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 مركز اإلبداع الفني بالقاهرة " قاعة السينما " 

فى اطار االحتفال بالذكرى العا�شرة للأديب العاملي جنيب حمفوظ عر�ض 

فيلم ت�شجيلى حول حياته يليه ندوة ي�شارك فيها الناقد الدكتور/ ياقوت 

الديب- اأ/ها�شم النحا�ض- د/وليد �شيف – د/ غادة جباره يليه عر�ض فيلم 

 – الطيب  عاطف  اإخراج/  حمفوظ-  جنيب  ق�شة  عن  الليل(  )قلب  روائى 

لنجيب  خا�شة  مطبوعات  و  االأفلم  اأفي�شات  "معر�ض  االحتفالية  ي�شاحب 

حمفوظ"  7 م

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .

بيت السحيمي   
عر�ض االراجوز وخيال الظل 7.30 م  

بيت المعمار المصري  
باجلمالية  حمفوظ  جنيب  روايات  مواقع  حارتنا" يف  "حكايات  ر�شم  ور�شة 

بالتعاون مع جمموعة عمل )اللقطة(  "9�ض – 3 ظ"

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .

1
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سبتمبر

سبتمبر

الخميس

الجمعة
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وكالة الغوري  
حفل التنورة الرتاثية 7.30م

بيت السحيمي
افتتاح معر�ض "بانوراما جنيب حمفوظ" 7م 

 يلية  حفل  فرقة �شحر ال�شرق مع الفنان / بلل ال�شيخ 8م 

مركز طلعت حرب الثقافي  
ال�شالون املو�شيقى ... �شالون الهجان 5,30م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .

بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�شافعي 7.30 م 

وكالة الغوري
احتفالية جنيب حمفوظ بالتعاون مع "دار ال�شروق" و حوار مفتوح للحديث 

عن اإبداع جنيب حمفوظ فى االأدب وال�شينما ي�شارك فى االحتفالية عدد من 

كبار الكتاب و املفكرين 7م.   

بيت الست وسيلة  "بيت الشعر العربي"
 �شالون ال�شاعر اأحمد عبد املعطى حجازى مب�شاركة جمموعة من النقاد 7م. 

بيت المعمار المصري 
 �شحبة بيت املعمار وندوة "العمارة يف رواية جنيب حمفوظ من "7م – 9م"

قبة الغوري
امل�شرية  ال�شعبية  واالآالت  النوبية  الطبول  فرقة  وي�شم  الفنون  حوار 

باالإ�شرتاك مع جمموعة من االأ�شوات املميزة من اأقاليم م�شر املختلفة وفرقة 

ح�شب اهلل و �شيف �شرف احلفل جمموعة اندوني�شيا للإن�شاد  9م 

مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط
 افتتاح معر�ض ملنتجات احلرف الرتاثية املرتبطة باأدوات املائدة 12ظ

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .
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وكالة الغوري
حفل التنورة الرتاثية 7.30 م 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .

بيت المعمار المصري
ال�شالون الثقايف"ثقافة العمارة والنقد املعماري"

 مع املعماري/ ع�شام �شفي الدين 10�ض

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .

وكالة الغوري
حفل التنورة الرتاثية  جنيه 7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
م�شريني  فنانني  "موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  احلدوته  حلوة  ور�شة  نتاج  عر�ض 

للثقافة و الفنون" 8,30م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
م�شر  فى  واحلرف  )املهن  فيلم  ومناق�شة  عر�ض  الوثائقية  ال�شينما  �شالون 

عيد  كمال  ت�شوير  اخلوىل  على  دكتور  علميه  ماده  دقيقه   30 القدميه( 

و  ومو�شيقى  و�شيناريو  ادبى  ن�ض  ب�شيونى  �شلح  مونتاج  املنقبادى  وا�شف 

دروي�ض  فوؤاد  اأحمد   / الكبري  املخرج  تقدمي  دروي�ض  فوؤاد  اأحمد  اإخراج 

ال�شاعه 6 م بقاعة ال�شينما .

الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .

