الثالثاء  11 - 4 /12رمضان

قبة الغورى
عر�ض طقو�س ال�سمو وي�ضم فرقة �سماع وفرقة
�إندوني�سيا وجمموعة الرتاتيل القبطية وجمموعة
�أكابال وفرقة �سماع للرق�ص ال�صويف املوالوي
�إخراج ور�ؤية الفنان �إنت�صار عبدالفتاح
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بيت ال�سحيمى
فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية
ق�صر الأمري طاز
فرقو املولوية بقيادة الفنان عامر التونى
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مركز طلعت حرب الثقافى
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع
البيت الفنى للم�سرح  +ور�شة اتعلم حرفة
األربعاء  12 - 4 /13رمضان

ق�صر الأمري ب�شتاك
الفنانة �أنغام م�صطفى
قبة الغورى
فرقة التنورة الرتاثية

ق�صر الأمري طاز
الفنان وائل الف�شن
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5

مركز ابداع الطفل «بيت العينى»
 ور�شة زخارف �إ�سالمية رم�ضانيات» “ +رم�ضان زمان” �أ.رحمةحم�سن  - +ور�شة حكى بعنوان “�ألف ليلة وليلة ” �أ .رحمة حمجوب
مركز طلعت حرب الثقافى
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع
البيت الفنى للم�سرح  +ور�شة اتعلم حرفة

الخميس  13 -4 /14رمضان

ق�صر الأمري طاز
الفنانة ر�ضوى �سعيد وفرقتها

ق�صر الأمري ب�شتاك
�صالون املقامات بالتعاون مع الربنامج الإذاعى
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بيت ال�سحيمى
ال�شيخ زين حممود وفرقته

مركز ابداع الطفل «بيت العينى»
عر�ض حكى ق�ص�صى حكايات �شهرزاد �أ .رحمة حمجوب
ور�شة خط عربى مع �أ� .أنور الفوال
قبة الغورى
الفرقة القومية التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية

مركز طلعت حرب الثقافى
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع
البيت الفنى للم�سرح  +ور�شة اتعلم حرفة
8
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الجمعة  14 -4 /15رمضان

قبة الغورى
�سهرة مع فن الإن�شاد والفنان عدنان ال�سا�سة
وفرقة بنات احلور

مركز طلعت حرب الثقافى
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع
البيت الفنى للم�سرح  +ور�شة اتعلم حرفة
10

ق�صر الأمري طاز
ثنائي العود دينا وغ�سان

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف  -خيامية -نحا�س  -حلى  -جنارة)
�صنايعية م�صر لتدريب ال�شباب على احلرف الرتاثية
الدفعة الثانية والثالثة من الأحد ال اخلمي�س  ٤ - ٢ظ
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بيت ال�سحيمى
عر�ض الأراجوز وخيال الظل

السبت  15 -4 /16رمضان

قبة الغورى
عر�ض التنورة الرتاثية
12

بيت ال�سحيمى
فرقة احلرملك بقيادة د .مروة عبد املنعم

مركز �إبداع احلرية بالإ�سكندرية
عر�ض م�سرحية «مملكة الفرا�شات» لذوي القدرات اخلا�صة
13

ق�صر الأمري طاز
�أورك�سرتا النور والأمل

بيت املعمار امل�صرى
احتفالية بيت املعمار امل�صري بيوم الرتاث العاملي قراءة يف رواية
القطائع (ثالثية ابن طولون) مع الإديبة رمي ب�سيوين
مركز ابداع الطفل «بيت العينى»
ور�شة حكى بعنوان «�ألف ليلة وليلة» �أ .رحمة حمجوب
ور�شة خط عربى مع �أ� .أنور الفوال
األحد  16 -4 /17رمضان

مركز طلعت حرب الثقافى
 �أم�سية �شعرية بالتعاون مع نادى الق�صة -فرقة اعالم امل�صطفي لالن�شاد الدينى

بيت املعمار امل�صرى
�ضمن فعاليات وزارة الثقافة للإحتفاء بالقاهرة عا�صمة الثقافة
الليلة الكبرية  ..فوتوغرافيا املوالد يف م�صر املحرو�سة
ق�صر الأمري طاز
مدر�سة الإن�شاد الدينى
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قبة الغورى
الفنانة /منال حمى الدين وفرقتها

بيت ال�سحيمى
فرقة النيل للآالت ال�شعبية

ق�صر الأمري ب�شتاك
الفنان� /إبراهيم را�شد
بيت ال�شعر العربى «ال�ست و�سيلة»
ق�صائد التوا�شيح الدينية

