
مركز الهناجر للفنون  )قاعة السينما( 
يوم الجمعة 9/8 

عر�ض فيلم )هيــه �سكــه( للمخرج �أمري �سعيد 8م. 

السبت 9/9  
نـادى �ل�سينمــا �لإفريقيــة 7م.

فى الفترة من 9/11 حتى 9/14 
عر�ض �أفالم ملتقى ر�ئد�ت �ل�سينما �مل�سرية .

فى الفترة من 9/16 حتى 9/22
 �أ�سبوع �أفالم نور �ل�سريف فى ذكرى رحيله �لثانية 7م.

فى الفترة من 9/23 حتى 9/25
 عرو�ض �أفالم هند ر�ستم فى �لذكرى �ل�سابعه لرحيلها 7م.

الخميس 9/28 
�سالون �ل�سينما �لوثائقية - عر�ض فيلم )عبد �لنا�سر..�أم�ض و �ليوم و غد�( 

مع �ملخرج �أحمد فوؤ�د دروي�ض »مبنا�سبة �لذكرى 47 عامًا 

على وفاة �لزعيم جمال عبد �لنا�سر« 7م.  

مركز اإلبداع الفنى بالقاهـرة
فى االفترة من 9/10 حتى 9/15 

�أ�سبوع �أفالم لوريل و هاردى  7م.

فى الفنرة من 9/19 حتى 9/29
 فعاليات مهرجان �مل�سرح �لتجريبى »عرو�ض م�سرحية و ور�ض عمل«

قصر األمير طاز
الخميس 9/14

 �سالون ��سمع و�إعرف مع �لفنان/ هانى �سنودة 8م. 

الخميس 9/21 
فى �إطار �لحتفال بر�أ�ض �ل�سنة �لهجرية

 �سالون »م�سر �ملبدعة« مع �ل�ساعر/ حممد بهجت 7,30م.

الورش الفنية
�ل�سبت و�لأحد من كل �أ�سبوع  

ور�سة �لإن�ساد �لدينى للمن�سد /حممود �لتهامى 2ظ.

�لأحد و�لثنني و�لأربعاء من كل �أ�سبوع 

ور�سة تعليم �لعزف على �لآلت �ملو�سيقية )من �سن 10�سنو�ت حتى 18�سنة( 4م.

�لأحد و�لثالثاء و�خلمي�ض من كل �أ�سبوع  

ور�سة �إعد�د �ملمثل وفنون �مل�سرح + ور�سة حكى و�إلقاء 3م.

�لأحد و�لثالثاء و�لأربعاء من كل �أ�سبوع  

ور�سة �لفن �لت�سكيلى )من �سن 6�سنو�ت حتى 20�سنة( 2ظ.

�لإثنني و�لأربعاء و�خلمي�ض من كل �أ�سبوع 

ور�سة كور�ل ق�سر �لأمري طاز 4م. 

وكالة الغـوري
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه

�أيام �ل�سبت و �لإثنني و�لأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م. 

�سعر �لتذكرة  5جنيه للم�سريني – 30جنيه لالأجانب

نشــاط بيــت العينــى علـى مسـرح وكالـة الغــورى

الثالثاء 9/12
عر�ض م�سرحية »�سيطان غريب« تاأليف و�إخر�ج حممد عزت 

)�إد�ء فريق متثيل بيت �لعينى( �ل�ساعة 7٫30م.

الخميس 9/14
 �أم�سية �سعرية تدريب �ل�ساعرة �إميان �مليهى – 

)�إد�ء فريق �سعر بيت �لعينى( 

عر�ض �لبانتومامي »�لعفاريت« 

تدريب و�إخر�ج �سريف عبد �هلل 7,30م. 

بيت المعمار المصرى
الثالثاء 9/19 

حما�سرة و عر�ض كتاب »تاأثري �ملذ�هب على

 �لعمارة �لإ�سالمية للم�ساجد«، د. مى حو��ض 6م. 