وكالة الغوري
بيت  اإيقاع  فريق  مع  للفنون  االحمر  الدرب  مدر�شة  لفريق  االإيقاع  عر�ض 

العينى 6م

قصر األمير طاز  
حفل اإن�شاد دينى مع ال�شيخ/ وليد �شاهني 

يف اطار االحتفال بعيد اال�شحى  7م. 

مركز طلعت حرب الثقافي
عر�ض نتاج ور�شة حلوة احلدوته بالتعاون 

مع "موؤ�ش�شة فنانني م�شريني للثقافة و الفنون" 8,30م.
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مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
مللوم  اأ/منى  تقدمي  الفيلم  حول  مناق�شة  يتبعه  و  االطفال  �شينما  عر�ض   

ال�شاعه 12 ظ.

الفنى  »البيت  الثقايف  االإنتاج  قطاع  مع  بالتعاون  العطر  م�شرحية  عر�ض   

للم�شرح« 7  م .�شعر التذكره 20 جنيه .

بيت السحيمي
عر�ض االراجوز وخيال الظل 7.30 م  

قصر األمير بشتاك " بيت الغناء العربي "
�شالون "مقامات" باالإ�شرتاك مع االإذاعة امل�شرية 8م

8
سبتمبر

الخميس

9
سبتمبر

الجمعة
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15
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وكالة الغوري  
 حفل التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي 
ال�شحفى/ حممد  الكاتب  الوطن" مع  "فى ذاكرة  بعنوان   الثقافى  ال�شالون 

ال�شافعى مب�شاحبة عزف على العود 7م.

بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�شافعي 7.30 م 

قصر األمير بشتاك "بيت الغناء العربي"
حفل �شباب الغناء العربى )الفنان/ اأحمد حم�شن و الفنانة/ نهى حافظ( 8م 

وكالة الغوري
حفل التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
حممد  ال�شاعر/  مع  الروح(  )بهجة  بعنوان  ال�شيفى  الن�شاط  ختام  حفل 

بهجت  مب�شاركة كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة اأ/ دعاء عطية 7م 

11

 افتتاح مهرجان �شماع الدويل للإن�شاد واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة( 

8 م )الدخول بدعوات ( بئر يو�شف بقلعة �شلح الدين االأيوبي

وكالة الغوري
عر�ض غناء فردى لفريق �شباب بيت العينى- اأم�شية �شعرية اإلقاء رواد بيت 

�شوزان  اأ/  تدريب  املاريونت  عر�ض   - امليهى  اإميان  اأ/  اإ�شراف  حتت  العينى 

حم�شن و حتريك عرائ�ض فريق بيت العينى 7م   

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عر�ض م�شرحية )اأول دقه( نتاج ور�شة م�شرح الطفل

 اإخراج/ مونيكا جوزيف 7 م

17
سبتمبر

السبت
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سبتمبر
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وكالة الغوري
حفل التنورة الرتاثية 7.30 م 

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

للإن�شاد  الدويل  �شماع  مهرجان  عرو�ض   9/26 حتي   9/21 من  الفرتة  يف 

واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة ( 8 م 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل باليه بالتعاون مع Art city academy   7م  �شعر التذكره 20 جنيه.

وكالة الغوري
عر�ض البانتومامي "اأحكى يا �شهرزاد" تدريب و اإخراج/ �شريف عبد اهلل - 

خمرج منفذ/ نورهان حامد- اإداء فريق بيت العينى يليها م�شرحية "�شيطان 

متثيل  زهران  �شحر  منفذ/  خمرج  عزت-  حممد  اإخراج/  و  تاأليف  غريب" 

فريق بيت العينى  7م

قصر األمير طاز
حفل غنائى لفرقة تراث �شيد دروي�ض 

يف اطار االحتفال بذكرى وفاة فنان ال�شعب / �شيد دروي�ض 7م. 

21
األربعاء

سبتمبر

22
سبتمبر

الخميس
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مركز طلعت حرب الثقافي
 نادى ال�شينما عر�ض فيلم »هى فو�شى« وندوة مع الناقد حممد عبد الفتاح 

عن الفنان/ خالد �شالح فى ذكري رحيله 7م. 

