1

سبتمبر

1

الخميس

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة " قاعة السينما "

فى اطار االحتفال بالذكرى العا�شرة للأديب العاملي جنيب حمفوظ عر�ض
فيلم ت�سجيلى حول حياته يليه ندوة ي�شارك فيها الناقد الدكتور /ياقوت
الديب� -أ/ها�شم النحا�س -د/وليد �سيف – د /غادة جباره يليه عر�ض فيلم
روائى (قلب الليل) عن ق�صة جنيب حمفوظ� -إخراج /عاطف الطيب –
ي�صاحب االحتفالية "معر�ض �أفي�شات الأفالم و مطبوعات خا�صة لنجيب
حمفوظ"  7م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .

سبتمبر

2

الجمعة

بيت السحيمي

عر�ض االراجوز وخيال الظل  7.30م
بيت المعمار المصري

ور�شة ر�سم "حكايات حارتنا" يف مواقع روايات جنيب حمفوظ باجلمالية
بالتعاون مع جمموعة عمل (اللقطة) "�9ص –  3ظ"
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .
2

3

سبتمبر

وكالة الغوري

السبت

بيت السحيمي

3

حفل التنورة الرتاثية 7.30م

افتتاح معر�ض "بانوراما جنيب حمفوظ" 7م
يلية حفل فرقة �سحر ال�شرق مع الفنان  /بالل ال�شيخ 8م
مركز طلعت حرب الثقافي

ال�صالون املو�سيقى � ...صالون الهجان 5,30م.
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .

سبتمبر

4

األحد

4

بيت السحيمي

فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7.30م

سبتمبر

4

األحد

بيت الست وسيلة "بيت الشعر العربي"

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى مب�شاركة جمموعة من النقاد 7م.

بيت المعمار المصري

�صحبة بيت املعمار وندوة "العمارة يف رواية جنيب حمفوظ من "7م – 9م"

قبة الغوري

حوار الفنون وي�ضم فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية امل�صرية
بالإ�شرتاك مع جمموعة من الأ�صوات املميزة من �أقاليم م�صر املختلفة وفرقة
ح�سب اهلل و �ضيف �شرف احلفل جمموعة اندوني�سيا للإن�شاد 9م
مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط

افتتاح معر�ض ملنتجات احلرف الرتاثية املرتبطة ب�أدوات املائدة 12ظ

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .

وكالة الغوري

احتفالية جنيب حمفوظ بالتعاون مع "دار ال�شروق" و حوار مفتوح للحديث
عن �إبداع جنيب حمفوظ فى الأدب وال�سينما ي�شارك فى االحتفالية عدد من
كبار الكتاب و املفكرين 7م.
5

سبتمبر

5

اإلثنين

سبتمبر

6

الثالثاء

سبتمبر

7

األربعاء
6

وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية  7.30م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .
بيت المعمار المصري

سبتمبر

7

األربعاء

ال�صالون الثقايف"ثقافة العمارة والنقد املعماري"
مع املعماري /ع�صام �صفي الدين �10ص

سبتمبر

عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .

الخميس

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية جنيه  7.30م
مركز طلعت حرب الثقافي

عر�ض نتاج ور�شة حلوة احلدوته بالتعاون مع "م�ؤ�س�سة فنانني م�صريني
للثقافة و الفنون" 8,30م.

8

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

�صالون ال�سينما الوثائقية عر�ض ومناق�شة فيلم (املهن واحلرف فى م�صر
القدميه)  30دقيقه ماده علميه دكتور على اخلوىل ت�صوير كمال عيد
وا�صف املنقبادى مونتاج �صالح ب�سيونى ن�ص ادبى و�سيناريو ومو�سيقى و
�إخراج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش تقدمي املخرج الكبري � /أحمد ف�ؤاد دروي�ش
ال�ساعه  6م بقاعة ال�سينما .
عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .
وكالة الغوري

عر�ض الإيقاع لفريق مدر�سة الدرب االحمر للفنون مع فريق �إيقاع بيت
العينى 6م
قصر األمير طاز

حفل �إن�شاد دينى مع ال�شيخ /وليد �شاهني
يف اطار االحتفال بعيد اال�ضحى 7م.
مركز طلعت حرب الثقافي

عر�ض نتاج ور�شة حلوة احلدوته بالتعاون
مع "م�ؤ�س�سة فنانني م�صريني للثقافة و الفنون" 8,30م.