السبت 9/23
�سينما 4D �أحد �لرب�مج و �لتطبيقات �لد�عمه لالإظهار �ملعمارى- 

ور�سة عمل جمانية، �ملعمارى/ با�سم جودة 

الثالثاء 9/26
 حما�سرة و معر�ض »�أهم �مل�سروعات �ملعمارية �لقومية 

خالل 2017« ، �ملعمارى / طارق �ملرى 6م. 

السبت 9/30 
حما�سرة و عر�ض كتاب »�إطاللة على �ملعماريني �مل�سريني �لرو�د 

خالل �لفرتة �لليرب�لية بني ثورتني 1919-1952« ، د. �سيماء �سمري عا�سور 6م. 
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قبة الغوري
األحد 9/10

 �حتفالية ر�سالة �سالم مبنا�سبة مبرور 10 �أعو�م على تاأ�سي�ض فرقة ر�سالة �سالم تت�سمن �لحتفالية 

)فرقة �سماع لالإن�ساد �ل�سوفى- فرقة �لرت�تيل و �لأحلان �لقبطية- جمموعة من �لأ�سو�ت �ملميزة من

 �قاليم م�سر �ملختلفة- فرقة �لرت�نيم �لكنائي�سية و�سيف �سرف �حلفل جمموعة �ندوني�سيا لالإن�ساد( 8٫30م.

فى الفترة من 9/22 حتى 9/27
 فعاليات مهرجان �سماع �لدوىل لالإن�ساد و �ملو�سيقى �لروحية )�لدورة 10(

 »بيت الغناء العربى« بقصر األمير بشتاك

الخميس 9/14 
»�سالون �ملقامات« بالإ�سرت�ك مع �لربنامج �لثقافى لالإذ�عة �مل�سرية مب�ساحبة عر�ض مو�سيقى  8م. 

الخميس 9/21 
حفل فرقة جنوم �لطرب للمو�سيقى و�لغناء

 بقيادة �ملاي�سرت و�لفنان/ م�سطفى �أحمد »�أغانى دينية مبنا�سبة ر�أ�ض �ل�سنة �لهجرية« 

 �سعر �لتذكرة 25 جنيه 8م. 

الخميس 9/28 
حفل �سباب »بيت �لغناء �لعربى« للفنانة د�ليا فوؤ�د و�لفنان حممود عبد �حلميد  8م. 



عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق

قصر األمير طاز
 17 ش السيوفية - متفرع من شارع الصليبة - حي الخليفة ت: 25142581

وكالة الغوري
شارع الشيخ محمد عبدة، الغورية، تقاطع شارع المعز مع شارع األزهر

قبة الغوري
 111 شارع األزهر، الغورية، ت: 25060227

مركز طلعت حرب الثقافي
ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت: 23622647

بيت الهراوي
خلف الجامع األزهر ت: 25104174

بيت السحيمي
 الجمالية، حارة الدرب األصفر، شارع المعز ت: 27878865 

مركز الحرف التقليديةبالفسطاط
1شارع اإلمام، خلف جامع عمروبن العاص بالفسطاط، مصر القديمة، 

ت: 23643103

بيت العيني
خلف الجامع األزهر ت: 25142990

مركز اإلبداع الفني
ساحة دار األوبرا ت: 27363446

متحف أم كلثوم
 1 ش الملك الصالح منيل الروضة ت: 23631467

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
1 طريق الحرية، بجوار قسم العطارين، اإلسكندرية ت:34956633

 بيت الشعر»بيت الست وسيلة« 
خلف الجامع األزهر ت: 25103171 

بيت الغناء»قصر األمير بشتاك« 
شارع المعز  ت:27879187

بيت المعمار المصرى 
شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن -القلعة

صندوق التنمية الثقافية بجوار دار األوبرا المصرية، الجزيرة، القاهرة، 
ج.م.ع.، ص.ب.: 119 ش محمد فريد - تليفون: 27357001، 27354234 

www.cdf.gov.eg       27364634 :فاكس 

متحف أم كلثوم
األحد 9/17

    �ل�سالون �لثقافى »�أم كلثوم و�ل�سنباطى« 

مع �ل�سيوف   د. عاطف عبد �حلميد-

 د. هدى �أحمد- �أ. حممد �ل�سنباطى( 8م. 

