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قصر األمير طاز
الخميس 9/14
�صالون ا�سمع و�إعرف مع الفنان /هانى �شنودة 8م.
الخميس 9/21
فى �إطار االحتفال بر�أ�س ال�سنة الهجرية
�صالون «م�صر املبدعة» مع ال�شاعر /حممد بهجت 7,30م.
الورش الفنية
ال�سبت والأحد من كل �أ�سبوع
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد /حممود التهامى 2ظ.
الأحد واالثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية (من �سن �10سنوات حتى �18سنة) 4م.
الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح  +ور�شة حكى و�إلقاء 3م.
الأحد والثالثاء والأربعاء من كل �أ�سبوع
ور�شة الفن الت�شكيلى (من �سن �6سنوات حتى �20سنة) 2ظ.
الإثنني والأربعاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز 4م.

قبة الغوري
األحد 9/10
احتفالية ر�سالة �سالم مبنا�سبة مبرور � 10أعوام على ت�أ�سي�س فرقة ر�سالة �سالم تت�ضمن االحتفالية
(فرقة �سماع للإن�شاد ال�صوفى -فرقة الرتاتيل و الأحلان القبطية -جمموعة من الأ�صوات املميزة من
اقاليم م�صر املختلفة -فرقة الرتانيم الكنائي�سية و�ضيف �شرف احلفل جمموعة اندوني�سيا للإن�شاد) 8٫30م.
فى الفترة من  9/22حتى 9/27
فعاليات مهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد و املو�سيقى الروحية (الدورة )10

«بيت الغناء العربى» بقصر األمير بشتاك
الخميس 9/14
«�صالون املقامات» بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية مب�صاحبة عر�ض مو�سيقى 8م.
الخميس 9/21
حفل فرقة جنوم الطرب للمو�سيقى والغناء
بقيادة املاي�سرت والفنان /م�صطفى �أحمد «�أغانى دينية مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة الهجرية»
�سعر التذكرة  25جنيه 8م.
الخميس 9/28
حفل �شباب «بيت الغناء العربى» للفنانة داليا ف�ؤاد والفنان حممود عبد احلميد 8م.

بيت المعمار المصرى
الثالثاء 9/19
حما�ضرة و عر�ض كتاب «ت�أثري املذاهب على
العمارة الإ�سالمية للم�ساجد» ،د .مى حوا�س 6م.
السبت 9/23
�سينما � 4Dأحد الربامج و التطبيقات الداعمه للإظهار املعمارى-
ور�شة عمل جمانية ،املعمارى /با�سم جودة
الثالثاء 9/26
حما�ضرة و معر�ض «�أهم امل�شروعات املعمارية القومية
خالل  ، »2017املعمارى  /طارق املرى 6م.
السبت 9/30
حما�ضرة و عر�ض كتاب «�إطاللة على املعماريني امل�صريني الرواد
خالل الفرتة الليربالية بني ثورتني  ، »1952-1919د� .شيماء �سمري عا�شور 6م.

وكالة الغـوري
فرقة التنورة الرتاثيه
�أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.
�سعر التذكرة 5جنيه للم�صريني – 30جنيه للأجانب

نشــاط بيــت العينــى علـى مسـرح وكالـة الغــورى
الثالثاء 9/12
عر�ض م�سرحية «�شيطان غريب» ت�أليف و�إخراج حممد عزت
(�إداء فريق متثيل بيت العينى) ال�ساعة 7٫30م.
الخميس 9/14
�أم�سية �شعرية تدريب ال�شاعرة �إميان امليهى –
(�إداء فريق �شعر بيت العينى)
عر�ض البانتومامي «العفاريت»
تدريب و�إخراج �شريف عبد اهلل 7,30م.

مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما)
يوم الجمعة 9/8
عر�ض فيلم (هيــه �شكــه) للمخرج �أمري �سعيد 8م.
السبت 9/9
نـادى ال�سينمــا الإفريقيــة 7م.
فى الفترة من  9/11حتى 9/14
عر�ض �أفالم ملتقى رائدات ال�سينما امل�صرية .
فى الفترة من  9/16حتى 9/22
�أ�سبوع �أفالم نور ال�شريف فى ذكرى رحيله الثانية 7م.
فى الفترة من  9/23حتى 9/25
عرو�ض �أفالم هند ر�ستم فى الذكرى ال�سابعه لرحيلها 7م.
الخميس 9/28
�صالون ال�سينما الوثائقية  -عر�ض فيلم (عبد النا�صر�..أم�س و اليوم و غدا)
مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش «مبنا�سبة الذكرى  47عام ًا
على وفاة الزعيم جمال عبد النا�صر» 7م.

مركز اإلبداع الفنى بالقاهـرة
فى االفترة من  9/10حتى 9/15
�أ�سبوع �أفالم لوريل و هاردى 7م.
فى الفنرة من  9/19حتى 9/29
فعاليات مهرجان امل�سرح التجريبى «عرو�ض م�سرحية و ور�ش عمل»

بيت الهراوى
«بيت العود العربى»

متحف أم كلثوم
األحد 9/17
ال�صالون الثقافى «�أم كلثوم وال�سنباطى»
مع ال�ضيوف د .عاطف عبد احلميد-
د .هدى �أحمد� -أ .حممد ال�سنباطى) 8م.

األثنين 9/25
حفل الفنان /مينا جمال و فرقته املو�سيقية-
�سعر التذكرة  25جنيه 8م.
تعليم �آلة العود
�أيام ال�سبت -الأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع
«4م9 -.م».
تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى
تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د�.أحمد يو�سف
�أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م6 -.م».
تعليم نظرياتى العود للمبتدئني �أ.الهام احلاج
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع «5م6 -.م».
الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع 8م.

الخميس 9/28
حفل للفنان /عماد حمدى
والفنانة /هالة �صالح 8م.
�سعر التذكرة  50جنيه

مركز طلعت حرب الثقافى
السبت 9/9
ال�صالون املو�سيقى...املو�سيقى للجميع 5,30م.
األثنين 9/11
حفل ختام الن�شاط ال�صيفى وافتتاح معر�ض نتاج الور�ش الفنية 6م.
�صالون بهجت الروح مع ال�شاعر حممد بهجت
وي�شاركه فى الغناء كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة �أ .دعاء عطيه 7م.
الخميس 9/14
عر�ض فيلم و ندوة مبنا�سبة ذكرى رحيل الفنان نور ال�شريف 6م.
األثنين 9/18
ندوة «الع�شوائيات والإرهاب» بالتعاون مع
الهيئة العامة لال�ستعالمات مركز النيل للإعالم بالقاهرة 6م.
األربعاء 9/27
فى �إطار االحتفال بر�أ�س ال�سنة الهجرية عر�ض فرقة ال�شيخ زين حممود للرتاث ال�شعبى
ومعر�ض جلمعية جمع الرتاث الفنى 6م.

الورش الفنية

الأثنني  9/25ور�شة فنية لطلبة مدر�سة جنة الطفل للإعاقة احلركية �11ص.
ور�شة فنية لذوى الإحتياجات اخلا�صة �أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع �10ص.
ور�شة ر�سوم متحركة لذوى االحتياجات اخلا�صة بالتعاون
مع اجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة�أيام الأحد والأربعاء من كل �أ�سبوع
ور�شة تدريب ا�سا�سيات م�سرح لذوى االحتياجات احلا�صة �أيام الأثنني من كل �أ�سبوع
ور�شة فنية متنوعه «ر�سم -ا�شغال فنية -طباعة» �أيام ال�سبت واخلمي�س 1ظ.
ن�شاط ثقافى �أيام ال�سبت -الأثنني واخلمي�س من كل �أ�سبوع
ان�شطة اطفال �أيام الأحد  -الأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع
ن�شاط ادبى �أيام ال�سبت  -الأربعاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع
بروفة الكورال بقيادة �أ .دعاء عطية �أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع 3ظ.

مركز الخزف و الحرف التقليدية
األحد  9/10و األثنين 9/11
اختبارات الإلتحاق بربنامج باب رزق جميل للحرف التقليدية بالتعاون
مع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
الخميس 9/14
حفل تخريج الدفعة ال�سابعة لربنامج باب رزق جميل 7م.
المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة).

