ق�صر الأمري طاز
م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج هاين عفيفي
التابع لقطاع �شئون االنتاج الثقافى
بيت ال�شعر العربى
قراءات يف ال�شعر ال�صويف العربي
مركز طلعت حرب الثقايف
حفل فنى لفريق كورال املركز بقيادة دعاء عطية
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
حفل لكورال بيت العينى �أ�.إميان �سليمان
+م�سرح العرائ�س
مركز �إبداع احلرية بالإ�سكندرية
عر�ض حكى وغناء «حلو زى عزيزة»
�إخراج حممد فاروق

اإلثنين 3مايو21/رمضان
ق�صر الأمري ب�شتاك
الفنان �أحمد احلجار
ق�صر الأمري طاز
م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج هاين عفيفي
التابع لقطاع �شئون االنتاج الثقافى
بيت ال�شعر العربى
�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شعراء
مركز طلعت حرب الثقايف
�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شعراء
ويديرها ال�شاعر ا�سامة �سمري
مركز �إبداع احلرية بالإ�سكندرية
عر�ض حكى وغناء «حلو زى عزيزة»
�إخراج حممد فاروق

الثالثاء 4مايو22/رمضان
بيت ال�سحيمي
ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية
ق�صر الأمري طاز
م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج هاين عفيفي
التابع لقطاع �شئون االنتاج الثقافى
األربعاء 5مايو 23/رمضان
ق�صر الأمري طاز
م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج هاين عفيفي
والتابع لقطاع �شئون االنتاج الثقافى
قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية
الخميس 6مايو 24/رمضان
بيت ال�سحيمي
فرقة احلرملك مروة عبد املنعم
قبة الغوري
فرقة ر�ضا التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية
مركز �إبداع احلرية بالإ�سكندرية
فرقة رباعى اوتار حممد عبد الفتاح
مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحى «ليلى» ملجموعة من �شباب املركز
ق�صر الأمري طاز
م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج هاين عفيفي التابع
لقطاع �شئون االنتاج الثقافى

الجمعة7مايو25/رمضان
ق�صر املان�سرتىل
ثنائى العود دينا وغ�سان
بيت ال�سحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ق�صر الأمري طاز
م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج هاين عفيفي
التابع لقطاع �شئون االنتاج الثقافى
السبت 8مايو26 /رمضان
ق�صر الأمري طاز
م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج هاين عفيفي والتابع
لقطاع �شئون االنتاج الثقافى
قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية
مركـــز اخلــزف و احلـرف التقليديــة
املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز
(اخلزف -نحا�س -خيامية -حلى -جنارة)
دورة بيت جميل بالتعاون مع
مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
ال�سبت والأثنني والأربعاء 4-10ع�صرا
من الأحد �إىل اخلمي�س من 4-2م
مبادرة �صنايعية م�صر لتدريب ال�شباب
على احلرف الرتاثية
(املرحلة الثانية من الدفعة الأويل  -املرحلة الأويل
من الدفعة الثانية)

متحف جنيب حمفوظ

من العا�شرة �صباح ًا حتى الثانية والن�صف ظهر ًا
ماعدا يوم الثالثاء

احتفا ًال ببور�سعيد
عا�صمة الثقافة امل�صرية
لعام 2021
السبت  24إبريل12/رمضان
مكتبة م�صر العامة  -بور�سعيد
ثنائي العود (دينا وغ�سان)
األحد  25إبريل13/رمضان
مكتبة م�صر العامة  -بور�سعيد
فرقة املولوية د .عامر التوين
الجمعة  30إبريل  18/رمضان
ق�صر ثقافة  -بور�سعيد
حفل �إن�شاد دينى لل�شيخ حممود التهامى

األحد  18إبريل 6/رمضان
قبة الغوري
افتتاح ليايل املقامات الروحية بعر�ض طقو�س
ال�سمو بر�ؤية فنية للفنان انت�صار عبد الفتاح
بيت ال�سحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية التابعة
للهيئة العامة لق�صور الثقافة
بيت املعمار امل�صري
ذكرى افتتاح بيت املعمار امل�صري االحتفال
بيوم الرتاث العاملي

الخميس 22إبريل 10/رمضان
ق�صر الأمري طاز
ال�شيخ حممود التهامى
معر�ض بالتعاون مع دار الكتب والوثائق
ق�صر الأمري ب�شتاك
الفنانة نهلة خليل وفرقتها
قبة الغوري
الفرقة القومية للبيت الفنى للفنون ال�شعبية
مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت
الفنى للم�سرح  +ور�ش فنية
مركز �إبداع احلرية بالإ�سكندرية
 الفنانة مرمي �صالح افتتاح معر�ض ت�صوير فوتوغرافى«عد�سة الفن اال�سالمى»

الثالثاء20إبريل8/رمضان
مركز �إبداع احلرية بالإ�سكندرية
عر�ض حكى ا�ستعرا�ضى «امل�سحراتى»
�إخراج �إيهاب يون�س

