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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة

الجمعة 1/24

�ساحة دار الأوبرا،
ت27363446 :

حفل �إفتتاح �إحتفالية بعرو�ض
املخرج العاملي يو�سف �شاهني عودة ال�سينما امل�صرية لإفريقيا
والتي �سوف تقام يف نف�س التوقيت فى �أكرث
من  25دولة فى وقت واحد 6م

قصر األمير طاز

� 17ش ال�سيوفية ,متفرع من �شارع ال�صليبة,
حي اخلليفة ت25142581 :

 25يناير حتى  8فبراير
مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى  46لل�سينما امل�صرية
على مدار ال�شهر :عرو�ض م�سرحية «�سينما م�صر»
ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
انتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع الفنى 8م

الــورش الفنيــة

ال�سبت و الثالثاء من كل ا�سبوع :
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 2ظ
الأحد واخلمي�س من كل �أ�سبوع  :ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية
من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 12ظ
الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة �إعداد املمثل تدريب �أ�.أحمد زكريا 4م
الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع  :ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز
تدريب �أ.هبة رم�ضان(الأطفال 12ظ  -الكبار 4م)
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مركز الهناجر للفنون

�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

الخميس 1/2

�صالون ال�سينما الوثائقية
مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م

من األحد  12حتى األربعاء 1/15

نادى ال�سينما االفريقية 7م

الخميس 1/16

نادى ال�سينما الهندية 7م

السبت 1/18

نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م

اإلثنين12/20

السبت 1/4

الخميس 1/9
السبت 1/11

ا�سبوع الفيلم الفل�سطينى

عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6م
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ
نادى �سينما املر�أه بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م

السبت 1/25

نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

من 30 - 26يناير

مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى  46لل�سينما امل�صرية
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بيت المعمار المصرى

الثالثاء 1/21

�شارع درب اللبانة �أمام
جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفاك�س0225117043 :

«القاهرة عا�صمة الثقافة اال�سالمية »2020
حلقة نقا�ش الأ�شرطة الكتابية يف العمائر الإ�سالمية م/حممد نا�صر وهدان 6م

الثالثاء 1/28

ندوة م�شاريع تطوير القاهرة التاريخية م/حممد اخلطيب 6م

الورش الفنية

السبت 1/11

حفل
اعالن نتائج جوائز املكعبات الذهبية٤
لعام 6 ٢٠١٩م

من الأحد  26حتى اخلمي�س 1/30
مهرجان درب اللبانة للتدريب على احلرف املعمارية
مثل (�أ�سا�سيات الر�سم الهند�سى والنماذج الآركيت والورقية والزخارف اجلب�سية)
بالتعاون مع مبادرة القلم التابعة مل�ؤ�س�سة «اكت�شاف الذات» �10ص

الثالثاء 1/14

ج�سور ١#برنامج التوجيه املهني
ل�شباب املعماريني د /ماجد زاغو 6م

السبت 1/18

ندوة املجتمع املدين ركيزة جناح م�شروعات
احلفاظ على الرتاث �أ.د� .سهري حوا�س 6م
66

7

قبة الغوري

الثالثاء 1/14

� 111شارع الأزهر ،الغورية،
ت25060227 :

الثالثاء 1/7

مبنا�سبة االحتفال بالعام اجلديد 2020
و�أعياد امليالد املجيد حفل لفرقة �أكابيال للرتانيم الكنائ�سية
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري
وم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م

فرقة الطبول النوبية وفرقة الآالت ال�شعبية امل�صرية وفرقة ح�سب اهلل
باال�شرتاك مع جمموعة من �أ�صوات الغناء ال�شعبى
ر�ؤية فنية للفنان انت�صار عبد الفتاح
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م

األحد 1/26

حفل ر�سالة �سالم �إىل العامل
ر�ؤية فنية للفنان انت�صار عبد الفتاح
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م

فرقة التنورة التراثية

�أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م
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بيت الغناء العربي

الخميس 1/9

«ق�صر الأمري ب�شتاك»
�شارع املعز ،ت27879187:

بيت الهراوى
«بيت العود العربى»
خلف اجلامع الأزهر
ت25104174 :

�صالون املقامات بالإ�شرتاك مع
الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
وي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7,30م

الخميس 1/16

حفل غنائى للفنان يا�سر �أنور وفرقته املو�سيقية
«�سعر التذكرة 60جنيه» 7,30م

تعليم آلة العود والماندولين
والساز واآلالت اإليقاعية والناى والقانون:
�أيام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9 -م»
تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د� .أحمد يو�سف:
�أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م6 -م»
تعليم النظريات للمبتدئني �أ.د .احمد يو�سف:
ال�سبت من كل �أ�سبوع «4م5 -.م».
ور�شة عمل بح�ضور اجلمهور :ال�سبت من كل �أ�سبوع 9-7م
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الخميس 1/30