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

للإن�شاد  الدويل  �شماع  مهرجان  عرو�ض   9/26 حتي   9/21 من  الفرتة  يف 

واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة ( 8م

بيت السحيمي
عر�ض االراجوز وخيال الظل 7.30 م  

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

للإن�شاد  الدويل  �شماع  مهرجان  عرو�ض   9/26 حتي   9/21 من  الفرتة  يف 

واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة ( 8م

وكالة الغوري
حفل التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
   عر�ض فرقة ال�شامتني للإداء احلركى

 بقيادة الفنان / ر�شا عبد العزيز 6 م  

15

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

للإن�شاد  الدويل  �شماع  مهرجان  عرو�ض   9/26 حتي   9/21 من  الفرتة  يف 
واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة (8م

بيت السحيمي
الت ال�شعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�شافعي 7.30 م  فرقة النيل للاٌ

بيت الست وسيلة " بيت الشعر العربي "
االعمال  �شدور  و  �شليمان  حممد  لل�شاعر  ال�شبعون  امليلد  بعيد  االحتفال 

الكاملة له ي�شارك فيها النقاد: د. عبد النا�شر ح�شن- د. حممد عبد املطلب 

7م.  – تقدمي ال�شاعر/ ال�شماح عبد اهلل مع فقرة مو�شيقية غنائية فنية 
بيت المعمار المصري

املخرج  وال�شينما" مع  الباليه  وفنون  حديد  "زها  وندوة  املعمار  بيت  �شحبة 

اأحمد فوؤاد دروي�ض 6م.

قصر األمير طاز
عبد  ناهد  د/  ال�شالون  يدير  حمفوظ"-  "جنيب  بعنوان  الثقافى  ال�شالون   

احلميد 7م.

سبتمبر

الخميس
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متحف أم كلثوم
حفل ع�شاق النغم بقيادة املاي�شرتو د/ حممد عبد ال�شتار يف اطار االحتفال 

بذكرى وفاة املو�شيقار ريا�ض ال�شنباطى  8م 

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

للإن�شاد  الدويل  �شماع  مهرجان  عرو�ض   9/26 حتي   9/21 من  الفرتة  يف 

واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة ( 8م

وكالة الغوري
حفل التنورة الرتاثية  7.30 م 

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

للإن�شاد  الدويل  �شماع  مهرجان  عرو�ض   9/26 حتي   9/21 من  الفرتة  يف 

واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة ( 8م

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية 
امللتقى التوظيفى الرابع لكلية الرتبيه النوعيه

 جامعة االإ�شكندريه 10�ض

17

25
سبتمبر

األحد

26
سبتمبر

اإلثنين
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 ختام مهرجان �شماع الدويل للإن�شاد واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة( 

8 م )الدخول بدعوات ( بئر يو�شف بقلعة �شلح الدين االأيوبى 

وكالة الغوري
حفل التنورة الرتاثية 7.30 م 

بيت الهراوي " بيت العود العربي " 
 حفل مو�شيقى للفنان اأ�شامة ه�شام 8م

27
سبتمبر

الثالثاء

28
سبتمبر

األربعاء

قصر األمير بشتاك " بيت الغناء العربي "
حفل مو�شيقى عربية الفنان م�شطفى اأحمد و فرقته 8 م

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل مو�شيفى للفنان/ عمر عقل . �شعر التذكره 10 جنيه 

بيت السحيمي 
عر�ض االراجوز وخيال الظل 7.30 م  

29
سبتمبر

الخميس

30
سبتمبر

الجمعة
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مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية   

القسم الثقافى 
4 و7و18و21و24و27 ...مبادرة Eco  م�شروع م�شئوىل البناء البيئى و هو 

م�شروع تابع ملبادرة مرتو ال�شبابيه و هى حماولة لتمكني ال�شباب و اإعطائهم 

اإبداعى  مناخ  توفري  خلل  من  طبيعى  و  �شحى  م�شتقبل  بناء  على  القدره 

معرفى من 10-3 قاعة توفيق احلكيم .

