األحد 3/11
معر�ض لطالب كلية الفنون اجلميلة – جامعة املن�صورة 6م.
الخميس 3/15
�صالون م�صر املبدعة �« ...إبداعات املر�آة» مع ال�شاعر حممد بهجت7م.
اإلثنين 3/19
 ا�سكت�ش م�سرحى (حتيا م�صر) بالتعاون مع الإدارة التعليمية �10ص.افتتاح معر�ض نتاج الور�ش الفنية وي�ستمر ملدة ا�سبوع �11ص.الثالثاء 3/20
حفل تكرمي املتفوقني درا�سي ًا بالتعاون مع نقابة املعلمني 12ظ.
الخميس 3/22
احتفالية عيد الأم وتكرمي الأمهات بالتعاون
مع جمعية ب�سمة �أمل لذوى الإحتياجات اخلا�صة �10ص.

الورش الفنية

قصر األمير طاز
� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :

ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى� :أيام ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع 1ظ.
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة:
�أيام الأحد والأربعاء 3م والإثنني 1ظ من كل �أ�سبوع
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح  +ور�شة حكى و�إلقاء:
�أيام الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع 3م.
ور�شة الفن الت�شكيلى من �سن �6سنوات حتى �20سنة:
�أيام ال�سبت و الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع 12ظ.
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام الأحد و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 4م.

األحد 3/11

فرقة �سماع للإن�شاد ال�صوفى
ال�ساعة 8م

قبة الغوري
� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
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قاعة السينما
الخميس 3/1
ا�ستكمال �أ�سبوع الأفالم اليابانية
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة اليابان 6م .
فى الفترة من  3/4حتى 3/9
عرو�ض �أفالم مهرجان القاهرة الدوىل ل�سينما املر�أة
بالتعاون مع �سفارة �أ�سبانيا (الدورة 7 )11م و 9م
األحد 3/11
حفل افتتاح مهرجان ال�شروق للأفالم الروائية
الق�صرية والت�سجيلية والربامج والإعالنات (الدورة 8-6 )3م.
اإلثنين  3/12والثالثاء 3/13
ور�ش عمل وعرو�ض مهرجان ال�شروق للأفالم الروائية
الق�صرية والت�سجيلية والربامج والإعالنات
(الدورة 3-11 )3ظ.
األربعاء 3/14
حفل ختام مهرجان ال�شروق للأفالم الروائية الق�صرية
والت�سجيلية والربامج والإعالنات (الدورة  8-6 )3م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :

اإلثنين 3/19
ندوة الإعالم والثقافة واحلفاظ على الهوية امل�صرية
بالتعاون مع الهيئة العامة لال�ستعالمات 6م.

تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د� .أحمد يو�سف:
�أيام ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع “3م6 -.م”.
تعليم نظريات العود للمبتدئني �أ .الهام احلاج:
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع “5م6 -.م”.

بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»

خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

فرقة التنورة التراثية

�أيام ال�سبت والإثنني والثالثاء والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.

5جنيه للم�صريني 75 -جنيه للأجانب

وكالة الغوري
�شارع ال�شيخ حممد عبده ،الغورية،
تقاطع �شارع املعز مع �شارع الأزهر

األحد 3/4
ا�ست�ضافة طالب ق�سم اجلرافيك -كلية الفنون اجلميلة-
جامعة حلوان ،لعر�ض اعمال مادة املناظر و اخللفيات والر�سم
اخلارجى�-إ�شراف �أ.د .عبد العزيز اجلندى “�9ص12 -.ظ”.
الثالثاء 3/13

ندوة “يحيي الزينى” طواف فى دروب املحرو�سة مع د .هالة زكى -
العمل احلائز على جائزة املكعبات الذهبية لعام - 2017
فئة الق�صة املكتوبة 6م.
ور�ش العمل و الدورات التدريبية
الثالثاء 3/20
ال�صالون الثقافى فى ذكرى ميالد ح�سن فتحى-
قيم البيئة الداخلية للمبانى 6م.
الجمعه  23والسبت  24مارس
دورة تدريبية فى ذكرى ح�سن فتحى “العمارة املحلية”
ور�شة ت�صميم للأطفال وال�شباب
قيمة اال�شرتاك  150جنيه

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

الفنون التشكيلية
ور�شة تعليم الر�سم �إ�شراف دعاء فتحى� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 12ظ.ور�شة تنمية مهارات ذوى الإحتياجات اخلا�صة �إ�شراف دعاء فتحى:�أيام الأحد والأربعاء واخلمي�س �11ص.
ور�شة “ ”Collection Artلطالب املدار�س �إ�شراف �آيه �سيف الن�صر و هالة انور:�أيام الإثنني والثالثاء واخلمي�س �11ص.
الورش الثقافية
اإلثنين  3/12واإلثنين 3/19
جولة �أثرية ملجموعة الأ�سبلة الأثرية بعنوان
“ كل �سبيل حياة” بالتعاون مع �إدارة الوعى الأثرى �10ص.
األربعاء  3/7واألربعاء 3/14
جولة فى البيوت الآثرية “حواديت البيوت” بالتعاون مع �إدارة الوعى الآثرى �10ص.
الثالثاء 3/20
ندوة بعنوان “�أ�شهر الأمهات فى التاريخ” �10ص.
األربعاء  3/7واألربعاء 3/14
ور�شة “عودة ميما” بالتعاون مع وحدة الركن الأخ�ضر �11,30ص.

