


قصر األمير طاز
 17 �ش ال�سيوفية, متفرع من 

�صارع ال�صليبة, حي اخلليفة

 ت: 25142581

10/13،12،7،6،5
فى اإطار اإحتفاالت اأكتوبر املجيدةعر�ض م�صرحى بعنوان

»حدث فى مثل هذا اليوم« لفريق امل�صرح باملركز 7م.

الخميس10/15
حفل غنائى »مو�صيقى عربية« لفريق كورال املركز

قيادة واإ�صراف هبة رم�صان 7م.

الــورش الفنيــة
السبت و الثالثاء من كل اسبوع

ور�صة االإن�صاد الدينى للمن�صد حممود التهامى  1ظ.

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�صة اإعداد املمثل تدريب اأ.اأحمد زكريا 3 م.

األحد والخميس من كل أسبوع
ور�صة كورال ق�صر االأمري طاز تدريب اأ.هبة رم�صان 4 م.
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السبت 10/3
نادى ال�صينما االأفريقية وعر�ض الفيلم ال�صوداين

)�صتموت فى الع�صرين( 7م.

على مدار الشهر
عرو�ض م�صرحية »�صينما م�صر« روؤية واإخراج خالد جالل

اإنتاج ور�صة �صتديو مركز االإبداع الفني 8 م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�صاحة دار االأوبرا, 

ت: 27363446
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مركز الهناجر للفنون

�صاحة دار االأوبرا امل�صرية
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الخميس 10/1
�صالون ال�صينما مع املخرج/ اأحمد فوؤاد دروي�ض 7م.

الخميس 10/8
نادى ال�صينما الهندية بالتعاون مع �صفارة الهند 7م.

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

الخميس10/15
عرو�ض اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 6م.

السبت 10/17
نادى �صينما الطفل الكارتون امل�صري12ظ.

االثنين10/19
نادى �صينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م.

السبت 10/24
االإحتفال بذكرى الراحل الكبري املخرج/ عثمان �صمبني

بعر�ض فيلم ت�صجيل واآخر روائى 7م.

اإلثنين10/26
نادى �صينما دول البحر املتو�صط  7م.

7



بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام

 جامع ال�صلطان ح�صن, القلعة, 

 تليفاك�ض: 0225117043
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اإلثنين 10/5
احتفالية يوم العمارة العاملي بعنوان

»نحو م�صتقبل اأف�صل للعمران« 6م

الثالثاء10/27
حما�صرة اإطاللة علي التاريخ العمراين والثقايف ل�صحراء م�صر ال�صرقية

لـ ا.د. عاطف معتمد عبد احلميد 6م.

مركز إبداع الطفل 
»بيت العيني«

خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990
 الخميس10/8

احتفالية اأنت�صارات اأكتوبر حفل لكورال بيت العينى 1ظ.

السبت من كل أسبوع
ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى

اإ�صراف اأ.اإميان �صليمان11�ض.

 اإلثنين من كل أسبوع
ور�صة ت�صكيل األعاب بال�صلك وال�صل�صال

اإ�صراف رحمة حمجوب 12ظ .

 األربعاء من كل أسبوع
ور�صة اإعادة تدوير ا�صراف/هالة اأنور 1ظ.
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بيت الهراوى
 »بيت العود العربى«

خلف اجلامع االأزهر 

ت: 25104174

األربعاء 10/14
حفل الفنان مايكل ان�صى وفرقته

�صعر التذكرة 60جنيه.

السبت10/24
حفل الفنان حممد يحيى وفرقته

�صعر التذكرة 35جنيه.

تعليم اآلة العود والقانون واالالت االيقاعية والناى والكماجنة	•

اأيام ال�صبت و االأربعاء من كل اأ�صبوع »4م.- 9م.« 

تعليم نظريات العود اأ.د. اأحمد الطويل واأ. الهام احلاج	•

اأيام ال�صبت واخلمي�ض من كل اأ�صبوع »3م.- 6م.«

1011

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�ض العلوم ال�صينمائية والتليفزيونية على �صبكة االإنرتنت

 الخميس10/15
عرو�ض اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون ب�صينما الهناجر 6م.

 الخميس 10/29
)zoom امتحانات املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون )با�صتخدام برنامج

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�صبيل قايتباي – �ض �صيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة
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مركز  طلعت حرب الثقافي
 �ض ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم 

ت: 23622647

السبت 10/10
- ور�صة لعمل جدارية بعنوان )اأكتوبر ح�صارة وبناء( 3ع�صرًا.

-حفل مو�صيقى لكورال املركز مبنا�صبة احتفاالت ن�صر اأكتوبر

بعنون )تاريخ جميد وحا�صر تليد( 6م.

