
تبداأ العرو�ض
 9٫30 م�ساًء



غ�سان اليو�سف ودينا عبد احلميد 

ق�سر املان�سرتيل
املن�سد اإيهاب يون�س

مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية

ال�سيخ حممود التهامي 

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط

الفنانة منال حميي الدين 

قبة الغوري

اأوبريت الليلة الكبرية 

مركز طلعت حرب الثقايف
اأورك�سرتا بيت العود العربي 

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط
اأورك�سرتا النور والأمل 

ق�سر الأمري ب�ستاك

بانوراما
رم�ضان

الفنان عامر التوين 

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط

ال�سيخ زين حممود

فرقة ال�سيخ رم�سان ال�سوي

وفرقة ال�سيخ عزت القر�سي

 ال�سرية الهللية

بيت ال�سحيمي
�سالون م�سر املبدعة 

م�سحراتي الوطن فوؤاد حداد

مركز الإبداع الفني احتفالية “�سماع”

روؤية واإخراج: انت�سار عبد الفتاح

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط

23
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اجلمعة 10 مايو/ 5 رم�ضان

ال�ضبت 11 مايو/ 6 رم�ضان

قبة الغورى 

عر�ض “طقو�س ال�سمو” 

روؤية فنية واإخراج: الفنان انت�صار عبد الفتاح

بيت ال�سحيمى 

فرقة النيل للآالت ال�سعبيه “فنون �صعبية” 

اإخراج عبد الرحمن ال�صافعي 

بيت ال�سعر العربى 

اإلقاء  لق�سائد ال�سعر ال�سوفى امل�سرى 

ابن الفار�ض، ذو النون امل�صرى، 

ابن عطاء ال�سكندرى  

 بيت السحيمى
عر�س االأراجوز و خيال الظل “�سندوق احلكايات” 

تاأليف واإخراج د. نبيل بهجت

قبة الغورى 

فرقة التنورة الرتاثية 

مركز طلعت حرب الثقافى 

ور�س فنية متنوعه لذوى القدرات اخلا�سة  11 �س

الأحد 12 مايو/7 رم�ضان
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الإثنني 13مايو/ 8 رم�ضان

الثالثاء 14 مايو/ 9 رم�ضان

ق�رص الأمري طاز 

فرقة مدر�سة االإن�ساد الدينى

مركز طلعت حرب الثقافى 

اأوبريت “الليلة الكبرية” بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 

. ور�س فنية متنوعه 8٫30م 

 مركز طلعت حرب الثقافى

اأوبريت “الليلة الكبرية” بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 

. ور�س فنية متنوعه  8٫30م 
قبة الغورى 

فرقة التنورة الرتاثية 

بيت ال�سحيمى 

حفل مو�سيقى عربية بالتعاون مع الهيئة العامة لق�سور الثقافة

يف الفرتة من

رم�سان   8 ـ  مايو   13
حتى

رم�سان  13 ـ  مايو   18



89

مركز احلرف التقليدية “ليايل رم�سان بالف�سطاط” 

فرقة املولوية الفنان عامر التونى 

الرتاثية  افتتاح معر�س “اأيادى م�سرية” للحرف 

من عدد من حمافظات م�سر

مركز طلعت حرب الثقافى 

اأوبريت “الليلة الكبرية” 

بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 

.ور�س فنية متنوعة 8٫30

قبة الغورى 

فرقة التنورة الرتاثية 

مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية

وفرقته ال�سرقاوي  يا�سر  �سرقي” للفنان  “ليلة 

tttt مركز احلرف التقليدية بالف�ضطاط
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مركز احلرف التقليدية “ليايل رم�سان بالف�سطاط” 

اإن�ساد ديني ال�سيخ حممود التهامى 

معر�س “اأيادى م�سرية” للحرف الرتاثية 

من عدد من حمافظات م�سر

ق�رص الأمري ب�ستاك 

ال�سالون الثقافى “مقامات” 

باالإ�سرتاك مع 

الربنامج االإذاعى الثقافى باالإذاعة امل�سرية  

احتفااًل بالفنان �سيد مكاوى” 

مركز طلعت حرب الثقافى 

اأوبريت “الليلة الكبرية” 

بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 

.ور�س فنية متنوعه  8٫30م    

اجلمعة 17 مايو/ 12 رم�ضاناخلمي�س16 مايو/ 11رم�ضان

مركز احلرف التقليدية “ليايل رم�سان بالف�سطاط” 

اورك�سرتا بيت العود العربى 

 معر�س “اأيادى م�سرية” للحرف الرتاثية من عدد من حمافظات م�سر

مركز طلعت حرب الثقافى 

اأوبريت “الليلة الكبرية” بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح

.ور�س فنية متنوعه  8٫30م
 بيت ال�سحيمى

عر�س االأراجوز و خيال الظل 

تاأليف واإخراج د. نبيل بهجت
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ال�ضبت 18 مايو/ 13 رم�ضان

