األحد 10/13

معر�ض " الأخوة والإن�سانية " للخط العربى مب�شاركة الفنان امل�صرى �صالح عبد اخلالق
والفنانة البولندية ايزابيال وي�ستمر حتى �20أكتوبر  6م

الثالثاء واألربعاء10 /23،22

العر�ض امل�سرحى "حكاية وطن" �إخراج �أحمد زكريا تقدمي فريق امل�سرح باملركز �10ص

الخميس 10 /24

عزف مو�سيقى نتاج ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية �إ�شراف بالل ال�شيخ 7م
 -العر�ض امل�سرحى "حكاية وطن" 8م

الــورش الفنيــة

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

قصر األمير طاز

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

الخميس10/10

عر�ض لأول فيلم روائى �سودانى
بالتعاون مع مهرجان الأق�صر لل�سينما الأفريقية 6م

من اإلثنني  21حتى الخميس 10/24
ور�ش دولية فى فنون امل�سرح فى جماالت
(التمثيل والت�أليف امل�سرحى والفوتوغرافيا والرق�ص املعا�صر
وفن ت�صنيع وحتريك العرائ�س)
�ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل للم�سرح اجلامعى�10ص

قاعة املسرح

ا�ستمرار عر�ض م�سرحية «�سينما م�صر» ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
نتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع 8م

مركز ابداع القاهرة

�ساحة دار الأوبرا ت27363446 :

10/9-8-7-3-2-1

حتكيم م�سابقة املواهب الذهبية
لذوى االحتياجات اخلا�صة 12ظ4-ع�صراً

الخميس 10/3

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

السبت 10/5

نادى ال�سينما الأفريقية 7م.

الخميس 10/10
نادى ال�سينما الهندية 7م

السبت 10/12

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

الخميس10/17

عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 7م

السبت 10/19

نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

من اإلثنين  21حتى الجمعة 10/25

ور�ش دولية فى فنون امل�سرح فى جماالت (التمثيل والت�أليف امل�سرحى والفوتوغرافيا
والرق�ص املعا�صر وفن ت�صنيع وحتريك العرائ�س)
�ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل للم�سرح اجلامعى �10ص

السبت 10/26

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

اإلثنني 10/28

نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م

مركز الهناجر للفنون

(قاعة السينما)

�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

اإلثنني 10/7

احتفالية يوم العمارة العاملي(الباوهاو�س )٢٠١٩-١٩١٩
 +عر�ض �أفكار �شباب املعمارييني 6,30م

السبت 10/12

ندوة م�سابقة متثيل م�صر يف بينايل فيني�سيا د/هابي ح�سني
عن جهاز التن�سيق احل�ضاري6,30م

األحد 10/13

ندوة الكباري والأنفاق وحق امل�شاة �أ.د .طارق وفيق6,30م

الثالثاء 10/15

ندوة الفوتوغرافيا والعمارة م�/أحمد حجاب 6,30م

الثالثاء 10/22

احتفالية مبئوية يحيى الزيني د/هالة �أحمد زكي و د /هايدي �شلبي
من جهاز التن�سيق احل�ضاري 6,30م

السبت 10/26

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

نادي القراءة يف فل�سفة العمارة م/طارق وجيه م/حممد عماد 6م
 -ندوة �..إ�ضاءة املباين الرتاثية :بني الك�شف والإخفاء د�/أحمد عمر 6,30م

األحد10/6

مبنا�سبة احتفاالت انت�صارات �أكتوبر
حفل �سدا�سى �شرارة بقيادة الفنان ح�سن �شرارة
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار

األحد10/13

فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية
باال�شرتاك مع فرقة ح�سب اهلل
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار

األحد10/20

«حكايات من �أكتوبر» مع ال�شاعر حممد بهجت
مبنا�سبة االحتفال بذكرى انت�صارات �أكتوبر 7م

األحد10/27

�أورك�سرتا الأنامل ال�صغرية
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار

فرقة التنورة الرتاثية
قبة الغوري

� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

�أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء
من كل �أ�سبوع 7,30م.

السبت 10/12

اإلثنني 10/7

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

األحد 10/27

معر�ض خط عربى بعنوان «الن�صر» 6م
اجلمعة من كل �أ�سبوع:
عر�ض خيال الظل والأراجوز 7,30م
الأحد من كل �أ�سبوع :فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

حفل فنى لأ�ستاذ بيت العود حممد يحيى
وفرقته املو�سيقية �سعر التذكرة 25جنيه
تعليم �آلة العود � :أيام ال�سبت والإثنني 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 .فادى عادل احلاج:
ال�سبت من كل �أ�سبوع “5م6 -.م”.

ورشة العرائس

�أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 4م.

