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قبة الغوري  111 :شارع األزهر ،الغورية ،ت25060227 :

اخلمي�س3/10
عر�ض للفرقة القومية للفنون ال�شعبية التابعة
للبيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�ستعرا�ض 8م.
الأحد 3/13
احتفا ً
ال بليلة الن�صف من �شعبان بعنوان (عودي يا ليايل الر�ضا)
لفرقة( �سماع) مع جمموعة (بنات احلور) بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 8م.
اجلمعة 3/18
افتتاح معر�ض من �أعمال ملتقى الأق�صر الدوىل للت�صوير 6م.
حفل فنى لفرقة �أورك�سرتا النور والأمل 8م.
اخلمي�س3/24
عر�ض لفرقة ر�ضا للفنون ال�شعبية التابعة
للبيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�ستعرا�ض 8م.
l

l
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قصر األمري طاز 17 :ش السيوفية  -متفرع من شارع الصليبة  -حي الخليفة ت25142581 :

اجلمعة 3/18
حفل ثنائى العود دينا وغ�سان «�سعر التذكرة 180جنيه» 8م.
اخلمي�س 3/24
�ضمن االحتفاالت بعيد الأم حفل غنائى لفريق كورال مركز ق�صر الأمري طاز
�إ�شراف� /أ.هبه رم�ضان 7م.
الــور�ش الفنيــة
ال�سبت والثالثاء من كل �أ�سبوع :ور�شة مدر�سة الإن�شاد الدينى واالبتهال
للمن�شد حممود التهامى1ظ.
الأحد واخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�شة �إعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح
تدريب املخرج �أ� .أحمد زكريا 3م.
الأحد واخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز 4م.
الإثنني من كل �أ�سبوع :ور�شة الفنون الت�شكيلية لالطفال �إ�شراف� /أ .رحمة حم�سن � 11ص.
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة ساحة دار األوبرا ،ت27363446 :

الأحد 3/ ١٣
منتدى ثقافة و�إبداع « ذكرى الرحيل
الأوىل للدكتور �شاكر عبد احلميد»
يتحدث فيها :د� .أمين عامر رئي�س
ق�سم علم النف�س بكلية الآداب بجامعة القاهرة,
والناقد �أحمد �سراج,
يديره الكاتب طارق الطاهر 6م.
من  5حتى  10مار�س
عرو�ض الأفالم اليابانية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة اليابان بالقاهرة 6م.
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بيت املعمار املصرى :شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن ،القلعة ،ت25117043 :

بيت الغناء العربي« :قصر األمري بشتاك» شارع املعز ت27879187 :

ال�سبت 3/5
ندوة النا�س والرتاث �أ� .أمرية الن�شوقاتي 6,30م.
الأحد 3/13
�ضمن فعاليات وزارة الثقافة «القاهرة عا�صمة الثقافة يف دول العامل الإ�سالمي»
ندوة :القاهرة :الب�شر واحلجر (من تراث املدينة واملجتمع) بالتعاون مع مبادرة
�سرية القاهرة +مبادرة النا�س واملكان د.فاطمة ك�شك و�أ .عبد العظيم فهمي 6م.
ال�سبت 3/19
ندوة عمارة الدولة الفاطمية وتاريخها «اجلزء الثانى» �أ .يو�سف �أ�سامة 6م.
ال�سبت 3/26
حلقة نقا�ش نادي الكتاب  -بالتعاون مع مبادرة و�صل احتفالية
ذكرى ميالد املعماري ح�سن فتحي 6م.
اخلمي�س 3/3
حفل لفرقة جرامافن «�سعر التذكرة 65جنيه» 7م.
اخلمي�س 3/10
�صالون مقامات بيت الغناء العربي باال�شرتاك مع الربنامج الإذاعى
الثقايف بالإذاعة امل�صرية  +تخت �شرقى 7م.
اخلمي�س3/31
حفل �شباب الغناء العربي للأ�صوات الذهبية احتفا ً
ال
بذكرى العندليب بقيادة د .مدحت عبد ال�سميع 7م.
المعماري حسن فتحي
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سينما الهناجر :بمركز الهناجر للفنون  -ساحة دار األوبرا املصرية