األحد 10/11
- فى اإطاراأحتفال اأكتوبرلقاء ثقافى بعنوان » حتديات االأمن القومى امل�صرى

فى الع�صر احلديث » يحا�صر فيه نخبة من اأبطال وقادة حرب اأكتوبر5م.

- افتتاح معر�ض فنى ملجموعة من اأعمال الفنانني الت�صكيلني امل�صريني

لالأطفال باال�صافة اإىل عر�ض نتاج امل�صابقة الفنية لالأطفال 6م.

- عر�ض م�صرحى بعنوان )عودة �صهيد(لفرقة �صباب »كولنكا« 7 م.

- توزيع �صهادات التقدير للم�صاركني فى امل�صابقة الفنية 8 م.

اإلثنين 10/12
- رحلة تعليمية ثقافية وترفيهية اإىل بانوراما حرب اأكتوبر

ملجموعة من االطفال 10�ض.

- حفل مو�صيقى لفريق ال�صم�صية مبنا�صبة اأكتوبر 6م.

- لقاء مع االإعالمية »هالة ال�صارونى« حواديت وحكى

وعر�ض فيلم لالأطفال عن اأكتوبر 1ظ.
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األحد 10/4
�صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى 7م.

األحد 10/11
اأم�صية �صعرية ملجموعة من ال�صعراء 7م.

األحد 10/18
اأم�صية �صعرية »ل�صعراء بور�صعيد« 7م.

 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع االأزهر 

ت: 25103171 

1515

األربعاء10/14
ندوة توعية عن«تر�صيد مياه ال�صرب ودورها االأقت�صادى

»بالتعاون مع �صركة مياه القاهرة الكربى 12ظ.

الورش الفنية
االأحد 10/25.18: ور�صة ملجموعة من ذوى االأحتياجات اخلا�صة)تعبري جم�صم بخامة

الطني ور�صم باالألوان املائية والزيتية..(اأ�صراف الفنانة حنان النحراوى11�ض.

ال�صبت واالثنني من كل اأ�صبوع:-دورة تدريبيةلتعلم كيفية الكتابة والقراءة بطريقة برايل للمكفوفني 

حتت اإ�صراف الفنان واملربي االأثرىاأ/ اأحمد حممد جنيب 12ظ.

ال�صبت واخلمي�ض من كل اأ�صبوع:- ور�ض حرف واأ�صغال يدويةوفنية واأ�صغال املعادن لعمل م�صروعات 

يدوية �صغرية لل�صباب لالأ�صوياء وذوى القدرات اخلا�صة« 12ظ.

االأحد و االأربعاء من كل ا�صبوع:- بروفة كورال اأطفال املركز 2ظ.

االأربعاء واجلمعة من كل اأ�صبوع: ور�صة اعداد ممثل 10�ض.

االأربعاء واجلمعة من كل اأ�صبوع: ور�صة  تعبري فنى م�صطح وجم�صم + ان�صطة فنية

وثقافية لالأطفال« لالأ�صوياء وذوى االحتياجات اخلا�صة 2 ظ.

ال�صبت االخري من كل �صهر:-فى ظل » روؤية م�صر 2030 »يتم تنفيذ ملتقيات ثقافية تنموية توعوية 

بيئية ومعار�ض متنوعة فى ال�صارع الأطفال حى زينهم واملناطق املجاورة 12ظ.

ال�صبت من كل اأ�صبوع:-لقاء فى اإطار تنمية املهارات الب�صرية

لذوى القدرات اخلا�صة

11�صباحًا ا�صراف دعاء فتحى – اإميان اأبو املجد

14
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بيت الغناء العربي
»ق�صر االأمري ب�صتاك«

�صارع املعز,   ت:27879187

الخميس 10/8
حفل �صباب الغناء العربى »وطنيات« مب�صاركة

االأ�صوات الذهبية احتفااًل بذكرى انت�صارات اأكتوبر 7م.

الخميس 10/22
حفل جمعية اأ�صدقاء مو�صيقى �صيد دروي�ض 7م.

�صعر التذكرة 60 جنيه.

االإعالن عن الدورات التدريبية ببيت الغناء العربي

16

المعـــارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز

)اخلزف-  نحا�ض-  خيامية-  حلى-  جنارة(

المشاركة فى 
وال�صناعة  التجارة  وزارة  تنظمه  “تـراثنا” الذى  • معر�ض 

ملنتجات احلرف الرتاثية 

والرتاثية”  التقليدية  للحرف  ع�صر  الثالث  ال�صنوى  • “املهرجان 
مبتحف اجلزيرة باالأوبرا

مركز  الحرف  التقليدية بالفسطاط
1�صارع االإمام, خلف جامع عمرو بن العا�ض

  بالف�صطاط, م�صر القدمية 

 ت:27412324
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بيت السحيمي
اجلمالية, حارة الدرب االأ�صفر, �صارع املعز

 ت:913391 25  
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األحد من كل أسبوع
فرقة النيل لالآالت ال�صعبية

اإخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7م.