الخميس 9/28 
حفل للفنان/ عماد حمدى 

و�لفنانة/ هالة �سالح 8م. 

 �سعر �لتذكرة 50 جنيه 

بيت الهراوى 
»بيت العود العربى«

 األثنين 9/25 

حفل �لفنان/ مينا جمال و فرقته �ملو�سيقية-

 �سعر �لتذكرة 25 جنيه 8م. 

تعليم �آلة �لعود 

�أيام �ل�سبت- �لأثنني و�لأربعاء من كل �أ�سبوع

 »4م.- 9م.« 

تدري�ض كادر �أ�ساتذة بيت �لعود �لعربى 

تعليم نظريات �لعود للمتقدمني �أ.د.�أحمد يو�سف 

�أيام �ل�سبت و�خلمي�ض من كل �أ�سبوع »3م.- 6م.« 

تعليم نظرياتى �لعود للمبتدئني �أ.�لهام �حلاج 

�أيام �ل�سبت من كل �أ�سبوع »5م.- 6م.«

�لربوفة �جلماعية �ملفتوحة للجمهور  

�أيام �ل�سبت من كل �أ�سبوع 8م.  

الورش الفنية
�لأثنني 9/25 ور�سة فنية لطلبة مدر�سة جنة �لطفل لالإعاقة �حلركية 11�ض. 

ور�سة فنية لذوى �لإحتياجات �خلا�سة �أيام �ل�سبت من كل �أ�سبوع 10�ض. 

ور�سة ر�سوم متحركة لذوى �لحتياجات �خلا�سة بالتعاون 

مع �جلمعية �مل�سرية للر�سوم �ملتحركة�أيام �لأحد و�لأربعاء من كل �أ�سبوع 

 ور�سة تدريب ��سا�سيات م�سرح لذوى �لحتياجات �حلا�سة �أيام �لأثنني من كل �أ�سبوع 

ور�سة فنية متنوعه »ر�سم- ��سغال فنية- طباعة« �أيام �ل�سبت و�خلمي�ض 1ظ. 

ن�ساط ثقافى �أيام �ل�سبت- �لأثنني و�خلمي�ض من كل �أ�سبوع  

�ن�سطة �طفال �أيام �لأحد - �لأثنني و�لأربعاء من كل �أ�سبوع  

ن�ساط �دبى �أيام �ل�سبت - �لأربعاء و�خلمي�ض من كل �أ�سبوع 

بروفة �لكور�ل بقيادة �أ. دعاء عطية  �أيام �ل�سبت و�خلمي�ض من كل �أ�سبوع 3ظ.  

بيت السحيمي
السبت 9/30

 فى �إطار �لحتفال بذكرى �سيد دروي�ض حفل فنى لفريق كور�ل جمعية 

جنيه   25 �لتذكرة  �أ�سدقاء �سيد دروي�ض – �سعر 

�أيام  �جلمعة من كل �أ�سبوع 

عر�ض �لأر�جوز وخيال �لظل 7,30م.

�أيام �لأحد من كل �أ�سبوع 

فرقة �لنيل لالآلت �ل�سعبية �إخر�ج /عبد �لرحمن �ل�سافعي 7,30 م.

مركز الخزف و الحرف التقليدية
األحد 9/10 و األثنين 9/11 

�ختبار�ت �لإلتحاق بربنامج باب رزق جميل للحرف �لتقليدية بالتعاون 

مع مدر�سة �لأمري ت�سارلز للفنون �لتقليدية 

الخميس 9/14 
حفل تخريج �لدفعة �ل�سابعة لربنامج باب رزق جميل 7م. 

المعارض
�ملعر�ض �لد�ئم ملنتجات �ملركز )خزف – نحا�ض – خيامية – حلى – جنارة(.