4و 17و25و2016/9/28...م�شروع وايكندى هو م�شروع عمل مدنى تطوعى 

يعمل على تاأهيل ال�شباب لتعريفه باحل�شاره النوبيه ب�شتى جوانبها من لغه 

وعماره و تاريخ من ال�شاعه 1-5م بقاعة ال�شينما .

قسم السينما 
 عرو�ض اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�شينما كل يوم اإثنني و ثلثاء من كل 

اأ�شبوع بدًء من ال�شاعة 3ظ بواقع فيلمني فى اليوم 

الفوتوغرافيا  لفنون  عد�شه  موؤ�ش�شة  مع  "بالتعاون  "م�شرتانى  م�شروع 

اأ�شبوعيا كل يوم خمي�ض من ال�شاعة 4 : 8 بقاعة ال�شينما .
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المعارض الفنية 

مركز طلعت حرب الثقافي  
نتاج  معر�ض   :  2016/9/29 اخلمي�ض  حتي   9/19 االثنني  من  الفرتة  يف 

الور�ض ال�شيفية 

بيت السحيمي 
بانوراما   " معر�ض   :  2016/9/9 اجلمعة  حتي   9/3 ال�شبت  من  الفرتة  يف 

جنيب حمفوظ "

مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط 
ملنتجات  معر�ض   :2016/9/8 اخلمي�ض  حتي   9/4 االحد  من  الفرتة  يف 

احلرف الرتاثية املرتبطة باأدوات املائدة 

9/27 : معر�ض منتجات مركز  9/20 حتي الثلثاء  يف الفرتة من الثلثاء 

احلرف التقليدية بالف�شطاط و ور�ض عمل حية علي هام�ض مهرجان �شماع 

الدويل للإن�شاد واملو�شيقي الروحية ) الدورة التا�شعة ( ببئر يو�شف بقلعة 

�شلح الدين 

املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف ) خزف – نحا�ض – خيامية – حلي – 

جنارة ( 

وكالة الغوري 

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

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية 
الفنان / حممود حمدي  2016/10/4 : معر�ض  9/22 حتي  يف الفرتة من 

)قاعة االأخوين وانلي ( 

يوم2016/9/26 : معر�ض امللتقي التوظيفي الرابع لكلية الرتبية النوعية 

جامعة االإ�شكندرية 10 �ض ) قاعة �شاحة التحرير ( 
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الورش الفنية

قصر األمير طاز 
التهامى:  حممود  ال�شيخ/  املن�شد  املن�شدين  لنقيب  الدينى  االإن�شاد  • ور�شة 

اأيام ال�شبت و االحد من كل اأ�شبوع "3م-6م"  

كل  من  واخلمي�ض  واالربعاء  االأحد  اأيام  طاز:  االأمري  ق�شر  كورال  • ور�شة 
اأ�شبوع )االحد و اخلمي�ض 3م- االربعاء 12ظ(  

واالثنني  االأحد  اأيام  املو�شيقية:  االآالت  على  العزف  تعليم  ور�شة   •
واالربعاء من كل اأ�شبوع 3م

ال�شبت  اأيام  اإلقاء:   و  حكى  ور�شة  و  امل�شرح  وفنون  املمثل  اإعداد  ور�شه   •
واالثنني واالربعاء من كل اأ�شبوع 12ظ.

بيت العيني  " مركز إبداع الطفل " 
ور�ض الفنون الت�شكيلية 

فى الفرتة من 9/1 حتى 9/8 و من 9/18 حتى 9/22 

 12-6 "4م-6م" من �شن  اأيام ال�شبت  اإ�شراف اأ/دعاء فتحى:  • ور�شة الر�شم 
�شنة و اأيام االربعاء من "4م-6م" من �شن 13-17 �شنة

• ور�شة "الوان من الطبيعة" اإ�شراف/ اإميان �شعيد: اأيام االثنني و االربعاء 
"12ظ-2م" 

الور�ض الثقافية 

الثلثاء  االحد-  اأيام  االمام:  منة  اأ/  كتاب" اإ�شراف  فى  "معلومة  • ور�شة 
و اخلمي�ض "11�ض -1ظ"