اخلمي�س 3/3
�صالون ال�سينما الوثائقية مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م.
اخلمي�س 3/10
نادى ال�سينما الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند7م.
ال�سبت 3/12
نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م.
الإثنني 3/21
نادى �سينما املر�أة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما7م.
اخلمي�س 3/24
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 7م.
ال�سبت 3/26
عرو�ض جمعية الفيلم 7م.
ال نروح
الإثنني 3/28
ي �سينما
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م.
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بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة»خلف الجامع األزهر ت25103171 :

الأحد 3/13
�أم�سية ل�شاعرات الف�صحى ي�شرتك فيها ال�شاعرات
�شريين العدوى  -بهية طلب -عبري زكى  -ناهد �شيب 6م.
الأحد 3/20
�أم�سية ل�شاعرات العامية ي�شرتك فيها ال�شاعرات
�أمل عامر  -حبيبة زين� -آالء خالد  -هاله ع�صفور 6م.
الأحد 3/27
مالمح ال�شعر الن�سائى فى م�صر ي�شرتك فيه
الناقدات د.هدى عطيه  -د.نان�سى ابراهيم -
�أمل ال�شربينى  -ر�شا الفوال 6م.
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مركز طلعت حرب الثقايف :ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت23622647 :

ال�سبت 3/5
عر�ض �أفالم كرتون للأطفال ويعقبه ندوة مع �أ.عطية خريي 4م.
ال�سبت 3/12
�أم�سية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�صة 4م.
اخلمي�س 3/17
حفل فنى عر�ض عرائ�س وور�شة فنية �أ .رحمة حمجوب 4م.
اجلمعة 3/18
احتفالية مبنا�سبة عيد الأم وت�شمل:
ور�ش فنية ( تطريز ـ طباعة ـ حرف �إبداعية للأمهات )
حفل فني لكورال املركز بقيادة د .دعاء عطية.
ال�سبت 3/19
ال�صالون الثقافى ..ذاكرة الوطن
يديره الكاتب ال�صحفى حممد ال�شافعى 6م.
l

l

الــور�ش الفنيــة
ال�سبت 3/29
م�سابقة كتاب وور�شة فنية بعنوان (�إقر�أ) و�شكل على النا�صية 3م.
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اجلمعة وال�سبت من كل �أ�سبوع
ور�شة فن التطريز مع �أ�.أمانى ر�ضا �11ص.
اخلمي�س واجلمعة من كل �أ�سبوع
ور�شة طباعة �إ�شراف رو�ضة حممد 1ظ.
الأربعاء من كل �أ�سبوع
ور�شة حرف �إبداعية وم�شروعات �صغرية 12م.
اجلمعة وال�سبت من كل �أ�سبوع
ور�شة (دمج) لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم11ظ.
الإثنني من كل �أ�سبوع
ن�شاط ذوى القدرات اخلا�صة �إ�شراف �أ.داليا ال�شربينى 12ظ.
ور�ش (الأونالين)
الأحد من كل �أ�سبوع
معلومة و�س�ؤال(كتاب دليفرى) ،ملخ�ص كتاب على
�صفحة الفي�سبوك والوات�ساب للمركز8م.
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بيت الهراوي (بيت العود العربي) خلف الجامع األزهر ت25104174 :

l

ال�سبت 3/26
حفل الفنان طارق الأزهرى وفرقته
«�سعر التذكرة 35جنيه» 8م.
ال�سبت من كل �أ�سبوع
 تدري�س النظريات املو�سيقية للطالب املتقدمنيللدكتورة مروة عبد املنعم3م.
تدري�س قراءة النوتة املو�سيقية للمبتدئني �أ� .إلهام احلاج 4م.
ور�شة وبروفات جماعية �أ� .إ�سالم طه 7م.
ال�سبت و الأربعاء من كل �أ�سبوع
تدري�س �أق�سام بيت العود العربي
(ال�ساز والعود واملاندولني) «4م8 -.م»
l
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بيت السحيمي الجمالية ،حارة الدرب األصفر ،شارع املعز ت25 913391:

الثالثاء3/1
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7م.
اخلمي�س 3/24
حفل فنى لفرقة (�صحبة) بقيادة الفنان� /أحمد الع�شرى
«�سعر التذكرة 65جنيه» 7م.
الأحد من كل �أ�سبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م.
اجلمعة من كل �أ�سبوع
عر�ض للأراجوز وخيال الظل 7م.
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مركز الحرف التقليدية بالفسطاط1 :شارع اإلمام ،خلف جامع عمروبن العاص
بالفسطاط ،مصر القديمة ،ت27412324:

متحف نجيب محفوظ :خلف جامع األزهر ،الدرب األحمر ،محافظة القاهرة
ت25061227 :

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)
من الأحد �إىل اخلمي�س
مبادرة �صنايعية م�صر لتدريب ال�شباب على احلرف الرتاثية من  6-3م
(الدفعة الثانية -الدفعة الثالثة).
يومي 1و 2مار�س
ور�شة اخلزف ملبادرة �صنايعية م�صر.
من � 6إيل  20مار�س
ور�شة اخلزف امل�صاحبة ل�صالون اخلزف الأول
املقام برعاية قطاع الفنون الت�شكيلية.

الزيارة من 9ص حتي  5يومي ًا ما عدا الثالثاء
سبيل قايتباى – شارع شيخون بميدان صالح الدين بالقلعة

اخلمي�س3/24
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية
لل�سينما والتليفزيون ب�سينما الهناجر6م.
المدرسة العربية للسينما والتليفزيون
لتدريس العلوم السينمائية والتليفزيونية
على شبكة اإلنترنت
www.arabfilmtvschool.edu.eg
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مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية  1شارع فؤاد ،بجوار نقطة شريف ،اإلسكندرية
ت34956633:

الثالثاء 3/1
بالتعاون مع الأكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا
ً
حفال مو�سيقي ًا علي هام�ش معر�ض
و النقل البحري
امل�شروعات املعمارية 6م.
الأربعاء 3/2
ور�شة �أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية كيف تكتب روايتك
من ال�صفر البنية امل�شهدية ال�سردية احلكي التلقائي .
(كيف ت�سرت�سل يف احلكي ) تقدمي �أ .د .حممد عبد احلميد
خليفة البنية امل�شهدية لل�سرد مراحل حتقيق الهدف،
اخلطوات التنفيذية ،العقبات ،ال�صراع
تقدمي � .أد .حممد عبد احلميد خليفة .
اجلزء الثاين ال�صراع وعالقته بكل العنا�صر الفنية يف الرواية
تقدمي �أ .د� .سحر �شريف و د .ندى ي�سري و د .كوثر مروان 6م.
l

l

املعار�ض
الثالثاء 3/1
افتتاح معر�ض بالتعاون مع الأكادميية العربية للعلوم
و التكنولوجيا و النقل البحري للم�شروعات املعمارية
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والتي لها عالقة بجهود �شباب املعماريني يف الدرا�سة
والتفاعل مع حركة العمران بالإ�سكندرية 6م.
الــور�ش الفنيــة
الأحد والأربعاء من كل �أ�سبوع
ور�شة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�صة
�إ�شراف /ع�صام �أحمد بدوى �11ص1-ظ .
ال�سبت والأحد والثالثاء واخلمي�س
ور�شة باليه حتت �إ�شراف /مى �سعد حممود 8-5م.
ال�سبت والأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة البيانو للكبار �إ�شراف� /أ .مي �شلبي �11ص8 -م.
الإثنني والأربعاء
ور�شة البيانو للأطفال �إ�شراف� /أ� .إميان ر�شيدي حممدالروبي 4م.
ال�سبت والأحد من كل �أ�سبوع
ور�شة الكمان �إ�شراف /جون �سمري �صادق 3م.
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مركز إبداع الطفل «بيت العيني» خلف الجامع األزهر ت25142990 :

اخلمي�س 3/ 17-10
ور�شة لتعليم مبادئ الت�صوير الفوتوغرايف
�أ .عبداهلل حم�سن 2ظ.
الثالثاء 3/ 22-15
ور�شة حكي ق�ص�ص وعر�ض م�سرح للعرائ�س بالتعاون مع
املدار�س املحيطة باملنطقة �أ .رحمه حمجوب �10,30ص.
ال�سبت 3/19
مبنا�سبة عيد الأم حفل فنى لفريق
كورال �أطفال بيت العينى 11ظ.
ال�سبت من كل �أ�سبوع
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى
�إ�شراف� /أ� .إميان �سليمان �11ص.
الأحد من كل ا�سبوع:
ور�شة فنون و�إتيكيت �أ .رحمة حم�سن�10,30ص.
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متحف القومى للحضارة بالفسطاط

ال�سبت 3/12
عر�ض للأراجوز وخيال الظل12ظ.
ال�سبت 3/19
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى12ظ.
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