مركز احلرف التقليدية “ليايل رم�سان بالف�سطاط” 

احتفالية “�صماع” روؤية فنيه و اإخراج الفنان/ انت�صار عبد الفتاح 

معر�س “اأيادى م�سرية” للحرف الرتاثية من عدد من حمافظات م�سر

 ق�رص الأمري طاز

فرقة االأطفال للإن�ساد الدينى 

مركز طلعت حرب الثقافى 

اأوبريت “الليلة الكبرية” 

بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 

.ور�س فنية متنوعه  8٫30م 
.ور�س فنية لذوى القدرات اخلا�سة  11 �س 

.نادي �سينما االأطفال لذوي القدرات اخلا�سة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 12ظ 
ق�رص الأمري ب�ستاك 

حفل �سباب الغناء العربى ملجموعة من االأ�سوات الذهبية 

بقيادة املاي�سرتو د. مدحت عبد ال�سميع 

قبة الغورى 

 فرقة التنورة الرتاثية

الأحد 19 مايو/ 14 رم�ضان

مركز احلرف التقليدية “ليايل رم�سان بالف�سطاط” 

الفرقة القومية للمو�سيقى ال�سعبية

 )البيت الفني للفنون ال�سعبيةواال�ستعرا�سية(

قبة الغورى

فرق الطبول النوبية واالآالت ال�سعبيه امل�سرية 

باالإ�سرتاك مع فرقة ح�سب اهلل 

بيت ال�سحيمى 

فرقة النيل للآالت ال�سعبيه “اإن�ساد ديني” 

اإخراج عبد الرحمن ال�صافعي 

بيت ال�سعر العربى 

قراءات فى ال�سعر ال�سوفى احلديث .. اإلقاء لق�سائد ال�سعراء 

طاهر اأبو فا�سا -  حممود ح�سن ا�سماعيل -  على عقل 

مركز اإبداع الطفل “بيت العينى” 

.ور�سة اأ�سواء رم�سانيه 8،30م 
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الثالثاء 21 مايو/ 16 رم�ضانالإثنني 20 مايو/ 15 رم�ضان

بيت ال�سحيمى 

ال�سرية الهللية مع فرقة ال�سيخ زين حممود

.ور�سة فانو�س خيال الظل )الفنان م�سطفى ال�سباغ( 8م 
قبة الغورى 

 فرقة التنورة الرتاثية

مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية

فرقة االأنفو�سي للمو�سيقى العربية بقيادة الفنان هيثم ب�سيوين

مركز اإبداع الطفل “بيت العينى” 

.ور�سة اإ�سنع فانو�سك 8.30م 

بيت ال�سحيمى 

ال�سرية الهللية مع فرقة ال�سيخ رم�سان ال�سوي 

وفرقة ال�سيخ زين حممود

.ور�سة فانو�س خيال الظل 
)الفنان م�سطفى ال�سباغ( 8م 

مركز الإبداع الفنى "قاعة ال�سينما" 

�سالون م�سر املبدعه 

فوؤاد حداد”  مع الكاتب حممد بهجت    - الوطن  “م�سحراتى 

ق�رص الأمري طاز

فرقة الفتيات للإن�ساد الديني

بيت املعمار امل�رصي

ندوة “احلفاظ على الرثاث البنائي باملواد التقليدية” للمهند�س هاين اأنور

مركز اإبداع الطفل “بيت العينى” 

.ور�سة اإ�سنع فانو�سك 8.30م
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الأربعاء 22 مايو/ 17 رم�ضان

بيت ال�سحيمى 

ال�سرية الهللية مع فرقة ال�سيخ عزت القر�سي

.ور�سة فانو�س خيال الظل )الفنان م�سطفى ال�سباغ (8م 
ق�رص الأمري طاز

الفرقة القومية للمو�سيقى ال�سعبية )البيت الفني للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�سية( 

مركز طلعت حرب الثقافى 

افتتاح معر�س رم�سانيات بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية للكاريكاتري

�سالون ذاكرة الوطن “غزوة بدر” مع الكاتب حممد ال�سافعى 

واإن�ساد دينى للمن�سد م�سطفى كمال 

قبة الغورى 

 فرقة التنورة الرتاثية

بيت املعمار امل�رصي

ندوة "ثقافة العمارة للأطفال وال�سباب " بالتعاون مع املجل�س االأعلى للثقافة

مركز اإبداع الطفل “بيت العينى” 

.ور�سة اإ�سنع فانو�سك  .ور�سة حكى “رم�سان زمان” 8.30م 

الأربعاء 22 مايو/ 17 رم�ضان

اخلمي�س 23 مايو/ 18 رم�ضان

ق�رص املان�سرتىل

حفل ثنائى العود  “الفنان غ�سان اليو�سف  

والفنانه دينا عبد احلميد” 

ق�رص الأمري ب�ستاك

اأورك�سرتا النور واالأمل

مركز طلعت حرب الثقافى 

�سالون بهجت الروح  “رم�سانيات” مع الكاتب حممد بهجت 

و كورال مركز طلعت حرب الثقايف

مركز اإبداع الطفل “بيت العينى” 

