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جـدول عـرو�ض
ملتقى القاهرة الدوىل للر�سوم املتحـركة الدورة احلادية ع�شرة  -فرباير 2018

�سينما مركز الإبداع الفني
اخلمي�س
 15فرباير

 6م�ساءً

(�ساحة دار الأوبرا امل�صرية ،اجلزيرة)

عر�ض ا�ستعرا�ض حلمي والأمريات يعقبه عر�ض الفيلم الطويل 93 Ethel & Ernestق (لك�سمبورج)

مركز طلعت حرب الثقافى

(�شارع ال�سيدة نفي�سة ،منطقة زينهم .تليفون )23622647

عر�ض فيلم باهى وباهية 5ق (ال�سعودية)  -عر�ض م�سل�سل حم�سن وحما�سن (حلقة الإيثار  -الإ�سراف)  3.47ق (ال�سعودية)
اجلمعة
 16فرباير

 5م�ساءً

� -أبو ال�سعود ل�صناعة العود 3.30ق (ال�سعودية)  -فيلم  12 Genoق (جورجيا) 3 Sabaku -ق (هولندا) Ghost -

7 Townق (كرواتيا)  -فيلم مغامرات كحكه 1ق (م�صر)  -م�سل�سل الأزهر فى عهد املماليك البحرية «جزء20 »3ق (م�صر) –
فيلم الإ�سعافات الأولية 15ق (م�صر).

ال�سبت
 17فرباير

 1ظهر ًا

عر�ض الفيلم الطويل 92 The Deepق (ا�سبانيا).
عر�ض فيلم 6 Strange Cargoق (فرن�سا)  -فيلم 7 Empty Spaceق (ا�ستونيا)  -فيلم 7 Scrambledق (هولندا)

الأحد
 18فـربايـر

م�سل�سل �أنبياء اهلل «�آدم عليه ال�سالم» 23ق (م�صر)  -فيلم ن�صف رغيف 1ق (م�صر)ال�شتاء 1ق(م�صر)  -فيلم رفيق فى الطريق
� 11صباح ًا

2,20ق (م�صر)  -فيلم ورود اجلريان 5.20ق (م�صر)  -فيلم لقطة 3.29ق (م�صر)  -فيلم الروح 2ق(م�صر)  -فيلم الن�ص احللو
3.7ق (م�صر)  -فيلم رقم 3.27( 30ق) (م�صر)  -فيلم توهان 2.54ق(م�صر)  -فيلم عبدو 2.3ق(م�صر)  -فيلم �إ�شتياق 4.30ق
(م�صر)  -م�سل�سل دكان عم فندى حلقة «الأمانة» 9.53ق (م�صر)

الإثنني
 19فرباير
الثالثاء
 20فرباير

� 11صباح ًا
� 11صباح ًا

عر�ض فيلم 100 Boboiboy the Movieق (ماليزيا).
عر�ض فيلم 7 The Pocket Manق (فرن�سا)  -فيلم 14 End of the Lineق (الربتغال)  -فيلم We are going

24 on Bearق (لوك�سمبورج)-م�سل�سل مغامرات كيوى “�أحب ال�شم�س” 4ق(م�صر) -م�سل�سل حبيب اهلل اجلزء24 2ق (م�صر).
عر�ض م�سل�سل نور وبوابة التاريخ 3.30ق (م�صر) -م�سل�سل 10 Foolyzق (م�صر) -فيلم 1 Goatsق (رو�سيا) -فيلم Dark

الأربعاء
 21فرباير

6 Dark Woodsق الدمنارك-فيلم 7 Grandmas Heroق(الدمنارك) -فيلم 15 Tibeb girlsق (�إثيوبيا)-فيلم
� 11صباح ًا

�صدق ر�سول اهلل 12ق (م�صر) -فيلم �ألوان ومو�سيقى 2.54ق (م�صر) -فيلم بقع 2.17ق (م�صر)-فيلم ولد وبنت ( 3.55م�صر)-
فيلم 2.12 Shareق (م�صر)-فيلم دو�شة ورو�شة 3.40ق(م�صر) -فيلم احلوت احلزين 5.22ق(م�صر) -فيلم حلظة من الزمن
5.10ق (م�صر).