• ور�شة ال�شعر اإ�شراف اأ/ اميان امليهى: اأيام ال�شبت "5م-7م" و االثنني "7م-
8م" 

ر�شالة  اأنوار  فريق  مع  بالتعاون  القائد"  "الطفل  ندوة   :9/20 الثلثاء 

"12ظ-3م" 
ور�ض امل�شرح و املو�شيقى 

ور�شة امل�شرح اإ�شراف اأ/ حممد عزت: ايام ال�شبت و الثلثاء "12ظ- 3م" 

ور�شة االإيقاع اإ�شراف مدر�شة الدرب االحمر للفنون: اأيام الثلثاء "5م- 8م" 

ور�شة بانتومامي اإ�شراف اأ/ �شريف عبد اهلل: اأيام االثنني و اخلمي�ض "5م-7م" 

ور�شة كتابة االغانى: اأيام االثنني و اخلمي�ض "3م-5م" 

بيت الهراوي " بيت العود العربي " 
9م"  "4م-  ا�شبوع  و االربعاء من كل  ال�شبت- االثنني  اأيام  العود:  اآلة  تعليم 

تدري�ض كادر اأ�شاتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د/ اأحمد يو�شف: اأيام ال�شبت و اخلمي�ض 

من كل اأ�شبوع "3م- 6م" 

تعليم نظريات العود للمبتدئني اأ/الهام احلاج 5م

الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور : اأيام ال�شبت من كل اأ�شبوع 8م 
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مركز طلعت حرب الثقافي 
اأيام ال�شبت من كل ا�شبوع  ور�شة تنمية مهارات ذوي االإحتياجات اخلا�شة: 

10�ض 

ور�ض فنية متنوعة : يوميًا 11�ض 

ور�شة ر�شم لل�شم و �شعاف ال�شمع: اأيام ال�شبت من كل ا�شبوع 11�ض

دورة كمبيوتر للأطفال: اأيام ال�شبت و االربعاء من كل ا�شبوع 11�ض

ور�شة متثيل : اأيام ال�شبت من كل اأ�شبوع 4م 

ور�شة كورال : اأيام االثنني و اخلمي�ض من كل اأ�شبوع 3م

ن�شاط ثقايف : يوميًا 

ور�شة ادبية : يوميًا

 بيت المعمار المصري 
ور�شة عمل "مدر�شة الفن واحلياة: روؤية معا�شرة"

ق�شمي  عمل   ور�شة  املعمار  بيت  ي�شت�شيف   :9/7 حتى   9/4 من  الفرتة  فى 

العمارة والت�شوير بكلية الفنون اجلميلة – جامعة حلوان  بعنوان )مدر�شة 

الفن واحلياة: روؤية معا�شرة( "10 �ض – 4 م" 

اأ�شابيع )من  اأ�شبوع )ثلثة  كل  وال�شبت من  العمـل مدفوعة: اجلمعة  ور�ض 

تت�شمن: و  جنيه   300 االإ�شرتاك  قيمة  "9:30�ض– 12:30ظ-  
للمعماريني الفوتوغرايف  الت�شوير  عمل  • ور�شة 

الداخلية العمارة  مبادئ  عمل  • ور�شة 
املعماري والت�شميم  الفكر  • مبادئ 
للمعماريني احلر  اليدوي  • الر�شم 

املعمارية النماذج  • عمل 
)تبداأ الور�شة التي يكتمل عدد امل�شجلني بها(

 – الثلثاء   – االأحد  وAfter Effects:اأيام   4D  Cinema كور�ض   -

االأربعاء )ثلثة اأ�شابيع( "6:30م – 9م" -  قيمة االإ�شرتاك 800 جنيه

)يبداأ الكور�ض عند اإكتمال عدد امل�شجلني(

بيت السحيمي 
6م  4م-  من  اأ�شبوع  كل  من  اجلمعة  اأيام  العرائ�ض:  • ور�شة 

11�ض  من  اأ�شبوع  كل  من  ال�شبت  اأيام  عربية:  زخرفة  • ور�شة 
اإ�شراف االأ�شتاذ جمدى ال�شحات

مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط 
- م�شروع اك�شب حرفة جميلة )خزف- حلى- نحا�ض(:  اأيام االحد- الثلثاء 

و اخلمي�ض من كل اأ�شبوع "3م- 7م" 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية 
ق�شم املر�شم

5م. • ور�شة  نحت اإ�شراف د/مليحه �شعيب كل يوم اإثنني و ثلثاء ال�شاعة 
• ور�شة اخلط العربى حتت اإ�شراف اأ/ يو�شف م�شطفى الثلثاء و اخلمي�ض 

11�ض-1 م بقاعة يو�شف عز الدين .