مركز ابداع الطفل «بيت العينى»
 ور�شة “رم�ضان زمان” �أ .رحمة حم�سن احتفالية «لياىل بيت العينى» بعر�ض حكى ق�ص�ص بعنوان«�إحكى يا �شهرزاد»  +عر�ض فقرات للتنورة وامل�سحراتي
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االثنين  17 -4 /18رمضان

قبة الغورى
ختام ليايل املقامات الروحية فرقة �سماع و�إندوني�سيا
وفرقة كال�سيكيات يف برنامج جديد
بيت العود العربى «بيت الهراوى»
الفنان طارق الأزهرى وفرقته
مركز طلعت حرب الثقافى
 �إفتتاح معر�ض الفن الت�شكيلي «نفحات رم�ضانية بفنون �شعبية» فرقة التنورة التابعة للهيئة العامة لق�صور الثقافةمركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية
الفنان على الهلباوى
ق�صر الأمري طاز
عر�ض م�سرحية �صحينا يا �سينا ت�أليف خمي�س عز العرب
�إخراج ع�صام ال�شويخ
18

الثالثاء  18 -4 /19رمضان

قبة الغورى
الفنان على الهلباوى
بيت ال�سحيمى
ال�شيخ حممود احلديوى
ق�صر الأمري طاز
عر�ض م�سرحية �صحينا يا �سينا ت�أليف خمي�س عز العرب
�إخراج ع�صام ال�شويخ
األربعاء  19 -4 /20رمضان

قبة الغورى
عر�ض التنورة الرتاثية
مركز طلعت حرب الثقافى
عر�ض فنى للآالت ال�شعبية التابعة للهيئة العامة لق�صور الثقافة
19

ق�صر الأمري طاز
عر�ض م�سرحية �صحينا يا �سينا تاليف خمي�س عز العرب
�إخراج ع�صام ال�شويخ
الخميس  20 -4 /21رمضان

قبة الغورى
فرقة دراوي�ش املولوية لالن�شاد
بيت ال�سحيمى
ال�شيخ �إيهاب ويون�س وفرقته
بيت العود العربى «بيت الهراوى»
الفنان ماريو �سعيد وفرقته
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مركز طلعت حرب الثقافى
كورال �أطفال مركز طلعت حرب الثقافى �إ�شراف �أ.دعاء عطية
ق�صر الأمري طاز
عر�ض م�سرحية �صحينا يا �سينا تاليف خمي�س عز العرب
�إخراج ع�صام ال�شويخ
مركز احلرية لالبداع باال�سكندرية
عر�ض حكي وغناء «مرمي» للدفعة ال�سابعة لإ�ستوديو املمثل
الجمعة  21 -4 /22رمضان

ق�صر الأمري طاز
�أورك�سرتا بيت العود العربي
ق�صر الأمري ب�شتاك
فرقة اخلان للفنان فادي املغربى
21

قبة الغورى
فرقة نور النبى للإن�شاد الدينى
بيت ال�سحيمى
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
مركز احلرية لالبداع باال�سكندرية
فرقة املولوية للفنان عامر التونى

قبة الغورى
فرقة التنورة الرتاثية
بيت املعمار امل�صرى
�أم�سية رم�ضانية «عمارة الدولة الإيوبية وتاريخها»
بيت ال�سحيمى
فرقة املو�سيقى العربية للإن�شاد الدينى

السبت  22 -4 /23رمضان

األحد  23 -4 /24رمضان

ق�صر الأمري طاز
حممود التهامي وفرقته
مركز طلعت حرب الثقافى
�صالون ذاكرة الوطن  ..مع الكاتب ال�صحفى حممد ال�شافعى
الفنان عبد الرحمن بالله
22

قبة الغورى
فرقة نظرة للإن�شاد
ق�صر الأمري ب�شتاك
حفل �شباب الغناء العربي للأ�صوات الذهبية
23

بيت ال�سحيمى
فرقة النيل للآالت ال�شعبية
ق�صر الأمري طاز
كورال ق�صر الأمري طاز �إ�شراف هبه رم�ضان
مركز طلعت حرب الثقافى
حفل للأطفال وذوى الإحتياجات اخلا�صة
 +عر�ض لالراجوز وخيال الظل  +ور�ش عمل
بيت ال�شعر العربى
ال�شعر ال�صوفى فى م�صر
"متحف �أم كلثوم"
يومي ًا من � 9.30صباح ًا حتى  2.30ظهر ًا
"متحف جنيب حمفوظ"
يومي ًا من � 9.30صباح ًا حتى  2.30ظهر ًا ماعدا يوم الثالثاء
24