�سينما الهناجر

(�ساحة دار الأوبرا امل�صرية ،اجلزيرة)

عـر�ض فيلم 7 Ghost Townق (كرواتيا) -فيلم 5 Islandق(كرواتيا) -فيلم 8 Leo Minorق(فرن�سا) -فيلم
اجلمعة
 16فرباير

 5م�ساءً

12 Muddy Waterق (كرواتيا) -فيلم 6 Creationق(رو�سيا)-فيلم لقطة 3.29ق(م�صر) -فيلم الروح 2ق (م�صر) -
فيلم الن�ص احللو 3.7ق (م�صر) -فيلم «رقم 3.27 »30ق(م�صر) -فيلم توهان 2.54ق (م�صر) -فيلم عبدو 2.3ق(م�صر)  -فيلم
�إ�شتياق 4.30ق (م�صر)  -الفيلم الطويل 89 1917 The Real Octoberق (املانيا).
عر�ض فيلم 7 Framedق �إيطاليا  -فيلم 4 Processق كرواتيا  -فيلم 12 Genoق (جورجيا) -فيلم My Mamma

ال�سبت
 17فرباير

 5م�ساءً

3 Is Bossiesق (جنوب افريقيا  -فيلم بقع 2.17ق (م�صر)  -فيلم ولد وبنت ( 3.55م�صر)  -فيلم 2.12 Shareق
(م�صر)  -فيلم دو�شة ورو�شة 3.40ق(م�صر)  -فيلم احلوت احلزين 5.22ق(م�صر) -فيلم حلظة من الزمن 5.10ق (م�صر).
الفيلم الطويل 92 The Deepق (ا�سبانيا).
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تابع �سينما الهناجر

(�ساحة دار الأوبرا امل�صرية ،اجلزيرة)

عر�ض فيلم �صدق ر�سول اهلل 12ق (م�صر) -فيلم ن�صف رغيف 1.13ق (م�صر) -فيلم ورود اجلريان 5.20ق (م�صر) -فيلم
الأحد
 18فـربايـر

املا 20ق (م�صر) -فيلم 3 Sabakuق (هولندا) -فيلم 12 Skyscrapersق (�سوي�سرا) -فيلم 6 Smiles Thiefق
 5م�ساءً

(الربتغال) -فيلم 6 Strange Cargoق (فرن�سا)  -فيلم ( 3.16 Imageم�صر) -فيلم املغيبون 3.35ق(م�صر)
 فيلم 3.37 Fight for Natureق(م�صر) -فيلم �شاى باليا�سمني 4.4ق (م�صر) -فيلم 2.44 The Circleق (م�صر)-فيلم كفرتينى 3.37ق (م�صر) -فيلم كام يوم فى يوليو 1.59ق (م�صر) -فيلم 3.18 Apartق (م�صر).
عر�ض فيلم 4 The Manualق (الربتغال) -فيلم 7 The Pocket Manق (فرن�سا) -فيلم ( Whyكرواتيا) -فيلم

الإثنني
 19فرباير

 5م�ساءً

2 Catastropheق (هولندا) -فيلم 14 Blackق (بولندا) -فيلم 6 Dead Horsesق(ا�سبانيا) -فيلم Different

6ق (�أوزبك�ستان) -فيلم 2 Dragon Sledgeق(رو�سيا) -فيلم 15 Escapeق (بولندا) - .م�سل�سل الأزهر فى عهد
املماليك البحرية «جزء20 »3ق (م�صر) -م�سل�سل دكان عم فندى «حلقة الأمانة» 9.53ق (م�صر).
عر�ض فيلم 6 A Place in No Whereق (الربتغال) -فيلم 12 A Casaق (الربتغال) -فيلم  -فيلم باهى وباهية