الثالثاء 10/6
حفل فرقة ق�صر الغوري للمو�صيقي العربية 7م.

 الخميس10/8
املن�صد الديني/حممود احلديوي 7م.

 الجمعة من كل أسبوع
عر�ض خيال الظل واالأراجوز7م.

 الخميس10/22
فرقة �صظايا )نور عفيفي(, عر�ض م�صرحي

)طومان باي ما قبل النهاية ( 7م.
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قبة الغوري
  111 �صارع االأزهر, الغورية, 

 ت: 25060227

2021

األحد 10/11
حفل فني لفرقة �صماع لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية

وفرقة بنات احلور 7م.

األحد 10/25
حفل فنى لفرقة اأو�صكاريزما باال�صرتاك مع فرقة

ح�صب اهلل بالتعاون مع موؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب 7م.

فرقة التنورة التراثية
اأيام ال�صبت واالأربعاء من كل اأ�صبوع 7.30م.



 الخميس10/1
بالتعاون مع مبادرة اأكوا لقاء حول ال�صرية االإبداعية

لل�صاعر الكبري الراحل/ عبد العليم القباين.6.30م.

 األحد10/4
ندوة مناق�صة ديوان)وجع خام( لل�صاعرة/ �صارة زيادة6.30م.

 السبت10/10
مناق�صة املجموعة الق�ص�صية ) طارق الليل( للكاتب د/عمرو اأمني6.30م.

 األحد10/11
اإحتفالية ذكري اإنت�صارات اأكتوبر املجيدة بح�صور اأبطال اأكتوبر

ومب�صاركة جمموعة من الفنانني والعازفني6.30م.

 اإلثنين10/12
ندوة بعنوان »املدن اخل�صراء واالإجتاهات البيئية احلديثة فى تخطيط املدن« 6.30م.

 الخميس10/15
لقاء مع الكاتب ال�صكندري/ ال�صربيني املهند�ض حول ال�صرية االإبداعية بالتعاون 

مع مبادرة اأكوا لقاء مع الكاتب ال�صكندرى ال�صربينى املهند�ض حول ال�صرية 

االإبداعية6.30م.

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية
1 �صارع فوؤاد, بجوار نقطة �صريف, االإ�صكندرية

22 ت:34956633

 اإلثنين 10/19
ندوة بعنوان مناق�صة ديوان »يتديل زيتونا اأو �صبحا« لل�صاعر/علي عبد الدامي 6.30م.

 االإثنني10/26:-مناق�صة كتاب »علي �صفا حلم« للكاتبة / رمي اأبو الف�صل 6.30م.

قسم المسرح
 الخميس10/1

حفل مو�صيقي بقيادة الفنانة / نان�صي فاروق 7 م.

 الخميس10/8
حفل ق�صر ثقافة م�صطفي كامل للمو�صيقي العربية بقيادةاأحمد �صوقي االأ�صقر 7 م.

 من 10/19 إلي 2020/10/30
العر�ض امل�صرحي »الطوق واالإ�صورة« بالتعاون مع البيت الفني للم�صرح 7 م.

قسم السينما
 السبت الثاني من كل أسبوع

اأفالم ال�صينما االأفريقية 6م .

 السبت الثالث من كل أسبوع
اأفالم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  ال�صاعة 6م .

 السبت الرابع من كل أسبوع
اأفالم �صينما البحر املتو�صط 6 م.
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الورش الفنية
األحد و األربعاء من كل أسبوع

ور�صة العود حتت اإ�صراف اأ/ نان�صي فاروق 4م. 

السبت من كل أسبوع
ور�صة الكمان حتت اإ�صراف اأ/ جوزيف األفريد 11 �ض. 

الخميس من كل أسبوع
ور�صة البيانو للكبار حتت اإ�صراف اأ/ مي �صلبي 3 م. 

الخميس من كل أسبوع
ور�صة اجليتار حتت اإ�صراف اأ / ليليان عادل 2 ظ .

السبت و األحد و الخميس  من كل أسبوع
ور�صة الباليه لالأطفال حتت اإ�صراف اأ/ مي �صعد 5 م.

اإلثنين و الثالثاء من كل أسبوع
 ور�صة الباليه للكبار حتت اإ�صراف اأ/ اإجني حممد 6.3 م. 


