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�أن�شطة

مر�كز �لإبد�ع �لفني

ب�شندوق �لتنمية �لثقافية

�سبتمرب  2022
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من 1- 8 /9

 فعاليات مهرجان القاهرة الدوىل للم�سرح التجريبي.

الأحد 9/18

 منتدى ثقافة واإبداع..

مع الكاتب ال�سحفى طارق الطاهر 6م.

من 19حتى 9/23

 عرو�ض اأفالم الأ�سبوع ال�سينمائى التون�سى مب�سر فى اإطار  برنامج فعاليات

 �سنة الثقافة التون�سية  امل�سرية »2021 – 2022«  بالتعاون مع �سفارة تون�ض 5م.

على مدار ال�سهر: 

عر�ض م�سرحية »ما في�ض ورق« للمخرج اأحمد حميى من خريج مركز الإبداع.

13و 9/15

عر�ض م�سرحى �سمن فعاليات مهرجان اأيام القاهرة الدوىل للمونودراما 6م.

من 19لـ9/22

 فعاليات الدورة اخلام�سة ع�سر من مهرجان �سماع الدوىل

 لالإن�ساد واملو�سيقى الروحية 7م.

الور�ض الفنية

ال�سبت والثالثاء من كل ا�سبوع

 ور�سة مدر�سة الإن�ساد الدينى والإبتهال للمن�سد حممود التهامى1ظ.

الأحد واخلمي�ض من كل اأ�سبوع 

ور�سة كورال ق�سر الأمري طاز 4م.

مركز الإبداع الفني بالقاهرة: �ساحة دار الأوبرا, ت: 27363446ق�سر الأمري طاز: 17 �ض ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة, ت: 25142581
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قبة الغوري : 111 �سارع الأزهر, الغورية,  ت: 25060227

اخلمي�ض 9/8

 عر�ض للفرقة القومية للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى

 للفنون ال�سعبية وال�ستعرا�سية 7م.

من 9/21-19

 فعاليات الدورة اخلام�سة ع�سر من مهرجان �سماع الدوىل لالإن�ساد واملو�سيقى الروحية.

اخلمي�ض 9/22

عر�ض لفرقة ر�سا للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى

فرقة التنورة الرتاثية للفنون ال�سعبية وال�ستعرا�سية 7م.

ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع 7م.
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اخلمي�ض9/8

 �سالون مقامات بيت الغناء العربي بال�سرتاك مع الربنامج 

الثقايف بالإذاعه امل�سرية + تخت �سرقى 7م.

اخلمي�ض9/15

مبنا�سبة ذكرى وفاة الفنان خالد الذكر �سيد دروي�ض

 حفل لفرقة »تراث �سيد دروي�ض« بقيادة حممد ح�سن �سيد دروي�ض  

)�سعر التذكرة 65جنيه( 7م.

 

اجلمعة 9/9

 �سالون العمارة وال�سينما بالتعاون مع م�سروع »القاهرة عنوانى«

اأرواح يف املدينة اأ/حممود التميمي)ب�سينما الهناجر( 6م.

الأحد9/11

�سمن فعاليات وزارة الثقافة لالحتفاء بالقاهرة عا�سمة الثقافة يف دول العامل

 الإ�سالمي »الوثائق والتطور العمراين للمدينة« مع اأ.د. عماد اأبو غازي 6م.

ال�سبت 9/17

ندوة بعنوان م�سوار اأ.د. �سفق العو�سى الوكيل 6م.

ال�سبت 9/24

- ور�سة ع - عمارة من اأجل الإن�سان »2022«,  م. اأحمد عمر – م. حممد الفندى 9�ض – 6م.

-  ندوة عمارة الدولة اململوكية وتاريخها »اجلزء الرابع« اأ. يو�سف اأ�سامة 6م. 

بيت الغناء العربي: »ق�سر الأمري ب�ستاك« �سارع املعز   ت: 27879187
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بيت املعمار امل�سرى: �سارع درب اللبانة اأمام جامع ال�سلطان ح�سن, القلعة, ت: 25117043
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اخلمي�ض 9/1: �سالون ال�سينما مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 7م. 

ال�سبت9/3: نادي ال�سينما الأفريقية 7م.