بيت السحيمي
السبت 9/30
فى �إطار االحتفال بذكرى �سيد دروي�ش حفل فنى لفريق كورال جمعية
�أ�صدقاء �سيد دروي�ش – �سعر التذكرة  25جنيه
�أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع
عر�ض الأراجوز وخيال الظل 7,30م.
�أيام الأحد من كل �أ�سبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي  7,30م.

بيت الست وسيلة «بيت الشعر العربى»
األحد 9/10
�أم�سية �شعرية 7,30م.

الور�ش الثقافية-
اخلمي�س  -9/7الأحد  -9/10اخلمي�س 9/14ور�شة تنمية «اعرف نف�سك» �إ�شراف �أ .داليا حنفى.

األحد 9/17
�أم�سية �شعرية 7,30م.

 �أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع ور�شة تعليمية ابتكارية «املعرفة عرب االنرتنت»�إ�شراف �أ .منه االمام«�11ص1 -.ظ. ».

األحد 9/24
�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى 7,30م.

الأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع «2ظ4-.م».ور�شة ال�شعر والتذوق الأدبى �إ�شراف �أ .اميان عبد اهلل

بيت العيني (مركز إبداع الطفل)

�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع «3م5-.م ».و الأربعاء من كل �أ�سبوع «4م5.م».ور�شة امل�سرح و البانتومامي و املو�سيقى-
ور�شة امل�سرح �إ�شراف املخرج حممد عزت

ور�ش الفنون الت�شكيلية-
 �أيام الأحد واخلمي�س ور�شة �أ�شغال فنية «كل مرة فكرة»�إ�شراف �أ� .أيه �سيف الن�صر «5-3م».
 الأثنني  -9/11الأربعاء  9/13ور�شة �أ�شغال احللى�إ�شراف �أ .ر�شا رم�ضان «تطور احللى من الع�صر الفرعونىحتى الع�صر احلديث»
�شرح تف�صيلى م�صاحب للور�شة بالتعاون مع
�إدارة الوعى االثرى قطاع االثار الإ�سالمية والقبطية.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الق�سم الثقافى
قاعة توفيق احلكيم

  9/7دوة مناق�شة رواية « �إمر�أه هزمت اخليال» للأديب /عادل حرازيدير اللقاء ال�شاعر� /أحمد يحيي �ضيوف اللقاء �أ /على ال�سويفى ناقد فنى
و�شاعر و�أ /طارق الكردى ناقد فنى و�شاعر  6.30م
  9/9ندوة كاتب و كتاب بعنوان « حواديت و حكايات من �شعر �أحمد �شوقى للأطفال»�ضيف الندوه الكاتب/م�صطفى غنامي تقدمي �أ /منى مللوم كاتبة �أطفال  6.30م .
 � 9/11أم�سيه �شعرية غنائية بعنوان « غنوه �إ�سكندرانى»تقدمي ال�شاعر /طاهر �سعيدوامللحن  /بدوى عبد الدامي  6.30م .
  9/11ندوة بعنوان « ت�أثري ال�سو�شيال ميديا فى �صناعة احلدث والعالقات الأ�سرية»تقدمي املهند�س  /جمدى عبد اهلل رئي�س املركز امل�صرى للتدريب والتنمية  6.30م.
� 9/17صالون «جتربتى» و ندوه بعنوان «املر�أة و خدمة املجتمع فى ظل متغريات الع�صر»�ضيوف ال�صالون الدكتورة ماجدة ال�شاذىل والكاتب ال�صحفى حممود عبد املق�صود وامل�ست�شار
�سامح عبد اهلل رئي�س حمكمة �إ�ستئناف الإ�سكندرية تقدمي �أ /هدى ال�ساعاتى 6.30م .

�أيام ال�سبت و الثالثاء من كل �أ�سبوع «1ظ3 -.م».ور�شة البانتومامي �إ�شراف املخرج �شريف عبد اهلل
�أيام الأحد و الأربعاء من كل �أ�سبوع «5م7-.م».فى الفرتة من  9/6حتى 9/13
ور�شة الإيقاع املو�سيقى �إ�شراف �أ .مينا فايز «12ظ2-.ظ».

