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قصر األمير طاز
 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581

األثنين10/29
ندوة توعية بعنوان »حب الوطن وتعزيز الإنتماء – درو�ش من حرب اأكتوبر« 10�ش

األربعاء10/31
 لقاء مفتوح مع طالب املدار�ش بعنوان »اإكت�صف قدراتك..اإبدع« 10�ش

الورش الفنية
الأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع :

 ور�صة الفن الت�صكيلى من �صن 7 �صنوات حتى20�صنة 10�ش. 

الأحد والأثنني والأربعاء  من كل اأ�صبوع :

 ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية

 من �صن 10 �صنوات حتى 18�صنة 2ظ

اخلمي�ش من كل اأ�صبوع: كورال اأطفال 2ظ

الأحد واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : ور�صة الغناء العربى للكبار 4م

الأحد والثالثاء و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع : ور�صة امل�صرح 4ظ

ال�صبت و الأحد من كل ا�صبوع : ور�صة الإن�صاد الدينى للمن�صد حممود التهامى 1ظ. 

المسرح الصغير بدار األوبرا
الثالثاء 10/16

 �صالون م�صر املبدعة تقدمي ال�صاعر حممد بهجت بعنوان »الفن فى اأكتوبر«

 بالتعاون مع دار الأوبرا امل�صرية
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قبة الغوري
 111 �صارع الأزهر، الغورية، ت: 25060227

فرقة التنورة التراثية
اأيام ال�شبت والإثنني والأربعاء من كل اأ�شبوع

ال�شاعة 7,30م.

5جنيه للم�شريني 

75جنيه للأجانب
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�صاحة دار الأوبرا، ت: 27363446

بيت الهراوى
 »بيـت العود العربـى«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174

السبت 10/20
حفل مو�صيقى لتخرج دفعة جديدة من دار�صى 

ودار�صات بيت العود العربى 

حتت ا�صراف ن�صري �صمه 8م

اأيام ال�صبت والأثنني و الأربعاء من كل اأ�صبوع :

تعليم اآلة العود:  تدري�ش كادر اأ�صاتذة 

بيت العود العربى »4م.- 9م.«

اأيام ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع 

تعليم نظريات العود للمتقدمني

 اأ.د. اأحمد يو�صف:  »3م.- 6م.« 

اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع :

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني اأ. الهام احلاج:

 »5م.- 6م.«

من 10/1 حتى 10/5
 اأ�صبوع الأفالم اليابانية 

من السبت 27 أكتوبر 
حتى 4 نوفمبر 

 فعاليات املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 22(
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الثالثاء 10/2
مبنا�صبة الحتفال بيوم العمارة العاملى 2018  اأم�صية  »نحو عامل اأف�صل« 

مع املعمارى ولء ال�صوربجى6,30م.

الثالثاء 10/9
ندوة العمارة الكونية ملعبد بيت الواىل اأ.اأحمد فهيم 6,30م.

الثالثاء 10/13
افتتاح معر�ش جولت الر�صم والت�صوير العمرانى +

 ندوة مع جمموعة ر�صامو عمران القاهرة 6م

الثالثاء 10/23
 حما�صرة اأ�صوار �صالح الدين الأيوبى اأ.يو�صف اأ�صامة6,30م

الثالثاء 10/30
عر�ش كتاب »املبانى املتعادلة فى ا�صتهالك الطاقة-

  د.�صادى عطية 6,30م

بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، القلعة،  

تليفاك�ش: 0225117043
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مركز الهناجر للفنون
�صاحة دار الأوبرا امل�صرية

مركز الهناجر للفنون
�صاحة دار الأوبرا امل�صرية

قاعة السينما
الخميس 10/4

�صالون ال�صينما الوثائقية

 للمخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 7م. 

السبت 10/6
 نادى ال�صينما الفريقية 7م. 

الخميس 10/11
 نادى ال�صينما الهندية 7م. 

السبت 10/13
نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م.

األحد 10/14
 �صالون العمارة وال�صينما )عمران ال�صكندرية فى اأفالم ال�صينما( 7 م.

األثنين 10/15
 املوؤمتر ال�صحفى مللتقىالقاهرة الدوىل لفن اخلط العربى .

الخميس 10/18
عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 7 م.