ال�سبت9/10: نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م.

الأربعاء 9/14: فعاليات مهرجان اأيام القاهرة الدوىل للمونودراما 12ظ.

اخلمي�ض9/15: عرو�ض اأفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون6م.

ال�سبت 9/17: نادى �سينما الطفل الكارتون امل�سرى 12ظ.

الإثنني9/19: نادى �سينما املراأة بالتعاون مع املركزالقومى لل�سينما 6م.

ال�سبت 9/24: عرو�ض جمعية الفيلم 7م.

الإثنني 9/26: نادى �سينما البحر املتو�سط 7م.

الثالثاء من كل اأ�سبوع: عرو�ض املهرجان القومي لل�سينما 6م.

 بيت ال�سعر العربي »بيت ال�ست و�سيلة« خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 قاعة �سينما الهناجر: �ساحة دار الأوبرا امل�سرية
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الأحد 9/4

�سالون ال�ساعر اأحمد عبد املعطى حجازى

 »ع�سر خليل مطران ال�سعرى« 6م.

من 25 لـ 9/27

ملتقى �سعر العامية ملجموعة من ال�سعراء ال�سباب 6م.
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مركز  طلعت حرب الثقايف:  �ض ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت: 23622647

الإثنني 9/19:

- ندوة مع الكاتبة زهراء �سالمة حكايات لالأطفال 12ظ.

اخلمي�ض 9/22:

-ندوة بعنوان »اآثار م�سر الإ�سالمية« مع د.جمال عبد الرحيم 5ع�سراً.

-افتتاح معر�ض فنى نتاج ور�ض الن�ساط ال�سيفى لأطفال املركز 6م.

-عر�ض التنورة الرتاثية بالتعاون مع الهيئة العامة لق�سور الثقافة 7م.

ال�سبت 9/24: 

ندوة بعنوان »الإبر ال�سينية وخطوط الطاقة« مع د.يحيى فوزى

 بالتعاون مع جمعية اميحتوب 5م.

الإثنني من كل اأ�سبوع: 

ندوة تر�سيد اإ�ستهالك املياه وال�سرف ال�سحىبالتعاون مع مرفق املياه 11�ض.

الور�ض الفنية

اجلمعة 9/16: ور�سة طباعة ا�ستان�سل على القما�ض د.هبه عكا�سة11ظ.

الأربعاء 9/21: ور�سة تنمية مهارات ذوي الهمم مع د.م/م�سطفي غنيم. 

 واأ.م.د. غادة �سعيب بكلية الرتبية نوعية جامعة الزقازيق 12�ض.

ال�سبت9/3:

- نادى �سينما الأطفال+ ور�سة ر�سوم متحركة مع اأ.عطية خريي1ظ.

- ندوة بعنوان »ظاهرة العنف بني ال�سباب« د.عفاف طلبه,

 د.نوران فوؤاد , د.اأمل �سم�ض 6م.

الأربعاء 9/7: 

ندوة توعية للحفاظ على الآثار بالتعاون مع جمعية احلفاظ على الرتاث 11�ض.

ال�سبت 9/10:

 اأم�سية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�سة 5م.

ال�سبت 9/17:

عر�ض فقرات من ال�سريك القومى 5م.

ال�سالون الثقافى ..ذاكرة الوطن يديره الكاتب ال�سحفى حممد ال�سافعى 6م.
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ال�سبت من كل اأ�سبوع :- ور�سة العالج بالفن بالتعاون مع موؤ�س�سة موزاييك 10�ض.

-ور�سة فنية لذ وى القدرات اخلا�سة مع اأ. �سارة اجلندى 1ظ. 

ال�سبت من كل اأ�سبوع : ور�سة الوعى بالذات والتعامل مع الآخرين

 اإ�سراف اأ. مينى ع�سام 1ظ.

الأحد من كل اأ�سبوع:- 

ور�سة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة  اإ�سراف داليا ال�سربينى11�ض.

ال�سبت من كل اأ�سبوع : 

ور�سة فن التطريز مع اأ. اأمانى ر�سا 2ظ.

الأربعاء من كل اأ�سبوع:

 ور�سة �سناعة حلى من ال�سلك اأ. اإ�سراء عماد 2ظ.

ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع:

ور�سة )دمج( لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم1ظ.

اخلمي�ض من كل اأ�سبوع: ور�سة قراءة وحكى 1ظ.

اجلمعة من كل اأ�سبوع : ور�سة ت�سنيع العرو�سة مع اأ. رحمة حمجوب 12ظ.

-ور�سة تعليم التف�سيل مع اأ.�سحر مو�سي 2ظ.

الأحد والثنني من كل اأ�سبوع: 

ور�سة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة مع اأ. ميار اأحمد 11�ض.

بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174

ال�سبت 9/24: 

حفل ا�ستاذ العود الفنان ماريو �سعيد وفرقته 

)�سعر التذكرة 40جنيه( 8م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع : 

تدري�ض الأق�سام النظرية للمتقدمني واملبتدئني 3م.

ال�سبت و الأربعاء من كل اأ�سبوع : 

تدري�ض اأق�سام بيت العود العربي 

)ال�ساز والعود واملاندولني(  4م.

الإثنني من كل ا�سبوع: 

ور�سة عمل جماعى 6م.
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بيت ال�سحيمي اجلمالية, حارة الدرب الأ�سفر, �سارع املعز  ت:913391 25 

الثالثاء9/6: حفل فرقة ق�سر الغورى للمو�سيقى العربية 7م.

الأربعاء 9/14: حفل فنى لفرقة الفن ال�سادق.

 بقيادة الفنان/اإ�سماعيل �سادق »�سعر التذكرة 65جنيه« 7م.

اخلمي�ض 9/29: حفل فنى لفرقة املاي�سرتو

 بقيادة /اإميان جنيدى  »�سعر التذكرة 65جنيه«.

الأحد من كل اأ�سبوع: فرقة النيل لالآلت ال�سعبية 

»موؤ�س�ض الفرقة الراحل عبد الرحمن ال�سافعى7م.

اجلمعة من كل اأ�سبوع : عر�ض لالأراجوز وخيال الظل 7م.
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اخلمي�ض 9/8

حفل تخرج الدفعة الثانية ع�سر من برنامج بيت جميل للفنون الرتاثية«

 والذى يقام بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�سارلز بلندن.

املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز

)اخلزف-  نحا�ض-  خيامية-  حلى-  جنارة(

من الأحد اإىل اخلمي�ض 3-6م

مبادرة �سنايعية م�سر لتدريب ال�سباب على احلرف الرتاثية.

مركز  احلرف التقليدية بالف�سطاط: 1�سارع الإمام, خلف جامع عمرو بن العا�ض 

 بالف�سطاط, م�سر القدمية,  ت:27412324
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اخلمي�ض 9/15

عرو�ض اأفالم املدر�سة العربية 

لل�سينما والتليفزيون6م 

)ب�سينما الهناجر(

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع الأزهر, الدرب الأحمر, حمافظة القاهرة  ت: 25061227

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون لتدري�ض العلوم ال�سينمائية والتليفزونية:

�سبيل قايتباى – �سارع �سيخون مبيدان �سالح الدين بالقلعة
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ال�سبت من كل اأ�سبوع: 

ور�سة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�سراف اأ. اإميان �سليمان 11�ض.

-ور�سة »يال مو�سيقى لتعليم اآلت مو�سيقية اأ. هبه اهلل بهاء 1,30ظهراً.

- ور�ض جتارب اداء ومتثيل م�سرحي اأ. حممد عزت 4.30م.

الإثنني من كل اأ�سبوع:

ور�سة حكى »حواديتنا« اأ/رحمة حمجوب 11�ض

•ور�سة ا�سغال فنية ا�سراف هالة اأنور 1ظ  

الأربعاء من كل اأ�سبوع : 

»نادى �سينما بيت العينى للر�سوم املتحركة«  12�ض.

- ور�ض فنون ت�سكيلية 2ظ.

اخلمي�ض 9/22: 

- حفل ختام الن�ساط ال�سيفى و يت�سمن:-

- معر�ض فنى لنتاج ور�ض الأطفال خالل اأجازة ال�سيف 5م.

- عر�ض م�سرحى نتاج ور�ض الأداء امل�سرحى بعنوان »بيت ال�سريك«.