الثالثاء
 20فرباير

 5م�ساءً

5.29ق (ال�سعودية)  -فيلم مغامرات كحكه 1.4ق (م�صر) -فيلم �ألوان ومو�سيقى 2.54ق (م�صر) -فيلم نيلنا حياتنا
2.20ق(م�صر)  -م�سل�سل �أنبياء اهلل حلقة �آدم عليه ال�سالم 19.50ق (م�صر) -عر�ض فيلم Boboiboy the Movie

100ق (ماليزيا).
عر�ض فيلم 7 Grandmas Heroق (الدمنارك) -فيلم 1 Goatsق (رو�سيا) -فيلم Notes on Monstropedia

الأربعاء
 21فرباير

6ق (اليابان) -فيلم 4 The Sledق (رو�سيا) -فيلم 15 Tibeb girlsق(�إثيوبيا) -فيلم Less Than Human

 5م�ساءً

6ق (الدمنارك) -فيلم 6 Too Tame - Zu Zahmق(املانيا) -فيلم 8 Water Dreamق (اليابان)-فيلم We are

24 Going on Bearق (لوك�سمبورج)  -م�سل�سل حبيب اهلل اجلزء الثانى 23ق (م�صر) -م�سل�سل نور وبوابة التاريخ 3.30ق
(م�صر).

مركز �إبداع الطفل  -بيت العيني
الثالثاء
 20فرباير
الأربعاء
 21فرباير

(خلف اجلامع الأزهر ،تليفون )25142990

عـر�ض م�سـل�سـل دكان عم فندى حلقة «الأمانة» 9.53ق (م�صر) -فيلم 12 Genoق (جورجيا) -فيلم 5 OurProblemsق
� 10صباح ًا

(كرواتيا)  -فيلم 7 Empty Spaceق (ا�ستونيا) -فيلم 7 The Pocket Manق (فرن�سا) -فيلم 4 Peripheryق
(رو�سيا)  -فيلم باهى وباهية 5.29ق (ال�سعودية)-فيلم ن�صف رغيف 1ق(م�صر) -فيلم مغامرات كحكه 1.4ق (م�صر).
عر�ض فيلم 6 Dark Dark Woodsق (الدمنارك) -فيلم 7 Scrambledق (هولندا) -فيلم 2 Dragon Sledgeق

� 10صباح ًا

(رو�سيا) -فيلم 7 Grandmas Heroق (الدمنارك) -فيلم 24 We are going on Bearق (لوك�سمبورج)  -الفيلم
الطويل  92 The Deepق (ا�سبانيا) .

حمافظة الأق�صر

(ق�صر ثقافة الأق�صر)

عر�ض فيلم باهى وباهية 5ق (ال�سعودية) -فيلم 12.54 Genoق (جورجيا)  -فيلم 7.30 The pocketmanق (فرن�سا)-
ال�سبت
 17فرباير

 5م�ساءً

فيلم 2.15 Sabakuق (هولندا) -فيلم 6.28 Scrambledق (هولندا) -فيلم مغامرات كحكة 1ق(م�صر)  -م�سل�سل
الأزهر فى عهد املماليك البحرية «جزء20.25 »3ق (م�صر) -م�سل�سل ال�شفا�شح 12ق (م�صر) -فيلم الإ�سعافات الأولية 15.36ق
(م�صر).
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تابع حمافظة الأق�صر
الأحد
 18فـربايـر

 5م�ساءً

(ق�صر ثقافة الأق�صر)

 عر�ض الفيلم الطويل 93 Ethel & Ernestق(لك�سمبورج)عر�ض فيلم ن�صف رغيف (م�صر) 1ق  -ترت ال�شتاء 1.30ق (م�صر) -فيلم 2 Skyscrapersق (�سوي�سرا)-فيلم Strange

الإثنني
 19فرباير

 5م�ساءً

6 cargoق(فرن�سا) 3 The Bricks -ق (رو�سيا) -فيلم 5 The Eelق (فرن�سا)-فيلم 4 The Manualق
(الربتغال) -فيلم 17 Fragmentsق (الربتغال) -فيلم رفيق فى الطريق( 2.20م�صر)  -م�سل�سل حم�سن وحما�سن (حلقة
الإيثار  -الإ�سراف) 3ق (ال�سعودية)  -م�سل�سل �أنبياء اهلل  -حلقة �أدم عليه ال�سالم 23ق (م�صر) .