حفل �شباب الغناء العربى للأ�صوات الذهبية احتفا ًال بذكرى
كارم حممود  ..بقيادة املاي�سرتو د .مدحت عبد ال�سميع 7,30م
السبت من كل أسبوع :

دورات تدريبية فى جمال الغناء العربى
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السبت 1/11

مركز طلعت حرب الثقافي

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم
ت23622647 :

�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل
يدير ال�صالون الإعالمى حممد ال�شافعى6م

السبت 1/4

افتتاح معر�ض خط عربى
بعنوان «الكلمة الطيبة» 6م وي�ستمر حتى 1/11

األحد 1/26

مبنا�سبة بدء �أجازة ن�صف العام
عر�ض للأراجوز وخيال الظل 1ظ

األربعاء 1/29

عر�ض لل�ساحر والعرائ�س 1ظ

الخميس 1/30

حفل فنى لفرقة چو «�شوية فن» 6م
الخميس من كل أسبوع :ور�ش فنية ور�سم وا�شغال جلدية وطباعة 3ع�صر ًا
الجمعة من كل اسبوع :ور�شة ر�سم 2ظ
السبت والخميس من كل اسبوع  :بروفة الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية 3ع�صر ًا
السبت من كل أسبوع :ور�ش فنية وتعديل �سلوك لذوى القدرات اخلا�صة �10ص

اإلثنين 1/27

رحلة يف عامل الق�ص�ص
مع كاتبة االطفال جنالء عالم
«كيف تختار �صديقا»1ظ
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األحد 1/5

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى 7م

خلف اجلامع الأزهر
ت25103171 :

األحد 1/19

مركز إبداع الطفل
«بيت العيني»
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شعراء 7م

األحد 1/26

�أم�سية �شعرية «�شعراء حمافظات م�صر»
ملجموعة من ال�شعراء 7م

الخميس 1/30

مبنا�سبة بدء �أجازة ن�صف العام عر�ض للأراجوز
وم�سرح عرائ�س ب�ساحة بيت العينى 2ظ
السبت من كل أسبوع

ور�شة �أ�شغال فنية 1ظ
السبت من كل أسبوع :

ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى
�إ�شراف �أ� .إميان �سليمان �11ص
األربعاء من كل اسبوع:

ور�شة تنمية مهارات
لذوى القدرات اخلا�صة
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المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �شبكة الإنرتنت
الخميس  1/16عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون ب�سينما الهناجر 7م
الخميس  1/23امتحانات «ال�سيناريو -الإخراج -الت�صوير -ال�صوت و املونتاج»
برئا�سة �أ .د .منى ال�صبان – تقام االمتحانات فى متام العا�شرة �صباح ًا مبركز طلعت حرب الثقافى.

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص
بالف�سطاط ،م�صر القدمية،
ت27412324:

مبادرة صنايعية مصر
للتدريب على حرف “اخلزف -النحا�س  -اخليامية -
ال�صدف  -احللى الرتاثية  -الق�شرة”
الأحد  -الإثنني  -الثالثاء  -الأربعاء  -اخلمي�س
من 6 -3م

المعارض

املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة
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املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)
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األربعاء 1/1

ندوة بعنوان مناق�شة رواية « �سيدة البحر « للكاتبة د .نهي بالل يدير اللقاء الكاتب �/أحمد زرد 6٫30م

الخميس 1/2

بالتعاون مع مبادرة �أكوا «�سرد تفاعلي  -ثقافة �سردية  -غواية الإ�سكندرية جتليات �شعرية-
نقد القراءات» 6.30م

األربعاء 1/8

ندوة و مناق�شة ديوان «هايرب» لل�شاعر /خالد عاطف �أبو العزم
يدير اللقاء ال�شاعر �صادق �أمني 6.30م

الخميس 1/9

بالتعاون مع مبادرة �أكوا « ثقافة مرئية للمكان ال�سكندري  -ثقافة �سردية -
ثقافة �سينمائية �سردية» 6.30م

األحد 1/12

ندوة بعنوان « كتاب درا�سات فى املنطق و فل�سفة العلوم» :
عن �أعمال الدكتور /ماهر عبد القادر 6٫30م

منتدي الإبداع العلمي و التكنولوجي بعنوان « الإبداع العلمي و تطوير �أ�ساليب التعليم »6٫30م

األربعاء 1/15

ندوة «بعنوان مناق�شة رواية �شاعر و ملهمه» للكاتبة د� /أميمة منري جادو6,30م

الخميس 1/16

بالتعاون مع مبادرة �أكوا « تقنيات �سردية وجهة النظرد� .أحمد �صربة  -منوعات �سردية  -لقاء مع
الإعالمي الكبري /ا�سماعيل ال�شيخة » 6٫30م

