قصر األمير طاز

الخميس 10/5
�صالون م�صر املبدعة بعنوان «انت�صارات اكتوبر» لل�شاعر حممد بهجت 6م.

الورش الفنية
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى� :أيام ال�سبت و الأحد من كل �أ�سبوع 2ظ.
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة:
�أيام الأحد والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 4م.
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 �10ص .و �أيام الثالثاء و اخلمي�س من كل �أ�سبوع 12ظ.
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام الأحد والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 4م.

المعــــارض
فى الفرتة من  10/14حتى :2017/10/21
معر�ض و م�سابقة للفنانني الت�شكيليني فى جماالت خمتلفة (الت�صوير -الر�سم -اجلرافيك -النحت-
الت�صوير الفوتوغرافى) فى ذكرى ال�سنة الأوىل لرحيل الفنان د .ال�سيد القما�ش
فى الفرتة من  10/29حتى  :11/5معر�ض �أر�ض الفريوز نتاج م�سابقة �أر�ض الفريوز التى �أقامها ال�صندوق مبنا�سبة انت�صارات اكتوبر

قبة الغوري
الخميس 10/5
معر�ض لفنانى جمعية املحافظة على الرتاث امل�صرى بعنوان «�إبداعات براعم»

مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما)
السبت 10/7
نادى ال�سينما الإفريقية 7م
األثنين 10/9
�صالون ال�سينما الوثائقية عن حرب �أكتوبر مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م
فى الفترة من  10/10حتى 10/15
جلنة حتكيم م�سابقة ال�صوت الذهبى (الدورة )3
من  10/18إلى 10/ 26
عرو�ض �أفالم وندوات املهرجان القومى لل�سينما
فى الفترة من  10/27حتى 11/2
�أ�سبوع الأفالم الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند 7م.

مـــركز اإلبــــــداع الفنـــى (قاعة السينما)
األحد 10/15
امل�ؤمتر ال�صحفى للمهرجان القومى لل�سينما 6م.
من  10/16إلى 10/ 25
�أعمال جلان حتكيم املهرجان القومى لل�سينما
فى الفترة من  10/27حتى 10/31
جلنة التحكيم م�سابقة ال�صوت الذهبى (الدورة )3

مـــركز اإلبــــــداع الفنـــى (قاعة المسرح)
العر�ض امل�سرحى «�سلم نف�سك»
نتاج ور�شة �ستديو املمثل
طوال �شهر �أكتوبر

"بيـت الغنـاء العربـى" بقصـر األميــر بشتـاك
الخميس 10/5
حفل “وطنيات” لالحتفال بن�صر �أكتوبر ملجموعة من الأ�صوات الذهبية
قيادة املاي�سرتو د.مدحت عبد ال�سميع 8م� -سعر التذكرة  25جنية.
الخميس 10/19
حفل لفرقة روائع النغم للفنانة /رمي كمال 8م � -سعر التذكرة  25جنية.
الخميس 10/26
�صالون مقامات ري�ستال بالإ�شرتاك مع الإذاعة امل�صرية 8م.

وكالــة الغــوري
فرقة التنورة الرتاثية
�أيام ال�سبت و االثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.
�سعر التذكرة 5 :جنيه للم�صريني – 30جنيه للأجانب

بيـــت الهــراوى "بيـت العــود العربــى"
األثنين 10/9
حفل الفنان /حممد يحيى و فرقته املو�سيقية� -سعر التذكرة  25جنيه 8م.

تعليم �آلة العود:

�أيام ال�سبت -الأثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9 -.م».
تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى

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».

عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
قصر األمير طاز
 17ش السيوفية  -متفرع من شارع الصليبة  -حي الخليفة ت25142581 :

وكالة الغوري

شارع الشيخ محمد عبده ،الغورية ،تقاطع شارع المعز مع شارع األزهر

قبة الغوري

 111شارع األزهر ،الغورية ،ت25060227 :

مركز طلعت حرب الثقافي

ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت23622647 :

بيت الهراوي

خلف الجامع األزهر ت25104174 :

بيت السحيمي

الجمالية ،حارة الدرب األصفر ،شارع المعز ت27878865 :

بيت المعمار المصرى

شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن -القلعة

مركز الحرف التقليديةبالفسطاط
1شارع اإلمام ،خلف جامع عمروبن العاص بالفسطاط ،مصر القديمة،
ت23643103 :

بيت العيني

خلف الجامع األزهر ت25142990 :

مركز اإلبداع الفني

ساحة دار األوبرا ت27363446 :

متحف أم كلثوم

 1ش الملك الصالح منيل الروضة ت23631467 :

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

 1طريق الحرية ،بجوار قسم العطارين ،اإلسكندرية ت34956633:

بيت الشعر«بيت الست وسيلة»
خلف الجامع األزهر ت25103171 :

بيت الغناء«قصر األمير بشتاك»
شارع المعز ت27879187:

صندوق التنمية الثقافية بجوار دار األوبرا المصرية ،الجزيرة ،القاهرة ،ج.م.ع ،.ص.ب 119 :.ش محمد فريد  -تليفون27354234 ،27357001 :
فاكسwww.cdf.gov.eg 27364634 :