- فقرة مو�سيقية نتاج ور�سة املو�سيقى بعنوان »اأنغام بيت العينى«.

- كورال اأطفال بيت العينى. 

- عر�ض فنى لالأطفال لل�ساحر وعكاز البهلوان.

مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990
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الزيارة من 9 �ض حتي 5 م,

يوميًا ما عدا الثالثاء
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مركز احلرية لالبداع بالإ�سكندرية 1 �سارع فوؤاد, بجوار نقطة �سريف, الإ�سكندرية  ت:34956633

الق�سم الثقافى

الأحد 9/4: ندوة بعنوان دور الدولة واملجتمع املدين يف 

تفعيل دور ال�سباب يف التنمية  6م.

الإثنني 9/5: - حفل �سعرى مو�سيقي بانوراما �سعرية لل�ساعر و�سيم عبد اخلالق  

بعنوان ) �سرية احلب ( مب�ساحبة عازف العود واملطرب / با�سم عبد احلميد + 

تقدمي �سعر لل�ساعر / يو�سف �سمري مب�ساحبة العود 6,30م.

- قلمك جناحك ور�سة لالأطفال ليوم واحد عن ق�س�ض نوجا

 يف املعمل لالأديب منري عتيبة 6.30م.

7و 9/21: ور�سة اأكوا لتنمية الكتابة الإبداعية كيف تكتب روايتك من ال�سفر 6.30 م.

ال�سبت 9/10: عر�ض لالأراجوز وخيال الظل 12ظ.
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الأحد 9/11: ندوة ومناق�سة كتاب )زمرد الولهان ( �سيناريو وحوار د. فوزى 

خ�سرعن رواية احلجرالعا�سق لالأديب/ اأحمد ف�سل �سبلول 6.30م. 

الإثنني 9/12:  » لقاء مع ال�ساعر/ع�سام خليفة« الفائز باملركز الثاين مل�سابقة 

اأمري ال�سعراء بال�سارقة حول جتربته ال�سعرية 6,30م.

الثالثاء  9/13: �سهرة �سعرية غنائية بعنوان )�سباب �سكندرى مبدع(

 تقدمي ال�ساعر / حممود عبد الرحمن مب�ساحبة تخت مو�سيقي  6,30م.

-ندوة ومناق�سة رواية )حار�ض املوتي( للكاتبة / عزة دياب6,30م.

الأربعاء 9/14: ندوة ومناق�سة رواية »ق�سة حب م�سرية«

 لالأديب �سعيد �سامل 6.30م.

الأربعاء من كل اأ�سبوع: مدينة احلواديت ور�سة كتابة للق�سة امل�سورة لالأطفال, 

تقدمي الكاتبة / اإميان ال�سيمي 6,30م. 

امل�سرح

الأربعاء 9/7 : عر�ض حواديت وحكايات لالأطفال »فريق جوانا«, بالتعاون مع 

موؤ�س�سة جوانا للفن والتنمية, اإخراج /حممد فاروق,  »�سعر التذكرة 40جنيه« 7 م.  

اخلمي�ض 9/8 : حفل مو�سيقي غربي و�سرقي Old is gold band  7 م.  

الأحد 9/11: عر�ض م�سرحية » فانتازيا الهروب«

تاأليف عبد الرحمن كمال اإخراج علي عثمان  8 م. 

الإثنني 9/12: حفل فرقة احلرية للفنون ال�سعبية 7 م. 

الأربعاء 9/14: عر�ض م�سرحية » نا�ض البحر« لالأطفال

 اإخراج �سيماء اإبراهيم »�سعر التذكرة 30جنيه« 7م.

19
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اخلمي�ض 9/15: حفل مو�سيقي عربية كورال نغم بقيادة اأحمد رجب 

»�سعر التذكرة 40جنيه« 7م. 

ال�سينما

الثالثاء 9/13,6: نادى احلرية ال�سينمائى اإدارة الناقد حممد كمال 6م.

ال�سبت 9/10:  اأفالم ال�سينما الأفريقية 6 م . 

املعار�ض

اخلمي�ض  9/1: افتتاح معر�ض بالتعاون مع كلية الفنون اجلميلة

 ق�سم النحت 7م و ي�ستمر حتي  9/15.