فى �لفرتة من 9/20 حتى 9/27

�لأربعاء 9/20 حفل �فتتاح �ملهرجان مب�سرح بئر يو�سف بالقلعه 

�خلمي�ض 9/21 كرنفال �لفرق �مل�ساركة باملهرجان ب�سارع �ملعز 

�لأربعاء 9/27 حفل ختام �ملهرجان مب�سرح بئر يو�سف بالقلعه

فى �لفرتة من 9/22 حتى 9/26

تقام فعاليات �ملهرجان بقبة �لغورى- �ساحة �لهناجر- �سارع �ملعز- بئر يو�سف بالقلعة –

 ق�سر ثقافة بنها- ق�سر ثقافة �لقناطر  

م�سابقـة �ل�سـوت �لذهبـى )�لـدورة 3(

فى �لفرتة من 8/20 حتى 9/20 م�سابقة �ل�سوت �لذهبى )�لدورة 3( – 

�سحب ��ستمارة - �ل�سرت�ك مببلغ 50 جنيه - 

مبقر �سندوق �لتنمية �لثقافية باملبنى �لإد�رى ب�ساحة د�ر �لأوبر� �مل�سرية- �جلزيرة  .

بيت الست وسيلة »بيت الشعر العربى« 
األحد 9/10 

�أم�سية �سعرية 7,30م. 

األحد 9/17
 �أم�سية �سعرية 7,30م.

األحد 9/24 
�سالون �ل�ساعر �أحمد عبد �ملعطى حجازى 7,30م. 

بيت العيني )مركز إبداع الطفل(
 ور�ض �لفنون �لت�سكيلية- 

- �أيام �لأحد و�خلمي�ض ور�سة �أ�سغال فنية »كل مرة فكرة« 

�إ�سر�ف �أ. �أيه �سيف �لن�سر  »3-5م.« 

- �لأثنني 9/11- �لأربعاء 9/13 ور�سة �أ�سغال �حللى

 �إ�سر�ف �أ. ر�سا رم�سان »تطور �حللى من �لع�سر �لفرعونىحتى �لع�سر �حلديث«

 �سرح تف�سيلى م�ساحب للور�سة بالتعاون مع

 �إد�رة �لوعى �لثرى قطاع �لثار �لإ�سالمية و�لقبطية. 

�لور�ض �لثقافية- 

-�خلمي�ض 9/7- �لأحد 9/10- �خلمي�ض 9/14 

ور�سة تنمية »�عرف نف�سك« �إ�سر�ف �أ. د�ليا حنفى. 

- �أيام �ل�سبت من كل �أ�سبوع ور�سة تعليمية �بتكارية »�ملعرفة عرب �لنرتنت«

 �إ�سر�ف �أ. منه �لمام»11�ض.- 1ظ.« . 

-�لأثنني و�لأربعاء من كل �أ�سبوع »2ظ.-4م.« 

ور�سة �ل�سعر و�لتذوق �لأدبى �إ�سر�ف �أ. �ميان عبد �هلل

 -�أيام �ل�سبت من كل �أ�سبوع »3م.-5م.« و �لأربعاء من كل �أ�سبوع »4م.5م.«

ور�سة �مل�سرح و �لبانتومامي و �ملو�سيقى- 

ور�سة �مل�سرح �إ�سر�ف �ملخرج حممد عزت 

-�أيام �ل�سبت و �لثالثاء من كل �أ�سبوع »1ظ.- 3م.« 

ور�سة �لبانتومامي �إ�سر�ف �ملخرج �سريف عبد �هلل 

-�أيام �لأحد و �لأربعاء من كل �أ�سبوع »5م.-7م.« 

فى �لفرتة من 9/6 حتى 9/13  

ور�سة �لإيقاع �ملو�سيقى �إ�سر�ف �أ. مينا فايز »12ظ.-2ظ.« 

مركز طلعت حرب الثقافى
السبت 9/9 

�ل�سالون �ملو�سيقى...�ملو�سيقى للجميع 5,30م. 

األثنين 9/11
حفل ختام �لن�ساط �ل�سيفى و�فتتاح معر�ض نتاج �لور�ض �لفنية 6م. 

�سالون بهجت �لروح مع �ل�ساعر حممد بهجت

 وي�ساركه فى �لغناء كور�ل مركز طلعت حرب �لثقافى بقيادة �أ. دعاء  عطيه 7م. 

الخميس 9/14
عر�ض فيلم و ندوة مبنا�سبة ذكرى رحيل �لفنان نور �ل�سريف 6م. 