الجمعة 23إبريل 11/رمضان
قبة الغوري
احتفالية رم�ضانية لفن ال�سماع
واملو�سيقي الروحية

األربعاء21إبريل 9/رمضان
قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية
بيت ال�سحيمي
ال�شيخ �إيهاب يون�س
مركز �إبداع احلرية بالإ�سكندرية
عر�ض حكى ا�ستعرا�ضى «امل�سحراتى»
�إخراج ايهاب يون�س

بيت ال�سحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل.
مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت
الفنى للم�سرح  +ور�ش فنية.
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
 ور�شة «رم�ضان جانا» -ور�شة حكى «حكايات �شهرزاد»

اإلثنين  19إبريل  7/رمضان
مركز الإبداع الفني
ليلة فى حب ر�سول اهلل (�ص) مع الفنانة
مديحة حمدى

السبت 24إبريل 12/رمضان
قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية
ق�صر الأمري طاز
اورك�سرتا النور والأمل
مركز طلعت حرب الثقايف
 ال�صالون الثقافى «ذاكرة الوطن» مع الكاتبال�صحفى حممد ال�شافعى
 عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون معالبيت الفنى للم�سرح  +ور�ش فنية.
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
ور�شة «لعب وكاريكاتري»

األحد 25إبريل  13/رمضان
ق�صر الأمري طاز
الفنان وائل الف�شن
قبة الغوري
(االحتفال باعياد �سيناء) فرقة الطبول النوبية
والآالت ال�شعبية امل�صرية باال�شرتاك مع
فرقة ح�سب اهلل
بيت العود العربي
الفنان ماريو وفرقته
بيت ال�سحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية التابعة
للهيئة العامة لق�صور الثقافة
بيت ال�شعر العربي
مالمح ال�شعر ال�صويف امل�صري
مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون
مع البيت الفنى للم�سرح  +ور�ش فنية

مركز �إبداع احلرية الإ�سكندرية
عر�ض حكى وغناء لفريق جوانا «قعدة ذكر»
�إخراج/م�صطفي فتوح.

اإلثنين 26إبريل 14/رمضان
ق�صر الأمري ب�شتاك
حفل دمج ا�صحاب الهمم من املواهب الذهبية مع
اال�صوات 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�ش فنية.
بيت العيني»مركـز �إبـداع الطفـل»
 ور�شة رم�ضان جانا ور�شة حكى «حكايات �شهرزاد»مركز �إبداع احلرية الإ�سكندرية
عر�ض حكى وغناء لفريق جوانا «قعدة ذكر»
�إخراج /م�صطفي فتوح
الثالثاء 27إبريل 15/رمضان
قبة الغوري
الفنانة /منال حمى الدين وفرقتها
ق�صر الأمري طاز
حفل ملدر�سة الإن�شاد الدينى
بيت ال�سحيمي
ال�سرية الهاللية عزت ال�سوهاجي
مركز �إبداع احلرية الإ�سكندرية
ال�شيخ ايهاب يون�س

مركز طلعت حرب الثقايف
عر�ض م�سرحية الليلة الكبرية بالتعاون مع البيت
الفنى للم�سرح  +ور�ش فنية.
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
ور�شة «لعب وكاريكاتري»

األربعاء 28إبريل 16/رمضان
ق�صر 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�ش فنية.
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
ور�شة حكى «حكايات �شهرزاد»
الخميس 29إبريل 17/رمضان
ق�صر الأمري ب�شتاك
حفل فرقة �شموع للفنان �سعيد عثمان
�صولي�ست دار االوبرا
ق�صر الأمري طاز
فرقة املولوية د.عامر التونى +افتتاح معر�ض
بالتعاون مع دار الوثائق القومية.
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
ور�شة «لعب وكاريكاتري»
مركز �إبداع احلرية الإ�سكندرية
حفل ثنائى العود غ�سان ودينا.

ق�صر املان�سرتىل
الفنان حممود دروي�ش

الجمعة  30إبريل 18/رمضان
قبة الغوري
ختام لياىل املقامات الروحية ليلة �سورية لفن
االن�شاد فرقة عبد احلليم عجم لالن�شاد
بيت ال�سحيمي
عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ق�صر الأمري طاز
حفل غنائى لفريق كورال املركز
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
ور�شة حكى «حكايات �شهرزاد»
السبت 1مايو19/رمضان
ق�صر الأمري طاز
الفنان على الهلباوى
بيـــت الهــراوى «بيت العود العربى»
حفل الفنان طارق الأزهرى وفرقته
قبة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية
مركز طلعت حرب الثقايف
حفل فنى لذوى االحتياجات اخلا�صة  +عر�ض
لالراجوز وخيال الظل  +ور�ش عمل
بيت العيني «مركـز �إبـداع الطفـل»
ور�شة «لعب وكاريكاتري»
األحد 2مايو 20/رمضان
بيت ال�سحيمي
فرقة النيل للآالت ال�شعبية التابعة
للهيئة العامة لق�صور الثقافة