ال�شيفيه                االأطفال  •ور�ض 
        1-  االحد و الثلثاء من 10-12ظ حتت اإ�شراف اأ/ غاده ب�شيونى 

        2  – االإثنني و اخلمي�ض من 12-2 ظ حتت اإ�شراف اأ / اآالء حممد

        3- االأحد و االأربعاء 10-12ظ حتت اإ�شراف اأ/ مروة عادل
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        4– االإثنني و االأربعاء من 12-2 ظ حتت اإ�شراف اأ/ مروة حجازى 

        5 – االحد و االربعاء من 5-7 م حتت اإ�شراف اأ / �شمر زايد

الور�ض املو�شيقيه

1م  ال�شاعة  اأ�شبوع  كل  من  الثلثاء  و  ال�شبت  اأيام  الكمان  •ور�شة 
اخلمي�ض3م  و  االربعاء  و  واالإثنني  االأحد  اأيام  اأطفال  اجليتار  •ور�شة 

م   3 االأ�شبوع  اأيام  كل  البيانو  •ور�شة 
3م  اأ�شبوع  كل  من  الثلثاء  الكمان  •ور�شة 

الور�ض الفنيه 

5م ال�شاعة  الثلثاء  و  االإثنني  اأيام  الباليه  • ور�شة 
5م ال�شاعة  اأ�شبوع  كل  من  االأربعاء  يوم  الباليه  • ور�شة 

م   3 ال�شاعه  اخلمي�ض  يوم  باليه  • ور�شة 
م   5 االأ�شبوع  اأيام  كل  املمثل  �شتوديو  • ور�ض 

م   5 اأ�شبوع  كل  من  االأربعاء  و  ال�شبت  الطفل  م�شرح  • ور�شة 
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نجيب محفوظ ) 11 دي�شمرب 1911 - 30 اأغ�شط�ض 2006(  
يف  نوبل  جائزة  علي  يح�شل  م�شري  روائي  اأول  و  العربية  الرواية  اأمري  هو 

جميع  اأحداث  وتدور  االأدبية  الواقعية  منهج  1988،�شاحب  عام  االأدب 

رواياته يف احلارة امل�شرية التي تعادل العامل 

– خان  ال�شراب   - حارتنا  – اأوالد  – احلرافي�ض  الثلثية   : اأعماله  اأ�شهر 

اخلليلي – ثرثرة فوق النيل – قلب الليل  – زقاق املدق – بداية ونهاية (  

سيد درويش ) 17 مار�ض 1892 - 10 �شبتمرب 1923(
املو�شيقية يف م�شر والوطن العربي بلغ  النه�شة  املو�شيقي وباعث   هو جمدد 

اإنتاجه يف حياته الق�شرية العديد من القوالب املختلفة والع�شرات من االأدوار 

بعدد  اأوبريت  و  م�شرحية  رواية  وثلثون  طقطوقة  ومائة  مو�شحًا  واأربعني 

و)اأنا  امل�شري   الوطني  الن�شيد  تلحني  اأ�شهرهم  من  حلن  و�شبعون  اربعمائة 

امل�شري ( واأوبريت ) الع�شرة الطيبة ( 
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رياض السنباطى ) 30 نوفمرب 1906 - 10 �شبتمرب 1981 ( 
بتلحني  واملتفرد  العرب  املو�شيقني  اأبرز  اأحد   ، م�شري  وملحن  مو�شيقار  هو 