7

سبتمبر

8

الخميس

سبتمبر

9

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

عر�ض �سينما االطفال و يتبعه مناق�شة حول الفيلم تقدمي �أ/منى مللوم
ال�ساعه  12ظ.
عر�ض م�سرحية العطر بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقايف «البيت الفنى
للم�سرح»  7م �.سعر التذكره  20جنيه .
بيت السحيمي

عر�ض االراجوز وخيال الظل  7.30م

الجمعة

سبتمبر

15

قصر األمير بشتاك " بيت الغناء العربي "

�صالون "مقامات" بالإ�شرتاك مع الإذاعة امل�صرية 8م

الخميس

8

9

9

سبتمبر

17

السبت

سبتمبر

18

األحد

سبتمبر

19
اإلثنين

10

وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية  7.30م

مركز طلعت حرب الثقافي

ال�صالون الثقافى بعنوان "فى ذاكرة الوطن" مع الكاتب ال�صحفى /حممد
ال�شافعى مب�صاحبة عزف على العود 7م.

سبتمبر

20

افتتاح مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة)
 8م (الدخول بدعوات ) بئر يو�سف بقلعة �صالح الدين الأيوبي

الثالثاء

بيت السحيمي

فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7.30م
قصر األمير بشتاك "بيت الغناء العربي"

حفل �شباب الغناء العربى (الفنان� /أحمد حم�سن و الفنانة /نهى حافظ) 8م
وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية  7.30م
مركز طلعت حرب الثقافي

حفل ختام الن�شاط ال�صيفى بعنوان (بهجة الروح) مع ال�شاعر /حممد
بهجت مب�شاركة كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة �أ /دعاء عطية 7م

وكالة الغوري

عر�ض غناء فردى لفريق �شباب بيت العينى� -أم�سية �شعرية �إلقاء رواد بيت
العينى حتت �إ�شراف �أ� /إميان امليهى  -عر�ض املاريونت تدريب �أ� /سوزان
حم�سن و حتريك عرائ�س فريق بيت العينى 7م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

عر�ض م�سرحية (�أول دقه) نتاج ور�شة م�سرح الطفل
�إخراج /مونيكا جوزيف  7م
11

سبتمبر

21

األربعاء

وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية  7.30م
قبة الغوري – مركز طلعت حرب الثقافي – بئر يوسف بقلعة صالح
الدين األيوبي

يف الفرتة من  9/21حتي  9/26عرو�ض مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد
واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة )  8م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

حفل باليه بالتعاون مع 7 Art city academyم �سعر التذكره  20جنيه.

سبتمبر

22

الخميس

وكالة الغوري

عر�ض البانتومامي "�أحكى يا �شهرزاد" تدريب و �إخراج� /شريف عبد اهلل -
خمرج منفذ /نورهان حامد� -إداء فريق بيت العينى يليها م�سرحية "�شيطان
غريب" ت�أليف و �إخراج /حممد عزت -خمرج منفذ� /سحر زهران متثيل
فريق بيت العينى 7م
قصر األمير طاز

حفل غنائى لفرقة تراث �سيد دروي�ش
يف اطار االحتفال بذكرى وفاة فنان ال�شعب � /سيد دروي�ش 7م.

12

13

سبتمبر

22

الخميس

مركز طلعت حرب الثقافي

23

الجمعة

سبتمبر

24

السبت
14
14

الدين األيوبي

نادى ال�سينما عر�ض فيلم «هى فو�ضى» وندوة مع الناقد حممد عبد الفتاح
عن الفنان /خالد �صالح فى ذكري رحيله 7م.
قبة الغوري – مركز طلعت حرب الثقافي – بئر يوسف بقلعة صالح
الدين األيوبي

يف الفرتة من  9/21حتي  9/26عرو�ض مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد
واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة ) 8م

سبتمبر

قبة الغوري – مركز طلعت حرب الثقافي – بئر يوسف بقلعة صالح

بيت السحيمي

عر�ض االراجوز وخيال الظل  7.30م
قبة الغوري – مركز طلعت حرب الثقافي – بئر يوسف بقلعة صالح
الدين األيوبي

يف الفرتة من  9/21حتي  9/26عرو�ض مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد
واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة ) 8م
وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية  7.30م

يف الفرتة من  9/21حتي  9/26عرو�ض مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد
واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة )8م