حفل كورال بيت العينى 8.30م 

مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية

حفل مو�سيقى عربية للفنان اأحمد علي
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الأحد 26 مايو/ 21 رم�ضان

 قبة الغورى

الفنانة منال حميي الدين

ق�رص املان�سرتيل 

فرقة اأنوار احلبيب بقيادة املخرج حمدي اأبو العل

 

ال�ضبت 25 مايو/ 20 رم�ضان اجلمعة 24 مايو/ 19 رم�ضان

ال�ضبت 25 مايو/ 20 رم�ضان

ق�رص الأمري طاز 

فرقة الب�سرية للإن�ساد الدينى 

ق�رص املان�سرتيل 

فرقة حلقة ذكر مع فرقة الربدة

ق�رص الأمري ب�ستاك 

حفل �سباب الغناء العربى ملجموعة من االأ�سوات الذهبية 

بقيادة املاي�سرتو د. مدحت عبد ال�سميع 

قبة الغوري

الفرقة القومية للمو�سيقى ال�سعبية )البيت الفني للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�سية( 

بيت ال�سحيمي

عر�س االأراجوز وخيال الظل “جحا ملك احلواديت” 

تاأليف واإخراج د. نبيل بهجت

مركز الهناجر للفنون )قاعة ال�سينما(

ملتقى روؤية الأفلم ال�سباب، الدورة الثالثة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 

قبة الغورى 

فرقة التنورة الرتاثية 

مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية

حفل ال�سيخ اإيهاب يون�س

مركز طلعت حرب الثقافى 

.ور�سة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة 11�س
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الأحد 26 مايو/ 21 رم�ضان

مركز الهناجر للفنون )قاعة ال�سينما(

ملتقى روؤية الأفلم ال�سباب، الدورة الثالثة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 

قبة الغورى 

فرقة التنورة الرتاثية

مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية

حفل فرقة التذوق للمو�سيقى العربية بقيادة الفنان حممود اأبو زيد

الإثنني 27 مايو/ 22 رم�ضان

بيت ال�سحيمي

حفل الفنانة اأ�سرار اجلّمال وفرقتها املو�سيقية

الإثنني 27 مايو/ 22 رم�ضان

الثالثاء 28 مايو/ 23 رم�ضان

مركز الهناجر للفنون )قاعة ال�سينما(

ملتقى روؤية الأفلم ال�سباب، الدورة الثالثة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 

بيت املعمار امل�رصي

اأم�سية “الثقافة امل�سرية امل�سموعة واملرئية يف رم�سان” 

مع اأ. د. ر�سا طموم ود. هبة �سفي الدين

مركز الهناجر للفنون )قاعة ال�سينما(

ملتقى روؤية الأفلم ال�سباب، الدورة الثالثة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 

بيت ال�سعر العربى 

�سالون ال�ساعر اأحمد عبد املعطى حجازى مب�ساركة عدد من ال�سعراء والنقاد 

بيت ال�سحيمى 

فرقة النيل للآالت ال�سعبيه اإخراج عبد الرحمن ال�سافعي

مركز طلعت حرب الثقافى 

حفل فني لذوي القدرات اخلا�سة

)حفل االأراجوز والتنورة(



2223

الأربعاء 29 مايو/ 24 رم�ضان

 قبة الغورى

فرقة التنورة الرتاثية



عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�سر االأمري طاز:  17 �س ال�سيوفية،  متفرع من �سارع ال�سليبة، حي اخلليفة ت: 25142581 •

وكالة الغوري: �سارع ال�سيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �سارع املعز مع �سارع االأزهر •

قبة الغوري: 111 �سارع االأزهر، الغورية، ت: 25060227 •

مركز طلعت حرب الثقايف:  �س ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت: 23622647 •

بيت الهراوي:  خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174 •

بيت ال�سحيمي:  اجلمالية، حارة الدرب االأ�سفر، �سارع املعز، ت:25913391 •

مركز احلرف التقليدية: 1�سارع االإمام، خلف جامع عمروبن العا�س •

 بالف�سطاط، م�سر القدمية،  ت:27412324

بيت العيني: خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990 •

مركز االإبداع الفني:  �ساحة دار االأوبرا  ت: 27363446 •

متحف اأم كلثوم: 1 �س امللك ال�سالح منيل الرو�سة ت: 23631467 •

مركز احلرية للإبداع باالإ�سكندرية: 1 �سارع فوؤاد، بجوار نقطة �سريف، ت:34956633 •

 بيت ال�صعر "بيت ال�ست و�سيلة":  خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171  •

بيت الغناء "ق�سر االأمري ب�ستاك«:  �سارع املعز   ت:27879187 •

�سندوق التنمية الثقافية بجوار دار االأوبرا امل�سرية، اجلزيرة، القاهرة  •

 تليفون: 27357001 – 27354234   فاك�س: 27364634 •