بيت السحيمي

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

بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»

خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

الخميس 10/3

افتتاح معر�ض "العمارة الإ�سالمية من الت�شكيالت الورقية" لطلبة كلية الرتبية النوعية
ق�سم الرتبية الفنية وي�ستمر حتى � 10أكتوير 6م

السبت 10/5

�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل بعنوان« بطوالت �أكتوبر» فى �صالون ذاكرة
الوطن بح�ضور اللواء �سامى ف�ضل-اللواء �أحمد ا�سامه ابراهيم الرائد �سمري نوح يدير
ال�صالون االعالمي حممد ال�شافعي وي�صاحبه فقرة لكورال املركز 6م

اإلثنني 10/7

ندوة توعية لطلبة املدار�س حول �إنت�صارات �أكتوبر �11ص

اإلثنني  10/7واألربعاء  10/9الخميس 10/10
ندوات توعية لطلبة املدار�س لرت�شيد ا�ستهالك املياه
بالتعاون مع ال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى �10ص

السبت 10/12

رحلة �إىل بانوراما حرب �أكتوبر�10ص

السبت 10/19

مركز طلعت حرب الثقافي

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

نادى �سينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

لثقافي

ت حرب ا
كز طلع
مر
من اإلثنني  21حتى الخميس 10/24

الخميس10/10

ور�ش دولية فى فنون امل�سرح فى جماالت (التمثيل والتاليف امل�سرحى والفوتوغرافيا
والرق�ص املعا�صر وفن ت�صنيع وحتريك العرائ�س)
�ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل للم�سرح اجلامعى �10ص

�صالون املقامات عن الأغنية الوطنية احتفا ًال بانت�صارات �أكتوبر
بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
وي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 8م

العر�ض امل�سرحى "حكاية وطن" �إخراج �أحمد زكريا
تقدمي فريق م�سرح ق�صر الأمري طاز �11ص

حفل الأ�صوات الذهبية «وطنيات» فى ذكرى انت�صارات �أكتوبر
بقيادة املاي�سرتو مدحت عبد ال�سميع 7م

األربعاء 10/30

الخميس 10/31

الخميس 10/31

العر�ض امل�سرحى "حكاية وطن" �إخراج �أحمد زكريا
تقدمي فريق م�سرح ق�صر الأمري طاز 7م
الأربعاء من كل �أ�سبوع :ور�ش لطلبة املدار�س �11ص
ال�سبت واخلمي�س من كل ا�سبوع  :بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية 3ع�صراً
اخلمي�س واجلمعة من كل ا�سبوع :ور�ش فنية للأطفال للتعبري عن ذكرى انت�صارات
�أكتوبر 4-2ع�صر ًا
اخلمي�س واجلمعة وال�سبت من كل ا�سبوع :دورات تدريبية
“كمبيوتر – لغة اجنليزية – علوم – �شطرجن”
ال�سبت من كل �أ�سبوع :ور�ش فنية وتعديل �سلوك لذوى القدرات اخلا�صة �11ص

بيت الغناء العربي
«قصر األمير بشتاك»

�شارع املعز ت27879187:

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
الخميس :10/31

امتحانات «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.
للمزيـد مـن املعلومـات :برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

األحد 10/6

�أم�سية �شعرية «حرب �أكتوبر فى ال�شعر امل�صرى» 7م

األحد 10/13

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى ولقاء �شعرى ونقدى
يناق�ش �أبرز الق�ضايا الفنية التى تهم ال�شعراء اجلدد 7م

األحد 10/27

www.arabfilmtvschool.edu.eg

�أو الأت�صال على الرقم التايل01227437313 :

�أم�سية �شعرية لل�شعراء احلا�صلني
على جوائز الدولة الت�شجيعية
فى ال�شعر 7م

�أ.د .منى ال�صبان

مسرح الجمهورية
الخميس  24أكتوبر 8م
حفل توزيع جوائز مسابقة املواهب الذهبية
لذوى القدرات الخاصة
بالتعاون مع جمعية البلد اليوم

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»

خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :
18

السبت من كل أسبوع :

ور�شة �أ�شغال فنية �11ص
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ�.إميان �سليمان 2ظ

اإلثنني من كل أسبوع :
ور�شة �أن�شطه متنوعة  2ظ

األربعاء من كل أسبوع :

ور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات �إ�شراف دعاء فتحى �11ص

األربعاء من كل اسبوع:
ور�شة تعليم مبادىء احلا�سب الآىل 2ظ

األحد والثالثاء من كل أسبوع :
جوالت فنية وثقافية احتفاال بـ "انت�صارات �أكتوبر"
داخل مدار�س منطقة احل�سني �10ص

الخميس من كل أسبوع:
يوم ثقافى فنى ب�ساحة بيت العينى �12ص

بيت العيني:

خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

األربعاء  :10/2ندوة ومناق�شة ديوان "عجلتي  "26لل�شاعر /عماد عامر 7م
الخميس  - :10/3بالتعاون مع مبادرة �أكوا "املكان فى ال�سرد ال�سكندري املعا�صر -
فقرة �سرديات �سكندرية  -قراءات لق�ص�ص الأع�ضاء" 6.30م
•ندوة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة امل�صرية للثقافة والتنمية "روح �أكتوبر وحتديات الوطن" 7م
الثالثاء  :10/8منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي بعنوان " كيف ن�صنع تراث ًا عمراني ًا
للأجيال القادمة"  6.30م
الخميس  :10/10بالتعاون مع مبادرة �أكوا "ندوة تقنيات �إبداعية فى الق�صة الق�صرية
 جتليات �سكندرية فى الفن ال�شعبي و الإ�ستعرا�ضي  -قراءات لق�ص�ص الأع�ضاء" 6.30ماألربعاء � :10/16إحتفالية ذكرى �إنت�صارات �أكتوبر بح�ضور االبطال احلقيقيني �أ�صحاب
املواقف البطولية وتكرمي املجموعة  39الكومندز البحري عر�ض �أوبريت ال�شهيد احلي ا /
عبد اجلواد �سويلم للملحن /بدوي عبد الدامي و ال�شاعر /طاهر �سعيد ال�ساعه 6م
الخميس  :10/17بالتعاون مع مبادرة �أكوا "..ثقافة الطفل ال�سكندري  -ذاكرة ال�سرد
واملدينة  -قراءات لق�ص�ص الأع�ضاء" 6.30م
الأحد  :10/20ندوة " تاريخ التعاون و �آفاق امل�ستقبل بني م�صر و ال�صني 6.30م
األربعاء  :10/23ندوة و مناق�شة رواية " ال�شيخ اللوماجني " للكاتب جمال �سويد6.30م
اخلمي�س � :10/24صالون الثقافة العلمية ندوة " مقدمه فى هند�سة الأن�سجة "  6.30م
الأربعاء  :10/30ندوة و مناق�شة املجموعة الق�ص�صية " �إبت�سامة على وجه املوت "للكاتبة
نهلة ال�سحلى 6.30م

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

الخميس  :10/31بالتعاون مع مبادرة �أكوا "جتليات �سينمائية �سكندرية– نحو ثقافة مرئية
�سكندرية – عتبات الإبداع  -قراءات لق�ص�ص الأع�ضاء" 6.30م
قاعة املسرح

الثالثاء  :10/1حفل غنائي لفريق دي�سيبلز (كورال حجرة ) 7م
الثالثاء  :10/15حفل فريق دنيتنا للمكفوفني  7م
السبت  :10/19عر�ض م�سرحية حتت الإن�شاء اخراج حممد مر�سى 7م
االثنني � :10/21أوبريت �شعرى غنائى بعنوان " حكاية �إنت�صار " مبنا�سبة ذكرى انت�صارات �أكتوبر
تقدمي ال�شاعر /حممد حممود رطيل مب�صاحبة املاي�سرتو  /حممود �أبو زيد 7م
الخميس  :10/24حفل فريق �أورك�سرتا احلرية للموهوبني بقيادة ا /كرمي عبد العزيز  7م
 :10/30،29،28،27العر�ض امل�سرحي " رحلة �سعيدة " �إخراج  /حممد مر�سي  7م
الخميس  :10/31حفل فريق والد زمان بقيادة د� /أكرم تربيزي 7م
قاعة السينما

الثالثاء من كل أسبوع  :نادى احلرية ال�سينمائي �إدارة الناقد حممد كمال مبارك 6م
من  10/8حتي  : 10/13عرو�ض مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي لدول البحر املتو�سط الدورة 35
السبت � :10/19أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م .
السبت � :10/26أفالم �سينما البحر املتو�سط و عر�ض فيلم �أنا بالنهار ( �أ�سباين ) 6م .
املعارض

الخميس � :10/3إفتتاح معر�ض فوتوغرافيا ال�شعوب م�صاحب ملعر�ض مهرجان الإ�سكندرية
ال�سينمائي الدويل و ي�ستمر حتى � 10أكتوبر 6 -2019م
السبت � :10/12إفتتاح معر�ض (�إ�سكندرية فى �صوره ) م�سابقة بالتعاون مع هيئة تن�شيط ال�سياحة
بالإ�سكندرية و ي�ستمر حتى 5 - 10/27م

مبادرة صنايعية مصر

للتدريب على حرف «اخلزف -النحا�س – اخليامية – ال�صدف – احللى
الرتاثية – الق�شرة»
ال�سبت – الإثنني – الثالثاء  -الأربعاء من 6 -3م

املعـــارض

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

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

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

