
احتفااًل ببور�سعيد
عا�سمة الثقافة امل�سرية

لعام 2021
 السبت 24 إبريل/12رمضان

 مكتبة م�سر العامة - بور�سعيد
 ثنائي العود )دينا وغ�سان(

 األحد 25 إبريل/13رمضان
 مكتبة م�سر العامة - بور�سعيد

فرقة املولوية د. عامر التوين

الجمعة 30 إبريل /18 رمضان
ق�سر ثقافة - بور�سعيد

حفل اإن�ساد دينى لل�سيخ حممود التهامى

الجمعة7مايو/25رمضان
ق�سر املان�سرتىل

ثنائى العود دينا وغ�سان
بيت ال�سحيمي

عر�ض االأراجوز وخيال الظل
ق�سر الأمري طاز

م�سرحية »عن الع�ساق« اإخراج هاين عفيفي
التابع لقطاع �سئون االنتاج الثقافى 

السبت 8مايو/ 26رمضان
ق�سر الأمري طاز

م�سرحية »عن الع�ساق« اإخراج هاين عفيفي والتابع 
لقطاع �سئون االنتاج الثقافى 

قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية

مركـــز اخلــزف و احلـرف التقليديــة
املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز

)اخلزف-  نحا�ض-  خيامية-  حلى-  جنارة(
دورة بيت جميل بالتعاون مع

مدر�سة االأمري ت�سارلز للفنون التقليدية
ال�سبت واالأثنني واالأربعاء 10-4ع�سرا

من االأحد اإىل اخلمي�ض من 2-4م
مبادرة �سنايعية م�سر لتدريب ال�سباب

 على احلرف الرتاثية
)املرحلة الثانية من الدفعة االأويل - املرحلة االأويل 

من الدفعة الثانية(

متحف جنيب حمفوظ
من العا�سرة �سباحًا حتى الثانية والن�سف ظهرًا 

ماعدا يوم الثالثاء

ق�سر الأمري طاز
م�سرحية »عن الع�ساق« اإخراج هاين عفيفي

التابع لقطاع �سئون االنتاج الثقافى 
بيت ال�سعر العربى

قراءات يف ال�سعر ال�سويف العربي
مركز طلعت حرب الثقايف

حفل فنى لفريق كورال املركز بقيادة دعاء عطية
بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«

 حفل لكورال بيت العينى اأ.اإميان �سليمان
+م�سرح العرائ�ض

مركز اإبداع احلرية بالإ�سكندرية
عر�ض حكى وغناء »حلو زى عزيزة«

اإخراج حممد فاروق

اإلثنين 3مايو/21رمضان
ق�سر الأمري ب�ستاك

الفنان اأحمد احلجار
ق�سر الأمري طاز

م�سرحية »عن الع�ساق« اإخراج هاين عفيفي
التابع لقطاع �سئون االنتاج الثقافى 

بيت ال�سعر العربى
اأم�سية �سعرية ملجموعة من ال�سعراء

مركز طلعت حرب الثقايف
اأم�سية �سعرية ملجموعة من ال�سعراء

ويديرها ال�ساعر ا�سامة �سمري
مركز اإبداع احلرية بالإ�سكندرية

عر�ض حكى وغناء »حلو زى عزيزة«
اإخراج حممد فاروق

الثالثاء 4مايو/22رمضان
بيت ال�سحيمي

ق�سر الغورى للمو�سيقى العربية
ق�سر الأمري طاز

م�سرحية »عن الع�ساق« اإخراج هاين عفيفي
التابع لقطاع �سئون االنتاج الثقافى 

األربعاء 5مايو/23 رمضان
ق�سر الأمري طاز

م�سرحية »عن الع�ساق« اإخراج هاين عفيفي 
والتابع لقطاع �سئون االنتاج الثقافى 

قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية

الخميس 6مايو/24 رمضان
بيت ال�سحيمي

فرقة احلرملك مروة عبد املنعم
قبة الغوري

فرقة ر�سا التابعة للبيت الفنى للفنون ال�سعبية
مركز اإبداع احلرية بالإ�سكندرية

فرقة رباعى اوتار حممد عبد الفتاح
مركز طلعت حرب الثقايف

عر�ض م�سرحى »ليلى« ملجموعة من �سباب املركز
ق�سر الأمري طاز

م�سرحية »عن الع�ساق« اإخراج هاين عفيفي التابع 
لقطاع �سئون االنتاج الثقافى 



األحد 18 إبريل/6 رمضان
قبة الغوري

افتتاح ليايل املقامات الروحية بعر�ض طقو�ض 
ال�سمو بروؤية فنية للفنان انت�سار عبد الفتاح

بيت ال�سحيمي
فرقة النيل لالآالت ال�سعبية التابعة

للهيئة العامة لق�سور الثقافة 
بيت املعمار امل�سري 

ذكرى افتتاح بيت املعمار امل�سري االحتفال
بيوم الرتاث العاملي

اإلثنين 19 إبريل /7 رمضان
مركز الإبداع الفني

ليلة فى حب ر�سول اهلل )�ض(  مع الفنانة
مديحة حمدى

الثالثاء20إبريل/8رمضان
مركز اإبداع احلرية بالإ�سكندرية

عر�ض حكى ا�ستعرا�سى »امل�سحراتى«
اإخراج اإيهاب يون�ض

األربعاء21إبريل/9 رمضان
قبة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية
بيت ال�سحيمي

ال�سيخ اإيهاب يون�ض
مركز اإبداع احلرية بالإ�سكندرية

عر�ض حكى ا�ستعرا�سى »امل�سحراتى«
اإخراج ايهاب يون�ض

الخميس 22إبريل/10 رمضان
ق�سر الأمري طاز

ال�سيخ حممود التهامى
معر�ض بالتعاون مع دار الكتب والوثائق

ق�سر الأمري ب�ستاك
الفنانة نهلة خليل وفرقتها

قبة الغوري
الفرقة القومية للبيت الفنى للفنون ال�سعبية

مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت 

الفنى للم�سرح + ور�ض فنية
مركز اإبداع احلرية بالإ�سكندرية

- الفنانة مرمي �سالح
- افتتاح معر�ض ت�سوير فوتوغرافى

»عد�سة الفن اال�سالمى«

الجمعة 23إبريل/11 رمضان
قبة الغوري 

احتفالية رم�سانية لفن ال�سماع
واملو�سيقي الروحية

بيت ال�سحيمي 
عر�ض االأراجوز وخيال الظل.

مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت 

الفنى للم�سرح + ور�ض فنية.
بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«

- ور�سة »رم�سان جانا«
- ور�سة حكى »حكايات �سهرزاد« 

مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت 

الفنى للم�سرح + ور�ض فنية.
بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«

ور�سة »لعب وكاريكاتري«

األربعاء 28إبريل /16رمضان
ق�سر الأمري طاز

اورك�سرتا بيت العود
بيت ال�سحيمي

ال�سرية الهاللية عزت ال�سوهاجي
قبة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية
مركز طلعت حرب الثقايف

 عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت 
الفنى للم�سرح + ور�ض فنية.

بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«
ور�سة حكى »حكايات �سهرزاد«

الخميس 29إبريل /17رمضان
ق�سر الأمري ب�ستاك

حفل فرقة �سموع  للفنان �سعيد عثمان
�سولي�ست دار االوبرا

ق�سر الأمري طاز
فرقة املولوية د.عامر التونى+ افتتاح معر�ض 

بالتعاون مع دار الوثائق القومية.
بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«

ور�سة »لعب وكاريكاتري«
مركز اإبداع احلرية الإ�سكندرية
حفل ثنائى العود غ�سان ودينا.

ق�سر املان�سرتىل
الفنان حممود دروي�ض

الجمعة 30 إبريل /18رمضان
قبة الغوري

ختام لياىل املقامات الروحية ليلة �سورية لفن 
االن�ساد فرقة عبد احلليم عجم لالن�ساد

بيت ال�سحيمي
عر�ض االأراجوز وخيال الظل

ق�سر الأمري طاز
حفل غنائى لفريق كورال املركز

بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«
ور�سة حكى »حكايات �سهرزاد«

السبت 1مايو/19رمضان
ق�سر الأمري طاز

الفنان على الهلباوى
بيـــت الهــراوى »بيت العود العربى«
حفل الفنان طارق االأزهرى وفرقته

قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية

مركز طلعت حرب الثقايف
حفل فنى لذوى االحتياجات اخلا�سة + عر�ض 

لالراجوز وخيال الظل + ور�ض عمل
بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«

ور�سة »لعب وكاريكاتري«                

األحد 2مايو/20 رمضان
بيت ال�سحيمي 

فرقة النيل لالآالت ال�سعبية التابعة
للهيئة العامة لق�سور الثقافة 

السبت 24إبريل/12 رمضان
قبة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية
ق�سر الأمري طاز

اورك�سرتا النور واالأمل

مركز طلعت حرب الثقايف
- ال�سالون الثقافى »ذاكرة الوطن« مع الكاتب 

ال�سحفى حممد ال�سافعى
- عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع

البيت الفنى للم�سرح + ور�ض فنية.
بيت العيني »مركـز اإبـداع الطفـل«

ور�سة »لعب وكاريكاتري«

األحد 25إبريل /13 رمضان
ق�سر الأمري طاز

الفنان وائل الف�سن
قبة الغوري 

)االحتفال باعياد �سيناء( فرقة الطبول النوبية 
واالآالت ال�سعبية امل�سرية باال�سرتاك مع

فرقة ح�سب اهلل
بيت العود العربي

الفنان ماريو وفرقته
بيت ال�سحيمي

فرقة النيل لالآالت ال�سعبية التابعة
للهيئة العامة لق�سور الثقافة 

بيت ال�سعر العربي
مالمح ال�سعر ال�سويف امل�سري

مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون

مع البيت الفنى للم�سرح + ور�ض فنية

مركز اإبداع احلرية الإ�سكندرية
عر�ض حكى وغناء لفريق جوانا »قعدة ذكر« 

اإخراج/م�سطفي فتوح.

اإلثنين 26إبريل/14 رمضان
ق�سر الأمري ب�ستاك

حفل دمج ا�سحاب الهمم من املواهب الذهبية مع 
اال�سوات الذهبية د.مدحت عبدال�سميع

بيت ال�سحيمي
ال�سرية الهاللية عزت ال�سوهاجي

مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت 

الفنى للم�سرح + ور�ض فنية.
بيت العيني«مركـز اإبـداع الطفـل«

- ور�سة رم�سان جانا 
- ور�سة حكى »حكايات �سهرزاد« 
مركز اإبداع احلرية الإ�سكندرية

عر�ض حكى وغناء لفريق جوانا »قعدة ذكر« 
اإخراج/ م�سطفي فتوح

الثالثاء 27إبريل/15 رمضان
قبة الغوري

الفنانة/ منال حمى الدين وفرقتها
ق�سر الأمري طاز

حفل ملدر�سة االإن�ساد الدينى
بيت ال�سحيمي

ال�سرية الهاللية عزت ال�سوهاجي
مركز اإبداع احلرية الإ�سكندرية

ال�سيخ ايهاب يون�ض


