خالل الفرتة من 15 – 4مار�س

األربعاء 3/4
حفل افتتاح معر�ض ملتقي القاهرة الدويل
لفن اخلط العربي مبركز اجلزيرة للفنون
6م�ساء
التابع لقطاع الفنون الت�شكيلية
ً

السبت 3/7
م�ساء
حفل توزيع اجلوائز بامل�سرح ال�صغري بدار الأوبرا ً 7
فعاليات الملتقى بمركز الجزيرة للفنون

الخميس 3/5
ور�شة توظيف الأحبار امللونة فى اللوحة احلروفية 6-5م

األحد 3/8
ور�شة ال�سبورة  6-5م

اإلثنين 3/9
ور�شة احلرف العربى واللوجو -
ور�شة التعرف على كيفية ا�ستخدام فن الإبرو 6-5م

الخميس والسبت واألحد 3/8،7،5
2

3

الندوات العلمية �10ص – 2ظ

قبة الغوري � 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

الجمعة 3/13
حفل ثنائى العود دينا وغ�سان
�سعر التذكرة 110جنيه

الثالثاء 3/17
احتفالية ليلة الإ�سراء واملعراج
فرقة �سماع للإن�شاد واملو�سيقى الروحية بالإ�شرتاك مع فرقة احلور للإن�شاد
برعاية م�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 7,30م

فرقة التنورة التراثية
�أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م

14

5

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

الثالثاء 3/24
ندوة توعية بعنوان (حرب املعلومات وخماطر الإنرتنت)
بالتعاون مع �إدارة اخلليفة واملقطم �10ص

الثالثاء 3/3

الخميس 3/26

ندوة توعية بعنوان (�أ�ساليب التغذية ال�سليمة
وطرق الوقاية من الأمرا�ض)
بالتعاون مع �إدارة اخلليفة واملقطم �10ص

حفل غنائى لفريق كورال مركز �إبداع ق�صر الأمري طاز
وذلك فى �إطار احتفاالت عيد الأم وذكرى رحيل العندليب عبد احلليم حافظ 7م

الثالثاء 3/10
ندوة توعية بعنوان (القيم االيجابية وكيفية حت�صيلها)
بالتعاون مع �إدارة اخلليفة واملقطم �10ص

األحد 3/15
معر�ض نحت للفنان العراقى علي نورى
بعنوان «�إ�ضرابات» وي�ستمر حتى � 10إبريل 2020

الثالثاء 3/17
ندوة توعية بعنوان (مهارات و�أخالق التوا�صل املجتمعى)
بالتعاون مع �إدارة اخلليفة واملقطم �10ص

64

الورش الفنية
ال�سبت والثالثاء من كل �أ�سبوع :
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 1ظ.
ال�سبت 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)

7

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة� :ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :

الخميس 3/19
احتفالية بيوم املراة العاملى وعيد الأم
تقدمي الفنانة مديحة حمدى 7م

من السبت  21حتى األربعاء 3/25

فعاليات مهرجان �أوالدنا لذوى القدرات اخلا�صة

على مدار الشهر
عرو�ض م�سرحية «�سينما م�صر» ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
�إنتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع الفنى 8م

68

96

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

السبت 3/7
ندوة �سل�سلة الرواد �أ .د .عبد الباقي �إبراهیم-
وت�ست�ضيف ابنه �أ .د .حممد عبد الباقي �إبراهیم 6م

األحد 3/15
�صالون العمارة وال�سينما «املر�أة واحلق فى املدينة» 6م

الثالثاء 3/24
حلقة نقا�ش برنامج ج�سور -د .ماجد زاغو  -نادى القراءة «جماليات العمارة» 6م

السبت 3/28
احتفالية ذكرى ميالد املعمارى امل�صرى العاملى ح�سن فتحى م .با�سم عبد الرحمن 6م

الورش الفنية
السبت 3/7
ا�ستكمال ور�ش العمل للمعماريني وطالب العمارة بالتعاون مع جمموعة العمارة �9ص 5-م

السبت 3/14،7
ور�شة عمل الر�سم املعمارى والعمرانى  -ور�ش عمل الر�سم احلر للأطفال �9ص 3 -ظ

8
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مركز الهناجر للفنون �ساحة دار الأوبرا امل�صرية

السبت 3/14
نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما  7م

اإلثنين3/16
نادى �سينما املر�أة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م

الخميس 3/19
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6م

من السبت  21حتى األربعاء 3/25
فعاليات مهرجان �أوالدنا لذوى القدرات اخلا�صة

األحد 3/22
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

قاعة السينما

السبت 3/28

الخميس 3/5
�صالون ال�سينما الوثائقية مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م

السبت 3/7

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

اإلثنين 3/30
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م

نادى ال�سينما الأفريقية 7م

الخميس 3/12
نادى ال�سينما الهندية 7م

12
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بيت الغناء العربي «ق�صر الأمري ب�شتاك» �شارع املعز ،ت27879187:

الخميس 3/5
�صالون املقامات بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
«املو�سيقى والغناء فى م�صر القدمية» مع الدكتورة ن�شوى ال�شرقاوى
وي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7,30م

الخميس 3/12

حفل �شباب الغناء العربى «وهابيات» احتفا ًال مبيالد املو�سيقار
حممد عبد الوهاب بقيادة املاي�سرتو د .مدحت عبد ال�سميع 7,30م

الخميس 3/19
حفل غنائى لفرقة اخلان بقيادة الفنان فادى املغربى
«�سعر التذكرة 60جنيه» 7,30م

الجمعة 3/27
حفل فنى لفرقة جمعية تراث �سيد دروي�ش
«�سعر التذكرة 60جنيه» 7,30م
14
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مركز طلعت حرب الثقافي �ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :

الخميس 3/5
افتتاح معر�ض «لقطات �سينمائية للأفالم امل�صرية من الت�شكيالت الورقية»
لطالب الفرقة الرابعة لكلية تربية نوعية جامعة عني �شم�س 1ظ
وي�ستمر حتي  9مار�س 2020م

اإلثنين 3/9
لقاء لطلبة املدار�س مع الكاتبة �أ .زهراء �سالمه
حتكي ق�صة «حلم لن �أن�ساه» �11ص

السبت 3/14

 �أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شاعرات مبنا�سبة يوم املراة العاملىوعيد الأم مب�صاحبة فقرة غنائية للمطربة �سوزان مهدى 7م

اإلثنين 3/23
نادى �سينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما
ويعقب عر�ض الأفالم ندوة مع �أ� .شاهندة حممد على 12ظ

الجمعة 3/27
حفل يوم العطاء يت�ضمن :فقرات من ال�سريك القومى  -ور�ش فنية 1ظ

الورش الفنية
الخميس  :3/7ور�شة ديكوباج مع الفنانة منى �سامى 12ظ

�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل
يدير ال�صالون الإعالمى حممد ال�شافعى 6م

الخميس من كل أسبوع :ور�ش فنية ور�سم و�أ�شغال جلدية وطباعة �إ�شراف رو�ضة �سعد 3ع�صر ًا

السبت 3/21

الجمعة من كل أسبوع  :دورة تعليم الربجميات للأطفال تدريب �آية �سيف الن�صر �11ص

 -افتتاح معر�ض «هن 6 »2م وي�ستمر حتى  26مار�س

الجمعة من كل أسبوع :ور�ش ور�شة ر�سم �إ�شراف �سارة اجلندى 2ظ
السبت من كل أسبوع :ور�ش فنية ر�سم مانداال � -أورجامى � -أ�شغال فنية �إ�شراف /هبه �أنور 12ظ
السبت والخميس من كل أسبوع  :بروفة الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية 3ع�صر ًا
السبت من كل أسبوع :ور�ش فنية وتعديل �سلوك لذوى القدرات اخلا�صة
�إ�شراف د� .أمانى �صربى و�أ� .إلهام عليان كمال �10ص
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بيت الهراوى «بيت العود العربى» خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

السبت 3/28
حفل الفنان مينا جمال7,30م �سعر التذكرة 35جنيه
 �أيام ال�سبت والإثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9 -م»تعليم �آلة العود واملاندولني والچاز الإيقاعات والناى والقانون
�أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م6 -م»درا�سة النظريات املو�سيقية للمتقدمني �أ .د� .أحمد يو�سف.
 ال�سبت من كل �أ�سبوع «4م5 -م»درا�سة النظريات املو�سيقية للمبتدئني �أ .د� .أحمد يو�سف.
ال�سبت من كل �أ�سبوع « 9-7م»ور�شة عمل بح�ضور اجلمهور .
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بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة» خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :
االحتفال باليوم العالمى للمرأة
ويت�ضمن:

األحد 3/15
�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى
بعنوان «�سمات �شعر املر�أة»
ي�شرتك فيه جمموعة من ال�شاعرات 6م

األحد 3/22
�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شاعرات (6 )1م

األحد 3/29
�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شاعرات (6 )2م

19
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بيت السحيمي اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ت25 913391:

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

الثالثاء 3/3
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7,30م

الخميس 3/5
حفل فنى لفرقة «تاالنت كيدز» �سعر التذكرة  60جنيه 7,30م

األحد 3/8

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
دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليديةال�سبت والإثنني والأربعاء من  4-10ع�صر ًا

معر�ض كاريكاتري عن ق�ضايا املر�أة بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية
للكاريكاتري مبنا�سبة اليوم العاملى للمر�أة 6م

المعارض

العر�ض امل�سرحى (ممكن دقيقة) لفرقة خ�شبة و�ستارة �سعر التذكرة 35جنيه 8م

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)

الثالثاء واألربعاء والخميس 3/12،11،10
الجمعة من كل أسبوع
 ور�شة العرائ�س وخيال الظل 4م-عر�ض خيال الظل والأراجوز 7م