سبتمبر

25
األحد

بيت السحيمي

فرقة النيل اٌللالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7.30م
بيت الست وسيلة " بيت الشعر العربي "

االحتفال بعيد امليالد ال�سبعون لل�شاعر حممد �سليمان و �صدور االعمال
الكاملة له ي�شارك فيها النقاد :د .عبد النا�صر ح�سن -د .حممد عبد املطلب
– تقدمي ال�شاعر /ال�سماح عبد اهلل مع فقرة مو�سيقية غنائية فنية 7م.
بيت المعمار المصري

�صحبة بيت املعمار وندوة "زها حديد وفنون الباليه وال�سينما" مع املخرج
�أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.
قصر األمير طاز

ال�صالون الثقافى بعنوان "جنيب حمفوظ" -يدير ال�صالون د /ناهد عبد
احلميد 7م.

مركز طلعت حرب الثقافي

عر�ض فرقة ال�صامتني للإداء احلركى
بقيادة الفنان  /ر�ضا عبد العزيز  6م
15

سبتمبر

25
األحد

متحف أم كلثوم

حفل ع�شاق النغم بقيادة املاي�سرتو د /حممد عبد ال�ستار يف اطار االحتفال
بذكرى وفاة املو�سيقار ريا�ض ال�سنباطى 8م
قبة الغوري – مركز طلعت حرب الثقافي – بئر يوسف بقلعة صالح
الدين األيوبي

يف الفرتة من  9/21حتي  9/26عرو�ض مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد
واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة ) 8م

سبتمبر

26
اإلثنين

وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية  7.30م

قبة الغوري – مركز طلعت حرب الثقافي – بئر يوسف بقلعة صالح
الدين األيوبي

يف الفرتة من  9/21حتي  9/26عرو�ض مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد
واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة ) 8م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

امللتقى التوظيفى الرابع لكلية الرتبيه النوعيه
جامعة الإ�سكندريه �10ص

16

17

سبتمبر

27

ختام مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة)
 8م (الدخول بدعوات ) بئر يو�سف بقلعة �صالح الدين الأيوبى

الثالثاء

سبتمبر

29

قصر األمير بشتاك " بيت الغناء العربي "

حفل مو�سيقى عربية الفنان م�صطفى �أحمد و فرقته  8م
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

الخميس

حفل مو�سيفى للفنان /عمر عقل � .سعر التذكره  10جنيه

سبتمبر

بيت السحيمي

30

عر�ض االراجوز وخيال الظل  7.30م

الجمعة

سبتمبر

28

األربعاء

18

وكالة الغوري

حفل التنورة الرتاثية  7.30م
بيت الهراوي " بيت العود العربي "

حفل مو�سيقى للفنان �أ�سامة ه�شام 8م

19

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

القسم الثقافى

 4و7و18و21و24و... 27مبادرة  Ecoم�شروع م�سئوىل البناء البيئى و هو
م�شروع تابع ملبادرة مرتو ال�شبابيه و هى حماولة لتمكني ال�شباب و �إعطائهم
القدره على بناء م�ستقبل �صحى و طبيعى من خالل توفري مناخ �إبداعى
معرفى من  3-10قاعة توفيق احلكيم .
4و 17و25و...2016/9/28م�شروع وايكندى هو م�شروع عمل مدنى تطوعى
يعمل على ت�أهيل ال�شباب لتعريفه باحل�ضاره النوبيه ب�شتى جوانبها من لغه
وعماره و تاريخ من ال�ساعه 5-1م بقاعة ال�سينما .

قسم السينما

عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى ال�سينما كل يوم �إثنني و ثالثاء من كل
بدء من ال�ساعة 3ظ بواقع فيلمني فى اليوم
�أ�سبوع ً
م�شروع "م�صرتانى "بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا
�أ�سبوعيا كل يوم خمي�س من ال�ساعة  8 : 4بقاعة ال�سينما .