 9/20مناق�شة رواية «�أ�سرار �شهريار» للأديب الدكتور � /شريف عابدينمناق�شة �أ.د/ح�سام عقل يدير اللقاء �أ/عبد اهلل ها�شم  6.30م .
 9/21مناق�شة املجموعة الق�ص�صية «�أراجيح دائريه خالل ال�سماء»مناق�شة �أ.د� /أحمد امل�صرى يدير اللقاء ال�شاعر � /أحمد حنفى 6.30م .
 9/24ندوة و لقاء مع ال�شاعر الكبري د /فوزى خ�ضر حول �أعماله و رحلته الإبداعيةبح�ضور نخبة من �شعراء و �أدباء الإ�سكندرية يدير اللقاء ال�شاعر /جابر ب�سيونى 6.30م .
 9/28ندوة مناق�شة رواية « �سقاره �أ�سطورة ال�صقر احلار�س» للأديب الدكتور �/إيهاببديوى مناق�شة الدكتور الناقده /جنالء ن�صري تقدم الأديبة الناقدة  /رانيا ثروت  6.30م.
ق�سم ال�سينما
 17حتى � 9/ 21أ�سبوع �أفالم الفنان /نور ال�شريف. 24 -حتى � 9/ 28أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن.

فعاليـات امللتقـى الدولـى
للخـط العربـى مبحافظـة الأق�صــر

فى الفرتة من  9/18حتى 9/24
معر�ض و ندوات و ور�ش عمل فى �إطار االحتفال
بالأق�صر عا�صمة للثقافة العربية

م�سابقـة ال�صـوت الذهبـى (الـدورة )3
فى الفرتة من  8/20حتى  9/20م�سابقة ال�صوت الذهبى (الدورة – )3
�سحب ا�ستمارة  -اال�شرتاك مببلغ  50جنيه -
مبقر �صندوق التنمية الثقافية باملبنى الإدارى ب�ساحة دار الأوبرا امل�صرية -اجلزيرة .
فى الفرتة من  9/20حتى 9/27
الأربعاء  9/20حفل افتتاح املهرجان مب�سرح بئر يو�سف بالقلعه
اخلمي�س  9/21كرنفال الفرق امل�شاركة باملهرجان ب�شارع املعز
الأربعاء  9/27حفل ختام املهرجان مب�سرح بئر يو�سف بالقلعه
فى الفرتة من  9/22حتى 9/26
تقام فعاليات املهرجان بقبة الغورى� -ساحة الهناجر� -شارع املعز -بئر يو�سف بالقلعة –
ق�صر ثقافة بنها -ق�صر ثقافة القناطر

عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
قصر األمير طاز
 17ش السيوفية  -متفرع من شارع الصليبة  -حي الخليفة ت25142581 :
وكالة الغوري
شارع الشيخ محمد عبدة ،الغورية ،تقاطع شارع المعز مع شارع األزهر
قبة الغوري
 111شارع األزهر ،الغورية ،ت25060227 :
مركز طلعت حرب الثقافي
ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت23622647 :
بيت الهراوي
خلف الجامع األزهر ت25104174 :
بيت السحيمي
الجمالية ،حارة الدرب األصفر ،شارع المعز ت27878865 :
مركز الحرف التقليديةبالفسطاط
1شارع اإلمام ،خلف جامع عمروبن العاص بالفسطاط ،مصر القديمة،
ت23643103 :

بيت العيني
خلف الجامع األزهر ت25142990 :
مركز اإلبداع الفني
ساحة دار األوبرا ت27363446 :
متحف أم كلثوم
 1ش الملك الصالح منيل الروضة ت23631467 :
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
 1طريق الحرية ،بجوار قسم العطارين ،اإلسكندرية ت34956633:
بيت الشعر«بيت الست وسيلة»
خلف الجامع األزهر ت25103171 :
بيت الغناء«قصر األمير بشتاك»
شارع المعز ت27879187:
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  -تليفون27354234 ،27357001 :
فاكسwww.cdf.gov.eg 27364634 :