السبت 10/20
 نادى �صينما الأطفال 12ظهرًا.

السبت 10/27
عر�ش فيلم بالتعاون مع جمعية الفيلم 7م.

األربعاء 10/24 حتى الجمعة 10/26
 الندوات العلمية مللتقى القاهرة الدوىل لفن اخلط العربىمن  9 �ش-4 ع�صرًا.

29 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 
 فعاليات املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 22(.
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بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«
�صارع املعز   ت:27879187

الخميس 10/11
 �صالون املقامات بال�صرتاك مع الربنامج الثقافى بالإذاعة امل�صرية7م

الخميس 10/18
 حفل جلمعية اأ�صدقاء مو�صيقى �صيد دروي�ش

 احتفاًل بن�صر اكتوبر 7م

 )�صعر التذكرة 25جنيه(

الخميس 10/25
 حفل لطالب بيت الغناء العربى 

بقيادة املاي�صرتو د/مدحت عبد ال�صميع 

نتاج ور�ش الغناء لطالب بيت الغناء العربى 7م

الأثنني والأربعاء من كل ا�صبوع

 الدورات التدريبية فى جمال الغناء العربى



1415

مركز طلعت حرب الثقافي
 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

السبت 10/6
 الحتفال بذكرى انت�صارات اكتوبر فى �صالون ذاكرة الوطن » م�صروع للم�صتقبل«

 يدير ال�صالون الكاتب حممد ال�صافعى 6م

األثنين واألربعاء والخميس 10/11-10-8
 ندوات لطلبة املدار�ش مبنا�صبة الحتفال بذكرى انت�صارات اكتوبر

 مع رموز واأبطال حرب اأكتوبر 11�ش

الخميس 10/11
 اأم�صية �صعرية بالتعاون مع بيت ال�صعر 6م

السبت 10/13
 رحلة مل�صجد اأحمد بن طولون وبيت الكريتلية 10�ش

األثنين 10/22
 ندوة وور�صة فنون املذاكرة لطلبه املدار�ش 11�صباحا

الخميس 10/25
 حفل لفرقة ال�صم�صمية مبنا�صبة انت�صارات اكتوبر 6م�صاًء

السبت 10/27
 نادى �صينما ذوى القدرات اخلا�صة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ
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 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

األحد 10/7
مبنا�صبة انت�صارات اأكتوبر اأم�صية �صعرية لعدد من ال�صعراء ي�صارك فيها:

 اأحمد �صويلم – اأحمد طه – عبد العزيز موافى – ماجد يو�صف 6م

األحد 10/21
 اأم�صية �صعرية ل�صعراء العامية ملجموعة من ال�صعراء 6م

األحد 10/28
 �صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى

 ي�صارك فيه ال�صعراء :

 اأحمد دروي�ش – �صاكر عبد احلميد –

 حممد �صليمان

ال�صاعة 6م

السبت من كل أسبوع
 ور�صة فنية وور�صة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة 10�ش

السبت من كل أسبوع
 ور�ش فنية  متنوعة »ر�صم – ا�صغال فنية –ور�صة طباعة 1ظهرَا

السبت من كل أسبوع
 ور�صة اداء حركى وتعليم عزف على الآلت املو�صيقية

 لذوى القدرات اخلا�صة 3ع�صرًا

األثنين واألربعاء من كل أسبوع
 دورة برجمة للمبتدئني لطلبة املدار�ش 11�ش

السبت واألحد والخميس من كل أسبوع
 ور�ش فنية لطلبة املدار�ش مبنا�صبة انت�صارات اكتوبر 11�ش

السبت والخميس من كل اسبوع
بروفة الكورال بقيادة اأ.دعاء عطية
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بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز، ت:25913391

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط،

 م�صر القدمية،  ت:27412324

المعارض
املعر�ش الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف، نحا�ش، خيامية، حلى، جنارة( 

دورة بيت جميل للحرف التقليدية بالتعاون 

مع مدر�صة الأمري ت�صارلز للفنون التقليدية

 ال�صبت والأثنني والأربعاء

 10-4ع�صرًا

الجمعة 10/5
 ندوة بعنوان »اأحالم من درب �صغالن« 

عن مبادرة جروب فى حب الفوتوغرافيا بقيادة 

د. رم�صي�ش مرزوق ونخبة من الفنانيني  4 -6 م

الجمعة من كل أسبوع
عر�ش الأراجوز وخيال الظل 

تاأليف واإخراج د.نبيل بهجت. 7,30م

الأحد من كل اأ�صبوع : فرقة النيل لالآلت ال�صعبية 

اإخراج/عبد الرحمن ال�صافعي: 7,30م. 