اإلثنين 1/20

ملتقى احلرية ال�شعري �ضيف امللتقي لهذا ال�شهر ال�شاعر جابر �سلطان 6٫30م

الثالثاء 1/21

ندوة بعنوان « دور املجتمع املدين فى الإرتقاء بامل�ستوي اخلدمي »6٫30م

الخميس 1/23

بالتعاون مع مبادرة �أكوا « �سرد تفاعلي  -منوعات �سردية  -تقنيات �إبداعية»6٫30م

األربعاء 1/29

بالتعاون مع مبادرة �أكوا « كوزموبوليتانية قامو�س احل�ضارة ال�سكندرى  -فتنة احلكي -
اخلطاب الثقايف فى مواجهة الإرهاب » 6.30م

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية
� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية
ت34956633:

الثالثاء 1/14

18
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الخميس 1/30

الثالثاء 1/28

�صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان «اجلديد فى مر�ض ال�سكر »6.30م

عر�ض م�سرحية ال�شبيهان ت�أليف نريفانا عثمان و �إخراج �أحمد عبد الرحيم  7م

قسم المسرح

الخميس والجمعة 1/31,30

عر�ض م�شاريع التخرج لق�سم التمثيل و الإخراج باملعهد العايل للفنون امل�سرحية
فرع الإ�سكندرية5م

قسم السينما
السبت 1/11

بالتعاون مع جمعية الكنوز اخلريية �أم�سية فنية تراثية للفنان ح�سن ال�صغري مع الفلكلور ال�شعبي
وعر�ض مقتطفات من الفيلم الت�سجيلي « عندليب النوبة احلزين» – الفنان الراحل /ح�سني
ويعقبه ندوة عن الفيلم يديرها د� .صابر عقيد خمرج الفيلم 5م

السبت 1/18

األربعاء والخميس 1/9,8

الخميس 1/16

الثالثاء 1/20

العر�ض التطبيقي للدفعة ال�ساد�سة با�ستوديو املمثل باملركز ملادتي الغناء و احلكي (حدوته و غنوه)  7م

�أفالم ال�سينما الأفريقية و عر�ض فيلم « « Lost warriorال�صومال – الدمنارك 6م
�أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

السبت 1/25

�أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م

بالتعاون مع مديرية �شباب الإ�سكندرية العر�ض امل�سرحي « بنى �آدم يجن (حنان و رحمة)»
لذوى القدرات اخلا�صة ت�أليف و �إخراج /ع�صام بدوى  5م

الثالثاء من كل اسبوع :

حفل فريق دنيتنا للمكفوفني  7م

المعارض
الخميس 1/30

الخميس 1/23
الجمعة 1/24

حفل �إفتتاح �إحتفالية بعرو�ض املخرج العاملي يو�سف �شاهني عودة ال�سينما امل�صرية لإفريقيا و التي
�سوف تقام فنف�س التوقيت فى �أكرث من  25دولة فى وقت واحد 6م
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نادي احلرية ال�سينمائي �إ�شراف �أ /حممد كمال مبارك  6م

معر�ض ت�صوير فوتوغرايف بقاعتي الأخوين وانلي و �ساحة التحرير 6م وي�ستمر حتى 2/15
21

السبت  18يناير

قصر المانسترلي
متحف أم كلثوم
� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة
ت23631467 :

حما�ضرة 2
�سيتم الإعالن عنها الح ًقا  7:00 ,م ,دخول جماين

الخميس  23يناير
�أم كلثوم  -حفلة 2
مروة ناجي 8:00 ,م
التذاكر 150 :جنيه

الجمعة  24يناير
السبت  4يناير
حما�ضرة تذوق مو�سيقي 4
التنوير  ،الأ�سلوب الڤييناوي الكال�سيكي
ه�شام جرب  ،حما�ضر  7:00م
دخول جماين

الجمعة  17يناير
ري�سيتال ڤيولني وپيانو� ..أملانيا  -م�صر
�سلمى �صادق ،كمان  -يا�سر خمتار ،بيانو 8:00 ,م
التذاكر 75 :جنيه
22

حما�ضرة تذوق مو�سيقي 5
قوالب الع�صر الكال�سيكي :قالب ال�سوناتا
ه�شام جرب  ،حما�ضر7:00 ,م .دخول جماين

الخميس  30يناير
عر�ض فيلم
ً
�سيتم الإعالن عنه الحقا 7:00 ,م
دخول جماين
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اإلثنين 1/6

حفل لفرقة كردان الغنائية بقيادة د .على املن�سى
«�سعر التذكرة 35جنيه» 7م

الثالثاء 1/7

حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7م
اجلمعة من كل �أ�سبوع :عر�ض خيال الظل والأراجوز 7م

األحد من كل أسبوع:
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م

بيت السحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز
ت25 913391:
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