اخلمي�ض 9/29: افتتاح معر�ض بالتعاون مع نقابة الفنانني الت�سكييلني 7م,

 وي�ستمر حتى 16 /10.

املر�سم

الأحد من كل اأ�سبوع : ور�سة ر�سم حر اإ�سراف زينب حممد 10�ض.

الأحد والأربعاء من كل ا�سبوع: ور�سة اأ�سغال فنية اإ�سراف زينب حممد 12ظ.

الور�ض الفنية

اخلمي�ض من كل ا�سبوع: لقاء م�سروع فوتوغرافية » كارت بو�ستال«

بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة للت�سوير الفوتوغرافى 5 م. 

الأحد والأربعاء من كل اأ�سبوع : ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة 

اإ�سراف/ حممد رم�سان - ع�سام اأحمد بدوى 11�ض-1ظ .

ال�سبت والأحد والثالثاء واخلمي�ض

ور�سة البيانو للكبار اإ�سراف اأ. مي �سلبي4م.

-ور�سة باليه حتت اإ�سراف/مى �سعد 5م.

ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع

 ور�سة البيانو لالأطفال

 اإ�سراف اأ. اإميان ر�سيدي4م .

ال�سبت  والأحد من كل اأ�سبوع

 ور�سة الكمان اإ�سراف/ جون �سمري 3م.

الأحد من كل ا�سبوع

 ور�سة اجليتار اإ�سراف/ اأحمد عبد الرحمن ح�سن 3م.

الإثنني من كل اأ�سبوع

-ور�سة غناء اأكابيال  اإ�سراف/ اإ�سالم �سعيد 6م.

-ور�سة رق�ض معا�سر اإ�سراف/ �سمري ن�سرى 7م.

الثالثاء من كل اأ�سبوع

 ور�سة اآلة القانون اإ�سراف/ فادى املغربي 4م.

-ور�سة تعليم املهارات الفردية لالأطفال اإ�سراف/نادت عادل 7م.

الأربعاءمن كل اأ�سبوع

ور�سة تعليم اأ�سول الغناءال�سرقي

 اإ�سراف/ حممود اأحمد7م.
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ال�سبت 9/10

 عر�ض لالأراجوز وخيال الظل 6م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع

ور�سة اأ�سغال فنية »تطريز باخلرز«

 اأ. جنالء حممد 12ظور�سة اأوريجامى مع اأ. فريدة الديب 2ظ.

ال�سبت واخلمي�ض من كل اأ�سبوع

 ور�سة مهارات القراءة والكتابة اأ. اأمل ح�سني 2ظ.

الأحد والإثنني من كل اأ�سبوع

 ور�سة التلوين والق�ض واللزق واملج�سمات

 اإ�سراف اأ.  نادين ال�سعل 11�ض.

مكتبة والد  الزعيم الراحل جمال عبد النا�سر : باكو�ض ال�سعبي بالإ�سكندرية.
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الأحد من كل اأ�سبوع

 ور�سة حكايات و�سخ�سيات )�سل�سلة �سلوكياتك �سخ�سيتك(

اإ�سراف اأ. اأ�سماء م�سطفي1ظ.

الإثنني من كل اأ�سبوع

 حوار مفتوح ) �سل�سلة بلدى اجلميلة(  مع د.جيهان م�سطفي 2ظ.

الأحد والثنني من كل اأ�سبوع

جل�سات تخاطب وتنمية مهارات اأ. ولء العتوى 1ظ.

الإثنني من كل اأ�سبوع

 ور�سة م�سرح الطفل اإ�سراف/ حممد فاروق 5م.

الأربعاء من كل اأ�سبوع

- ندوة اإر�ساد اأ�سرى وتثقيف مع د.جيهان م�سطفي 12ظ -

- ور�سة خط عربى مع اأ. ح�سني �سربى 1ظ.

اخلمي�ض من كل ا�سبوع

لقاءات حكايات و�سخ�سيات – 

لقاء اأجمل ما قراأت مع د.�سامية �سادق 12,30ظ.

اجلمعة من كل اأ�سبوع 

 ور�سة كورال الأطفال مع اأ. �سمية �سرور2م.
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