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى

ور�ش فنية متنوعة «ر�سم �أ�شغال فنية وطباعة»:
�أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع 1ظ.
ور�شة تدريب م�سرح لذوى القدرات اخلا�صة :الأثنني من كل �أ�سبوع 3,30م.
ور�ش فنية لطلبة مدار�س ذوى القدرات اخلا�صة :الأربعاء من كل �أ�سبوع �11ص.
بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية� :أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع 3ظ.
ور�ش فنية لطلبة املدار�س مبنا�سبة �إنت�صارات �أكتوبر :الأثنني من كل �أ�سبوع .
ور�شة حلوة احلدوتة� :أيام اخلمي�س و ال�سبت من كل ا�سبوع

السبت 10/7
ال�صالون املو�سيقى  ..املو�سيقى للجميع  5,30م.
الخميس 10/12
مبنا�سبة انت�صارات اكتوبر
حفل فنى لفرقة الأوله بلدى 7,30م
السبت10/14
ندوة بعنوان �إنت�صارات �أكتوبر وحروب اجليل الرابع واخلام�س
بالتعاون مع الهيئة العامة لال�ستعالمات مركز النيل لالعالم بالقاهرة 6م.

الورش الفنية
الأحد  :10/15ور�شة عمل عرائ�س لذوى االحتياجات اخلا�صة �11ص.
الأحد  :10/26ور�شة نحت بال�سلك لذوى القدرات اخلا�صة �11ص.
ور�شة فنية لذوى القدرات اخلا�صة� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع �10ص.
ور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع �10ص.

قصـر المانسترلـى  -متحـف أم كلثــوم
الخميس 10/12
�صالون �أم كلثوم «�أم كلثوم والأغانى الوطنية» احتفا ًال بانت�صارات اكتوبر  8م.
الخميس 10/26
فرقة �شارع الفن  8م� – .سعر التذكرة  50جنيه
 -مواعيــد زيارة متحف ام كلثوم :يومي ًا « � 9ص  4-م »

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة

ال�سبت والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع :دورة باب رزق جميل للحرف التقليدية
بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شالز للفنون التقليدية من ال�ساعة � 10ص �إىل  4م

المعـــارض

* املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة)

بيـت السحيمـي
السبت 10/7
فرقة بنات احلرملك 7م.
الخميس 10/12
عر�ض فرقة اخلان بقيادة الفنان /نادى املغربى 7م� .سعر التذكرة 25جنيه
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د.نبيل بهجت� :أيام اجلمعة من كل ا�سبوع 7,30م.
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي� :أيام الأحد من كل ا�سبوع  7,30م.

الــورش الفنيــة

ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل ا�سبوع 4م.

بيـــت العينــي
الـورش الفنــون التشكيليــة-:

ور�شة الر�سم ا�شراف �أ .دعاء فتحى� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع «12ظ2-.ظ».
ور�شة «م�سابقة �أر�ض الفريوز»:
�أيام الثالثاء من كل �أ�سبوع لطالب املدار�س «�11ص1-.ظ.

الـورش الثقافيـة

اعتبـار ًا من  15اكتوبر 2017
ور�شة تعليمية «�أكتوبر فى �سطور»� :أيام الثالثاء و اخلمي�س لطالب املدار�س «�11ص-.
1ظ� ».إ�شراف �أ .منه الإمام

بيـت المعمـــار المصـــرى
الثالثاء 10/3
احتفالية يوم العمارة العاملى «ر�ؤى للم�ستقبل-
حلقة نقا�ش مفتوحة مع �شباب املعماريني» 6م.
االعالن عن مبادرة « نا�س و تراث» مع جمموعة ر�سامو عمران القاهرة
الثالثاء 10/10
«ندوة «م�شروعات عربية و مكاتب عاملية» مع املعمارى طارق عبد الفتاح 6م.
الثالثاء 10/17
حما�ضرة «الطابع العاملى للعمارة اال�سالمية» مع �أ.د .حممود ابراهيم ح�سني
(�أ�ستاذ االثار و الفنون الإ�سالمية بكلية الآثار -جامعة القاهرة) 6م.
الثالثاء 10/24
�صالون ثقافى «حال العمارة فى م�صر ونقدها الواجب»
حوار �أ.د�.صالح زكى �سعيد مع املعمارى ع�صام �صفى الدين 6م.
الثالثاء 10/31
ندوة «العمارة و تن�سيق املوقع ت�صميم ًا و تنفيذ ًا» مع املعمارية �إميان امل�سريى 6م.

بيت الست وسيلة "بيت الشعـر العربى"
األحد 10/8
�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى و ي�شارك فيها  3من ال�شعراء 7م.
األحد 10/15
ذكرى مرور عام على وفاة
ال�شاعر فاروق �شو�شه و ي�شارك فيها  3من ال�شعراء 7م.
األحد 10/22
«طه ح�سني و ال�شعر» و ي�شارك فيها  3من ال�شعراء 7م.