20

21

المعارض الفنية

مركز طلعت حرب الثقافي

يف الفرتة من االثنني  9/19حتي اخلمي�س  : 2016/9/29معر�ض نتاج
الور�ش ال�صيفية

بيت السحيمي

يف الفرتة من ال�سبت  9/3حتي اجلمعة  : 2016/9/9معر�ض " بانوراما
جنيب حمفوظ "

مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط

يف الفرتة من االحد  9/4حتي اخلمي�س  :2016/9/8معر�ض ملنتجات
احلرف الرتاثية املرتبطة ب�أدوات املائدة

يف الفرتة من الثالثاء  9/20حتي الثالثاء  : 9/27معر�ض منتجات مركز
احلرف التقليدية بالف�سطاط و ور�ش عمل حية علي هام�ش مهرجان �سماع
الدويل للإن�شاد واملو�سيقي الروحية ( الدورة التا�سعة ) ببئر يو�سف بقلعة
�صالح الدين
املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف ( خزف – نحا�س – خيامية – حلي –
جنارة )

22

وكالة الغوري
•املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف (خزف – نحا�س – خيامية – حلي
– جنارة)

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

يف الفرتة من  9/22حتي  : 2016/10/4معر�ض الفنان  /حممود حمدي
(قاعة الأخوين وانلي )
يوم : 2016/9/26معر�ض امللتقي التوظيفي الرابع لكلية الرتبية النوعية
جامعة الإ�سكندرية � 10ص ( قاعة �ساحة التحرير )

23

الورش الفنية

قصر األمير طاز

• ور�شة الإن�شاد الدينى لنقيب املن�شدين املن�شد ال�شيخ /حممود التهامى:
�أيام ال�سبت و االحد من كل �أ�سبوع "3م6-م"
• ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز� :أيام الأحد واالربعاء واخلمي�س من كل
�أ�سبوع (االحد و اخلمي�س 3م -االربعاء 12ظ)
• ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية� :أيام الأحد واالثنني
واالربعاء من كل �أ�سبوع 3م
• ور�شه �إعداد املمثل وفنون امل�سرح و ور�شة حكى و �إلقاء� :أيام ال�سبت
واالثنني واالربعاء من كل �أ�سبوع 12ظ.

بيت العيني " مركز إبداع الطفل "

ور�ش الفنون الت�شكيلية
فى الفرتة من  9/1حتى  9/8و من  9/18حتى 9/22
• ور�شة الر�سم �إ�شراف �أ/دعاء فتحى� :أيام ال�سبت "4م6-م" من �سن 12-6
�سنة و �أيام االربعاء من "4م6-م" من �سن � 17-13سنة
• ور�شة "الوان من الطبيعة" �إ�شراف� /إميان �سعيد� :أيام االثنني و االربعاء
"12ظ2-م"
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الور�ش الثقافية

• ور�شة "معلومة فى كتاب" �إ�شراف �أ /منة االمام� :أيام االحد -الثالثاء
و اخلمي�س "�11ص 1-ظ"
• ور�شة ال�شعر �إ�شراف �أ /اميان امليهى� :أيام ال�سبت "5م7-م" و االثنني "7م-
8م"
الثالثاء  :9/20ندوة "الطفل القائد" بالتعاون مع فريق �أنوار ر�سالة
"12ظ3-م"

ور�ش امل�سرح و املو�سيقى

ور�شة امل�سرح �إ�شراف �أ /حممد عزت :ايام ال�سبت و الثالثاء "12ظ3 -م"
ور�شة الإيقاع �إ�شراف مدر�سة الدرب االحمر للفنون� :أيام الثالثاء "5م8 -م"
ور�شة بانتومامي �إ�شراف �أ� /شريف عبد اهلل� :أيام االثنني و اخلمي�س "5م7-م"
ور�شة كتابة االغانى� :أيام االثنني و اخلمي�س "3م5-م"

بيت الهراوي " بيت العود العربي "

تعليم �آلة العود� :أيام ال�سبت -االثنني و االربعاء من كل ا�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/الهام احلاج 5م
الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور � :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 8م
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مركز طلعت حرب الثقافي

ور�شة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�صة� :أيام ال�سبت من كل ا�سبوع
�10ص
ور�ش فنية متنوعة  :يومي ًا �11ص
ور�شة ر�سم لل�صم و �ضعاف ال�سمع� :أيام ال�سبت من كل ا�سبوع �11ص
دورة كمبيوتر للأطفال� :أيام ال�سبت و االربعاء من كل ا�سبوع �11ص
ور�شة متثيل � :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 4م
ور�شة كورال � :أيام االثنني و اخلمي�س من كل �أ�سبوع 3م
ن�شاط ثقايف  :يومي ًا
ور�شة ادبية  :يومي ًا