الثالثاء
 20فرباير

عر�ض م�سل�سل دكان عم فندى حلقة «الأمانه» 9.53ق (م�صر) -فيلم 6 Differentق (�أوزبك�ستان)-فيلم Dragon

 5م�ساءً

2 Sledgeق (رو�سيا)  -م�سل�سل �أحب ال�شم�س حلقة «مغامرات كيوى» 4.9ق (م�صر)  -م�سل�سل حبيب اهلل (اجلزء الثانى)
22.34ق(م�صر)  -م�سل�سل 20 Foolyzق (م�صر)  -الفيلم الطويل  8 1917 The Real Octoberق (املانيا) .

حمافظة املنيا

(ق�صر ثقافة املنيا)

عر�ض فيلم 3 Imageق (م�صر)  -حلظة من الزمن 5ق (م�صر) -فيلم رقم ( 30م�صر) 3.27ق -فيلم ورود اجلريان 5.20ق
ال�سبت
 17فرباير

(م�صر)  -فيلم 12 Muddy Waterق (كرواتيا) -فيلم 6 Creationق(رو�سيا) -فيلم 17 FRAGMENTSق
 5م�ساءً

(الربتغال) -فيلم 7 Ghost Townق (كرواتيا) -فيلم 16 Genoق (جورجيا) -فيلم 8 Leo Minorق (فرن�سا) -فيلم
6 Notes on Monstropediaق (اليابان) -فيلم 7 Grandmas Heroق الدمنارك  -فيلم Red Riding

12 Hood Reduxق (كرواتيا)
عر�ض فيلم املغيبون 3.35ق (م�صر) -احلوت احلزين 5.32ق (م�صر) -لقطة 3.29ق (م�صر) -فيلم الق�صري �ألوان
ومو�سيقى 2.54ق (م�صر) -فيلم الق�صري 5 Our Problemsق (كرواتيا4 Process -ق (كرواتيا) -الفيلم الق�صري
الأحد
 18فـربايـر

 5م�ساءً

12 Skyscrapesق (�سوي�سرا) -فيلم الق�صري 7 Empty Spaceق (ا�ستونيا) -فيلم الق�صري 7 Framedق (�إيطاليا)
 8 life before lifeق (ا�ستونيا)  -ور�شة عمل 6 Smiles Thiefeق (الربتغال) -فيلم 14 Blackق (بولندا) -فيلم 3 My Mamma Is Bossiesق (جنوب افريقيا) -فيلم 7 Whyق (كرواتيا) -ور�شة عمل 3 Vanishedق
(الربتغال) -فيلم 6 Strange Cargoق (فرن�سا) .
عر�ض فيلم 3.37 Fight for Natureق (م�صر) -فيلم بقع 2.17ق (م�صر) -فيلم توهان 2.54ق (م�صر)-فيلم بحلم

الإثنني
 19فرباير

 5م�ساءً

2.30ق (م�صر) -فيلم 4 Peripheryق(رو�سيا) -فيلم 3 Sabakuق (هولندا) -فيلم 7 Scrambledق (هولندا)-فيلم
3 Bricks Theق (رو�سيا) -فيلم 2 The knightق(فرن�سا)-فيلم 2 Catastropheق (هولندا)  -الفيلم الطويل
92 The Deepق (ا�سبانيا) .

الثالثاء
 20فرباير

عر�ض فيلم �شاى باليا�سمني 4.4ق (م�صر) -فيلم 2.42 The Circleق (م�صر) -فيلم عبدو 2.3ق (م�صر)-فيلم دراوين
 5م�ساءً

( 3.50م�صر)  -الفيلم 6 Floatق (كرواتيا)-فيلم 14 End of the Lineق(الربتغال)  -الفيلم الطويل & Ethel

93 Ernestق (لك�سمبورج) .

م�ساء حفل ختام امللتقى مبركز الهناجر للفنون ،ي�صاحبه افتتاح معر�ض فني.
اخلمي�س  22فرباير ً 7

http://www.ciaf.gov.eg/
4