مركز إبداع الطفل
«بيت العيني»

خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

اإلثنين واألربعاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة تعليمية “ت�صفح و�أعرف عرب الإنرتنت”
حول احلفاظ على املياة وحماربة العنف �11,30ص.

قاعة السينما
الخميس 3/1
�صالون ال�سينما الوثائقية للمخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.
السبت 3/3
نادى ال�سينما االفريقية 6م.
الثالثاء 3/6
ور�شة عمل لبيت املعمار امل�صرى حول فيلم العجيبة الثامنة”
تقدمي الناقد الفنى د .يا�سر منجى 6م
األحد  3/11و اإلثنين 3/12

مهرجان حكاوى الدوىل لفنون الأطفال “الدورة الثامنة”
الخميس 3/15
 �ضمن فعاليات مهرجان الهند على �ضفاف النيل -عر�ض فيلم للأطفال �10ص. نادى ال�سينما الهندية 6م.السبت 3/17
عر�ض فيلم “�سرجى مرجى” جمعية الفن للتنمية 6م.

مركز الهناجر للفنون
�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

الخميس 3/8
�صالون مقامات بالإ�شرتاك
مع الربنامج الإذاعى الثقافى للإذاعة امل�صرية
ي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7م.
السبت 3/31
حفل �شباب الغناء العربى...
فى ذكرى عبد احلليم حافظ
و جمموعة من ال�صوت الذهبى
بقيادة املاي�سرتو د.مدحت عبد ال�سالم 7م.
�سعر التذكرة 25جنيه

بيت الغناء العربي
«قصر األمير بشتاك»
�شارع املعز ت27879187:

من 3/4الى3/22
أيام األحد -اإلثنين -األربعاء -الخميس
فعاليات امل�سابقة ال�سنوية لإدارة املوهوبني
بوزارة الرتبية التعليم �9ص.
اإلثنين 3/5
ندوة بالتعاون مع ال�شركة القاب�ضة
ملياه القاهرة لطلبة املدار�س حول
كيفية املحافظة على املياة وتر�شيد ا�ستهالكها �11ص.
السبت 3/10
 ندوة وور�شة عمل حول كيفية املحافظة علىم�صادر املياة وتر�شيد الإ�ستهالك املائى�11ص
 �صالـون «ذاكرة الوطن..م�شروع للم�ستقبل»...جمال عبد النا�صر و جتربته فى مواجهة الإرهاب
و التطرف مع الكاتب وامل�ؤرخ /حممد ال�شافعى 6م.

مركز طلعت حرب الثقافي

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

اإلثنين 3/12
ندوة لطلبة املدار�س بالتعاون مع الهيئة العامة
لال�ستعالمات مركز النيل للإعالم �11ص.

السبت 3/17
�صالون ثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة لال�ستعالمات مركز النيل للإعالم 6م

األحد 3/11
�أم�سية �شعرية ي�شارك فيها ال�شعراء :حممد مملوك -
عبري عبد العزيز  -جرج�س �شكرى 7م
األحد 3/18
�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى
بعنوان “ال�شعر امل�صرى بعد ال�سبعينيات”
ي�شارك فيها ال�شعراء
ح�سام جايل� -أحمد ح�سن -
عماد غزاىل-
نهى خمتار 7م

الخميس 3/29
 معر�ض فنى مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملى للمر�أة بعنوان «هن» 6م �صالون بهجة الروح مع ال�شاعر حممد بهجتوفريق كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة دعاء عطية 7م
الجمعة 3/30
حفل يوم العطاء ويت�ضمن  :ور�ش حكى ونحت بالطني الأ�سوانى –
عر�ض للأراجوز والتنورة – حفل فنى لفرقة كورال �أطفال زين حممود 12ظ.
الورش الفنية
السبت من كل أسبوع:
ور�شة تنمية مهارات وور�ش فنية لذوى القدرات اخلا�صة�10ص.
ور�شة فنية متنوعة «ر�سم� -أ�شغال فنية» 1ظ
الإثنني من كل �أ�سبوع  :ور�شة تدريب م�سرح لذوي القدرات اخلا�صة  3,30ع�صر ًا
السبت والخميس من كل أسبوع
بروفة الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية 3ع�صر ًا
اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع :
ور�شة �أ�شغال فنية ور�سم لطلبة املدار�س �11ص.

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»

خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

الخميس 3/15
حفل فرقة تراث �سيد دروي�ش 7,30م.
�سعر التذكرة  50جنيه
أيام الجمعة من كل أسبوع

عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د.نبيل بهجت 7,30م.
أيام األحد من كل أسبوع

فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي 7,30م.
الورش الفنية
ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 4م.

بيت السحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ،ت25913391:

أيام السبت و األربعاء “10ص4 -.م”.

دورة باب رزق جميل بالتعاون مع
مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف -نحا�س -خيامية-
حلى -جنارة)

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

األحد 3/11
ال�صالون الثقافى ..عبد احلليم حافظ
وغناء الق�صيدة مع ال�شاعر على عمران -
د�.أ�شرف عبد الرحمن  -الفنان على �سليم -
الفنانة �إلهام املوجى 8م.
األحد 3/18
فرقة �أحلان م�صرية
بقيادة د.عالء فتحى 8م.
�سعر التذكرة 50جنيه

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
للمزيـد مـن املعلومـات
برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى لل�صندوق
�أو الأت�صال على الرقم التايل01227437313 :

�أ.د .منى ال�صبان

قصر المانسترلي
متحف أم كلثوم

� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة
ت23631467 :

الجمعة 3/9

حفل ختام
�سمبوزيوم �أ�سوان باملتحف املفتوح