بيت المعمار المصري

ور�شة عمل "مدر�سة الفن واحلياة :ر�ؤية معا�صرة"
فى الفرتة من  9/4حتى  :9/7ي�ست�ضيف بيت املعمار ور�شة عمل ق�سمي
العمارة والت�صوير بكلية الفنون اجلميلة – جامعة حلوان بعنوان (مدر�سة
الفن واحلياة :ر�ؤية معا�صرة) "� 10ص –  4م"
ور�ش العمـل مدفوعة :اجلمعة وال�سبت من كل �أ�سبوع (ثالثة �أ�سابيع (من
"�9:30ص– 12:30ظ -قيمة الإ�شرتاك  300جنيه و تت�ضمن:
• ور�شة عمل الت�صوير الفوتوغرايف للمعماريني
• ور�شة عمل مبادئ العمارة الداخلية
• مبادئ الفكر والت�صميم املعماري
• الر�سم اليدوي احلر للمعماريني
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• عمل النماذج املعمارية
(تبد أ� الور�شة التي يكتمل عدد امل�سجلني بها)
 كور�س  4D Cinemaو�:After Effectsأيام الأحد – الثالثاء –الأربعاء (ثالثة �أ�سابيع) "6:30م – 9م"  -قيمة الإ�شرتاك  800جنيه
(يبد�أ الكور�س عند �إكتمال عدد امل�سجلني)

بيت السحيمي

• ور�شة العرائ�س� :أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع من 4م6 -م
• ور�شة زخرفة عربية� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع من �11ص
�إ�شراف الأ�ستاذ جمدى ال�شحات

مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط

 م�شروع اك�سب حرفة جميلة (خزف -حلى -نحا�س)� :أيام االحد -الثالثاءو اخلمي�س من كل �أ�سبوع "3م7 -م"

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

ق�سم املر�سم
• ور�شة نحت �إ�شراف د/مليحه �شعيب كل يوم �إثنني و ثالثاء ال�ساعة 5م.
• ور�شة اخلط العربى حتت �إ�شراف �أ /يو�سف م�صطفى الثالثاء و اخلمي�س
�11ص 1-م بقاعة يو�سف عز الدين .

•ور�ش الأطفال ال�صيفيه

 -1االحد و الثالثاء من 12-10ظ حتت �إ�شراف �أ /غاده ب�سيونى
 – 2الإثنني و اخلمي�س من  2-12ظ حتت �إ�شراف �أ � /آالء حممد
 -3الأحد و الأربعاء 12-10ظ حتت �إ�شراف �أ /مروة عادل
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 –4الإثنني و الأربعاء من  2-12ظ حتت �إ�شراف �أ /مروة حجازى
 – 5االحد و االربعاء من  7-5م حتت �إ�شراف �أ � /سمر زايد

الور�ش املو�سيقيه

•ور�شة الكمان �أيام ال�سبت و الثالثاء من كل �أ�سبوع ال�ساعة 1م
•ور�شة اجليتار �أطفال �أيام الأحد والإثنني و االربعاء و اخلمي�س3م
•ور�شة البيانو كل �أيام الأ�سبوع  3م
•ور�شة الكمان الثالثاء من كل �أ�سبوع 3م

الور�ش الفنيه

• ور�شة الباليه �أيام الإثنني و الثالثاء ال�ساعة 5م
• ور�شة الباليه يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع ال�ساعة 5م
• ور�شة باليه يوم اخلمي�س ال�ساعه  3م
• ور�ش �ستوديو املمثل كل �أيام الأ�سبوع  5م
• ور�شة م�سرح الطفل ال�سبت و الأربعاء من كل �أ�سبوع  5م
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عظماء الشهر
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عظماء الشهر

نجيب محفوظ (  11دي�سمرب � 30 - 1911أغ�سط�س )2006
هو �أمري الرواية العربية و �أول روائي م�صري يح�صل علي جائزة نوبل يف
الأدب عام �،1988صاحب منهج الواقعية الأدبية وتدور �أحداث جميع
رواياته يف احلارة امل�صرية التي تعادل العامل
�أ�شهر �أعماله  :الثالثية – احلرافي�ش – �أوالد حارتنا  -ال�سراب – خان
اخلليلي – ثرثرة فوق النيل – قلب الليل – زقاق املدق – بداية ونهاية )