األحد من كل أسبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م
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المدرسة العربية للسينما والتليفزيون �سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

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

لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �شبكة الإنرتنت

الخميس 3/19

عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون ب�سينما الهناجر 6م

احتفالية عيد الأم
وتت�ضمن ور�شة م�شغوالت يدوية وعر�ض حكى بالعرائ�س
وحفل غنائى لفريق كورال بيت العينى �10ص

الخميس 3/19

املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg

األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة �أ�شغال فنية وزيارات للمدار�س
�إ�شراف هالة �أنور �10ص

الخميس من كل أسبوع
ور�شة تنمية ب�شرية لطلبة املدار�س
�إ�شراف مروة عطية�10ص

السبت واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع
ور�شة حكى وت�صنيع عرائ�س �إ�شراف رحمة حمجوب�10ص

السبت من كل أسبوع
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى
�إ�شراف �أ�.إميان �سليمان �11ص
22
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مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية � 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية ت34956633:

األحد 3/1
�أم�سية مع الكاتب الروائي اليمني الكبري /الغربي عمران حول جتربته الإبداعية 6,30م

اإلثنين 3/2
ندوة بعنوان « جرائم الإنرتنت و طرق الوقاية منها» مع اللواء � /إبراهيم ال�شناوى
و عقيد د /حممد حمرو�س بالإدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات مبديرية �أمن الأ�سكندرية 6,30م

الثالثاء 3/3
ندوة مناق�شة كتابني �شعر عامية و ف�صحي «ال م�ش �شعرهم ,حتة �سكر» لل�شاعرة  /غادة حممد عبيد 6,30م

األربعاء 3/4
ندوة و مناق�شة ديوان « نرثيات �شعرية» للكاتبة  /نهلة عبد العزيز ال�سحلي 6,30م

الخميس 3/5

الثالثاء 3/17
منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي
بعنوان « الإدارة احلديثة فى ع�صر الذكاء الإ�صطناعي» 6,30م

الخميس 3/19
بالتعاون مع مبادرة �أكوا (ور�شة الو�صف ال�سردى  -ثقافة �سينمائية �سردية  -جتليات �شعرية �سكندرية) 6,30م

اإلثنين 3/23
ندوة بعنوان « الو�صف الإ�ستعارى فى ال�سرد» 6,30م

األربعاء 3/25
بالتعاون مع مبادرة �أكوا (ندوة عن �أركان وتقنيات ال�سرد  -فتنة احلكي -
دائرة ال�سرد عن رواية تتناول �أحد �أحياء الإ�سكندرية) 6,30م

 بالتعاون مع مبادرة �أكوا ( ور�شة الو�صف ال�سردي  -تطبيقات على تقنيات ال�سرد -جتليات املكان ال�سكندري يف رواية ال�سمان واخلريف) 6,30م
 -ندوة بعنوان « ت�أثري الدعم النف�سي علي تخطي الأزمات فى �ضوء ما قدمته الدراما والفنون 6.30م

�صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان «الأزمة القلبية الوقاية والعالج » 6,30م

األحد 3/8

السبت 3/28

ندوة و مناق�شة كتاب « مارك�س �ضد نيت�شه» للدكتور /حممد دوير 6,30م

ندوة مناق�شة كتاب « طارق الليل» الكتاب الأول من �سل�سلة حكايات
مربع اخلوف للدكتور  /عمرو �أمني 6,30م

الخميس3/12

الخميس 3/26

بالتعاون مع مبادرة �أكوا (ثقافة مرئية للمكان ال�سكندري  -ثقافة �سردية :تطبيقات على تقنيات ال�سرد -
عرفت ه�ؤالء �صفحات من ذاكرة الإبداع) 6,30م

24
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األحد 3/29
ندوة مع الروائي الكبري حجاج �أدول حول �أحدث �أعماله الإبداعية6,30م

قسم املسرح
االثنين  :3/2حفل فريق موالي للإن�شاد الديني 7م
الخميس  :3/5حفل نتاج ور�شة الباليه باملركز �إ�شراف �أ .مي �سعد  7م
من الجمعة  6حتى الجمعة  :3/13مهرجان احلرية امل�سرحي 7م
الخميس  :3/19حفل جنمة  The voice kidsجويرية حمدي 7م
السبت  :3/21حفل فريق �أورك�سرتا املوهوبني بقيادة �أ .كرمي عبد العزيز 7م
األحد  :3/22حفل جمعية قرية الأمل للتنمية والت�أهيل الإجتماعي للمعاقني 3-11م

قسم السينما
السبت � :3/14أفالم ال�سينما الأفريقية 6م
السبت � :3/21أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما وعر�ض �أفالم 7م
السبت � :3/28أفالم �سينما البحر املتو�سط فيلم « يافا �أم الغريب» 6.30م
الثالثاء من كل اسبوع :نادي احلرية ال�سينمائي  6م
26