الورش الفنيـة
ور�صة العرائ�ش

 اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع 4م. 
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قصر المانسترلي 
 متحف أم كلثوم

1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة 

ت: 23631467

األربعاء 10/10
 حفل جيتار مع الفنان وحيد حامد 8م

 )�صعر التذكرة 50جنيه(

الخميس 10/18
 حفل لفرقة رباعى كوينز مع د.اأمانى غنيم 8م 

)�صعر التذكرة 50جنيه(

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
الخميس 10/25

امتحانات فى مادة »ال�صيناريو- الإخراج - الت�صوير- ال�صوت واملونتاج« 

برئا�صة اأ.د. منى ال�صبان – ر�صوم الإمتحان للمادة الواحدة 500 جنيه للم�صريني 

و 500 دولر لغري امل�صريني – تقام الإمتحانات فى متام العا�صرة �صباحًا

 مبركز طلعت حرب الثقافى.

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
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المهرجان القومى  للسينما المصرية )الدورة 22(

السبت 27 أكتوبر 
قاعة الفنون الت�صكيلية مبركز الهناجر للفنون

افتتاح معر�ش �صحات الغرام وي�صتمر املعر�ش حتى 4نوفمرب

من 29 /10حتى 11/3 
قاعة �صينما احل�صارة

 عرو�ش الأفالم الروائية

من 10/29 حتى 11/3
�صينما الهناجر

عرو�ش الأفالم الت�صجيلية والق�صرية والتحريك
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الفنون التشكيلية
ال�صبت من كل اأ�صبوع : ور�صة ت�صوير »ر�صم« ا�صراف دعاء فتحى من 1-3 ظ

الأثنني والربعاء من كل اأ�صبوع : ور�صة اأ�صغال فنية ا�صراف اأ.هالة اأنور    10-12ظ

الثالثاء واخلمي�ش من كل ا�صبوع : 

ور�صة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة ا�صراف دعاء فتحى من 10-12ظ

الورش الثقافية
الأثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع : ور�صة تنمية مهارات » ل للعنف« ا�صراف اأ.مروة عطية 10-12ظ

ال�صبت والأثنني واخلمي�ش من كل اأ�صبوع :

 اأن�صطة متنوعة لالأطفال ا�صراف ا.مروة �صيد   11-1ظ

الأربعاء من كل اأ�صبوع : 

ور�صة توعية بالتعاون مع وحدة الركن الأخ�صر – وزارة البيئة 12-2ظ

الأثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع : ندوة )مبادرة اأكتوبر- م�صر اأر�ش ال�صالم(

  بالتعاون مع الوعى الآثرى + زيارة ميدانية ملجمع الأديان10-12ظ

ال�صبت من كل اأ�صبوع :

 ور�صة الكورال�صراف اأ. اإميان �صليمان 11-1ظ

شارع الشريفين
الخميس 11 أكتوبر – الخميس 25 أكتوبر

ال�صاعة 6م�صاًء

- عرو�ش الأراجوز وخيال الظل 

- ر�صم حر لعدد من الفنانيني الت�صكيليني 

- عزف مو�صيقى لعدد من املوهوبني 

- ور�ش فنية لالأطفال 

- ور�ش حكى 

اجلمعة 5 أكتوبر 
حفل توزيع م�صابقة املواهب الذهبية

 بالتعاون مع جمعية البلد اليوم 

مب�صرح اجلمهورية ال�صاعة 8م مركز إبداع الطفل
»بيت العيني«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990
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قصر الفنون
افتتاح املعر�ش العام يوم الثالثاء 23 اأكتوبر وي�صتمر حتى الأربعاء 7نوفمرب

من 10/24 حتى 10/27 : ور�ش فنون اخلط العربى

اجلمعة 10/26: امل�صرح ال�صغري بدار الأوبرا

حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى 8م