سيد درويش (  17مار�س � 10 - 1892سبتمرب )1923
هو جمدد املو�سيقي وباعث النه�ضة املو�سيقية يف م�صر والوطن العربي بلغ
�إنتاجه يف حياته الق�صرية العديد من القوالب املختلفة والع�شرات من الأدوار
و�أربعني مو�شح ًا ومائة طقطوقة وثالثون رواية م�سرحية و �أوبريت بعدد
اربعمائة و�سبعون حلن من �أ�شهرهم تلحني الن�شيد الوطني امل�صري و(�أنا
امل�صري ) و�أوبريت ( الع�شرة الطيبة )
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عظماء الشهر

رياض السنباطى (  30نوفمرب � 10 - 1906سبتمرب ) 1981
هو مو�سيقار وملحن م�صري � ،أحد �أبرز املو�سيقني العرب واملتفرد بتلحني
الق�صيدة العربية بلغ عدد م�ؤلفاته الغنائية  539عم ًال مابني الأوبريت
والأ�سكت�ش والق�صيدة والطقطوقه وبلغ عدد م�ؤلفاته املو�سيقية  38قطعة
وبلغ عدد ال�شعراء الذي قام بتلحني �أ�شعارهم � 120شاعر  ،قام بالتلحني
لأ�شهر املطربني يف ع�صره مثل � :أم كلثوم – حممد عبد املطلب – �أ�سمهان –
فايزة �أحمد – وردة – هدي �سلطان )

أسعار تذاكر العروض المقامة
بصندوق التنمية الثقافية

عروض التنورة «وكالة الغوري»
(  5جنيه للم�صري –  30جنيه للأجنبي )
عروض بيت العود العربي «الهراوي»
 25جنيه
عروض المانسترلى
 25جنيه
عروض قبة الغوري
(  5جنيه للم�صري –  30جنيه للأجنبي )

الدخول جمان ًا للعرو�ض الفنية الأخرى
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مهرجان سماع الدولي لإلنشاد والموسيقي الروحية
(الدورة التاسعة ) 9

أطــــــاللــــة

تنطلق فعاليات املهرجان حتت رعاية وزارة الثقافة متمثله يف قطاع �صندوق
التنمية الثقافية وقطاع العالقات الثقافية اخلارجية  ،وزارة ال�سياحة
 ،وزارة الآثار  ،وزارة ال�شباب والريا�ضة  ،وزارة اخلارجية ،وم�ؤ�س�سة حوار
لفنون ثقافات ال�شعوب .
ويهدف املهرجان يف الأ�سا�س �إيل �إتاحة الفر�صة للتعرف علي فنون وثقافات
ال�شعوب املختلفة ( لفن ال�سماع ) والرتاث الديني ب�أ�شكاله املختلفة يف العامل
�أجمع .
وي�شارك يف هذه الدورة مايقرب من  19دولة من جميع �أنحاء العامل
تقام الفاعليات يف عدد من املراكز الثقافية :قلعة �صالح الدين  -قبة الغورى
 م�سرح �ساحة الهناجر� -شارع املعز  -مركز طلعت حرب الثقافى  -ق�صرثقافة بنها والقناطر اخلريية  -املركز الثقافى القبطى.
مع �أكرب ديفيلية وكرنفال �شعبى يقام فى �شارع املعز مب�شاركة جميع الدول.
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عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�صر الأمري طاز� 17 :ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة  -حي اخلليفة
ت25142581 :
وكالة الغوري� :شارع ال�شيخ حممد عبده ،الغورية ،تقاطع �شارع املعز مع �شارع الأزهر
قبة الغوري� 111 :شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
مركز طلعت حرب الثقايف� :ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :
بيت الهراوي :خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :
بيت ال�سحيمي :اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ،ت25913391:
مركز احلرف التقليدية�1 :شارع الإمام ،خلف جامع عمرو بن العا�ص
بالف�سطاط ،م�صر القدمية ،ت27412324 :
بيت العيني :خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :
مركز الإبداع الفني� :ساحة دار الأوبرا ت27363446 :
متحف �أم كلثوم� 1 :ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة ت23631467 :
مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية� 1 :شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،ت34956633:
بيت ال�شعر «بيت ال�ست و�سيلة»  :خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :
بيت الغناء «ق�صر الأمري ب�شتاك»� :شارع املعز ت27879187:
بيت املعمار امل�صري «على لبيب» 4 :درب اللبانة ،ميدان القلعة ،القاهرة ت25117043 :
�صندوق التنمية الثقافية بجوار دار الأوبرا امل�صرية – اجلزيرة – القاهرة
تليفون 27354234 – 27357001 :فاك�س27364634 :
www.cdf.gov.eg
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