االأوبريت  مابني  عمًل   539 الغنائية  موؤلفاته  عدد  بلغ  العربية  الق�شيدة 

38 قطعة  واالأ�شكت�ض والق�شيدة والطقطوقه وبلغ عدد موؤلفاته املو�شيقية 

بالتلحني  قام   ، �شاعر   120 اأ�شعارهم  بتلحني  قام  الذي  ال�شعراء  عدد  وبلغ 

الأ�شهر املطربني يف ع�شره مثل : اأم كلثوم – حممد عبد املطلب – اأ�شمهان – 

فايزة اأحمد – وردة – هدي �شلطان ( 

أسعار تذاكر  العروض المقامة
 بصندوق التنمية الثقافية 

عروض التنورة »وكالة الغوري« 
) 5 جنيه للم�شري – 30 جنيه للأجنبي ( 

عروض بيت العود العربي »الهراوي«
 25 جنيه 

عروض المانسترلى 
25 جنيه

عروض قبة الغوري
 ) 5 جنيه للم�شري – 30 جنيه للأجنبي ( 

الدخول جمانًا للعرو�ض الفنية االأخرى
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تنطلق فعاليات املهرجان حتت رعاية وزارة الثقافة متمثله يف قطاع �شندوق 

ال�شياحة  وزارة   ، اخلارجية  الثقافية  العلقات  وقطاع  الثقافية  التنمية 

، وزارة اخلارجية، وموؤ�ش�شة حوار  ال�شباب والريا�شة  ، وزارة  االآثار  ، وزارة 

لفنون ثقافات ال�شعوب .

ويهدف املهرجان يف االأ�شا�ض اإيل اإتاحة الفر�شة للتعرف علي فنون وثقافات 

ال�شعوب املختلفة ) لفن ال�شماع ( والرتاث الديني باأ�شكاله املختلفة يف العامل 

اأجمع .

وي�شارك يف هذه الدورة مايقرب من 19 دولة من جميع اأنحاء العامل 

تقام الفاعليات يف عدد من املراكز الثقافية: قلعة �شلح الدين - قبة الغورى 

ق�شر   - الثقافى  حرب  طلعت  مركز   - املعز  �شارع  الهناجر-  �شاحة  م�شرح   -

ثقافة بنها والقناطر اخلريية - املركز الثقافى القبطى.

مع اأكرب ديفيلية وكرنفال �شعبى يقام فى �شارع املعز مب�شاركة جميع الدول.

    

طــــــاللــــة 
أ

مهرجان سماع الدولي لإلنشاد والموسيقي الروحية 
)الدورة التاسعة 9 (



36

عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�شر االأمري طاز:  17 �ض ال�شيوفية - متفرع من �شارع ال�شليبة - حي اخلليفة

 ت: 25142581

وكالة الغوري: �شارع ال�شيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �شارع املعز مع �شارع االأزهر

قبة الغوري: 111 �شارع االأزهر، الغورية، ت: 25060227

مركز طلعت حرب الثقايف:  �ض ال�شيدة نفي�شه منطقة زينهم ت: 23622647

بيت الهراوي:  خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

بيت ال�شحيمي:  اجلمالية، حارة الدرب االأ�شفر، �شارع املعز، ت:25913391

مركز احلرف التقليدية: 1�شارع االإمام، خلف جامع عمرو بن العا�ض

 بالف�شطاط، م�شر القدمية،  ت: 27412324

بيت العيني: خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990

مركز االإبداع الفني:  �شاحة دار االأوبرا  ت: 27363446

متحف اأم كلثوم: 1 �ض امللك ال�شالح منيل الرو�شة ت: 23631467

مركز احلرية للإبداع باالإ�شكندرية: 1 �شارع فوؤاد، بجوار نقطة �شريف، ت:34956633

 بيت ال�شعر »بيت ال�شت و�شيلة« :  خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

بيت الغناء »ق�شر االأمري ب�شتاك«:  �شارع املعز   ت:27879187

بيت املعمار امل�شري »على لبيب«:  4 درب اللبانة، ميدان القلعة، القاهرة ت: 25117043

�شندوق التنمية الثقافية بجوار دار االأوبرا امل�شرية – اجلزيرة – القاهرة 

 تليفون: 27357001 – 27354234   فاك�ض: 27364634

www.cdf.gov.eg