األثنين 9/18 
ندوة »�لع�سو�ئيات و�لإرهاب« بالتعاون مع

 �لهيئة �لعامة لال�ستعالمات مركز �لنيل لالإعالم بالقاهرة 6م. 

األربعاء 9/27 
فى �إطار �لحتفال بر�أ�ض �ل�سنة �لهجرية عر�ض فرقة �ل�سيخ زين حممود للرت�ث �ل�سعبى 

ومعر�ض جلمعية جمع �لرت�ث �لفنى 6م. 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�لق�سم �لثقافى

قاعة توفيق �حلكيم 

- 9/7  دوة مناق�سة رو�ية » �إمر�أه هزمت �خليال« لالأديب /عادل حر�ز 

يدير �للقاء �ل�ساعر/ �أحمد يحيي �سيوف �للقاء �أ/ على �ل�سويفى ناقد فنى

 و�ساعر و�أ /طارق �لكردى ناقد فنى و�ساعر  6٫30 م

- 9/9  ندوة كاتب و كتاب  بعنو�ن » حو�ديت و حكايات من �سعر �أحمد �سوقى لالأطفال«

�سيف �لندوه �لكاتب/م�سطفى غنامي تقدمي �أ/ منى مللوم كاتبة �أطفال 6٫30 م .

- 9/11  �أم�سيه �سعرية غنائية بعنو�ن » غنوه �إ�سكندر�نى« 

تقدمي �ل�ساعر /طاهر �سعيدو�مللحن / بدوى عبد �لد�مي 6٫30 م .

- 9/11 ندوة بعنو�ن  » تاأثري �ل�سو�سيال ميديا فى �سناعة �حلدث و�لعالقات �لأ�سرية« 

تقدمي �ملهند�ض / جمدى عبد �هلل رئي�ض �ملركز �مل�سرى للتدريب و�لتنمية 6٫30 م.

-9/17 �سالون »جتربتى« و ندوه بعنو�ن »�ملر�أة و خدمة �ملجتمع فى ظل متغري�ت �لع�سر« 

�سيوف �ل�سالون �لدكتورة ماجدة �ل�ساذىل و�لكاتب �ل�سحفى حممود عبد �ملق�سود و�مل�ست�سار 

�سامح عبد �هلل رئي�ض حمكمة �إ�ستئناف �لإ�سكندرية تقدمي �أ/ هدى �ل�ساعاتى  6٫30م .

-9/20 مناق�سة رو�ية »�أ�سر�ر �سهريار« لالأديب �لدكتور / �سريف عابدين 

مناق�سة �أ.د/ح�سام عقل يدير �للقاء �أ/عبد �هلل ها�سم 6٫30 م .

-9/21 مناق�سة �ملجموعة �لق�س�سية »�أر�جيح د�ئريه خالل �ل�سماء«

 مناق�سة �أ.د/ �أحمد �مل�سرى يدير �للقاء �ل�ساعر / �أحمد حنفى 6٫30م .

-9/24 ندوة و لقاء مع �ل�ساعر �لكبري د /فوزى خ�سر حول �أعماله و رحلته �لإبد�عية 

بح�سور نخبة من �سعر�ء و �أدباء �لإ�سكندرية يدير �للقاء �ل�ساعر /جابر ب�سيونى 6٫30م .

-9/28  ندوة مناق�سة رو�ية » �سقاره �أ�سطورة �ل�سقر �حلار�ض« لالأديب �لدكتور /�إيهاب 

بديوى مناق�سة �لدكتور �لناقده /جنالء ن�سري تقدم �لأديبة �لناقدة / ر�نيا ثروت 6٫30 م.

ق�سم �ل�سينما 

- 17حتى 21 /9  �أ�سبوع �أفالم �لفنان /نور �ل�سريف.

- 24 حتى 28 /9  �أ�سبوع �أفالم �سارىل �سابلن.

فعاليـات �مللتقـى �لدولـى

 للخـط �لعربـى مبحافظـة �لأق�ســر
فى �لفرتة من 9/18 حتى 9/24

 معر�ض و ندو�ت و ور�ض عمل فى �إطار �لحتفال 

بالأق�سر عا�سمة للثقافة �لعربية 


