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23 قبة الغوري : 111 �شارع الأزهر، الغورية،  ت: 25060227

فرقة التنورة التراثية

أيام السبت واألربعاء 

 من كل أسبوع الساعة 7 م

الخميس8/12
عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية 

التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية واالستعراض 7م.

األحد 8/22 
حفل لفرقة الطبول النوبية واآلالت الشعبية المصرية 7م.

الخميس8/26
عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية 

التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية واالستعراض 7م.

  إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة

 وزارة الثقافة، مصر تكونت في فبراير 1988

 بمقر قصر الغورى للتراث وتقدم عروضها

بصفة دورية طوال العام
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ق�صر الأمري طاز: 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

من 5 حتى8/11
 عرض مسرحية )عن العشاق( إخراج/ هانى عفيفى 7م.

األحد 8/15
فرقة بيب باند 8م.

الخميس 8/26 
حفل غنائى لفريق كورال مركز إبداع قصر األمير طاز

 قيادة وإشراف أ/هبة رمضان 7 م.

السبت من كل أسبوع
ورشة مدرسة اإلنشاد الدينى واإلبتهال للمنشد محمود التهامى1ظ.

الثالثاء من كل أسبوع
ورشة منتخب مدرسة اإلنشاد الديني واإلبتهال للمنشد/ محمود التهامي2ظ.

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع
 ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب أ. أحمد زكريا 3م.

األحد والخميس من كل أسبوع
 ورشة كورال قصر األمير طاز تدريب أ. هبة رمضان4م.

اإلثنين من كل أسبوع
ورشة فنية لألطفال إشراف رحمة محسن 11ص.

الورش الفنية
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السبت والثالثاء من كل أسبوع
 محاضرات قسم اإلخراج 6م

)قاعة المسرح(
مسرحية " ال حقيقة عند بوابة راشومون"

 يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل 

بمركز اإلبداع إخراج كريم شهدى وإشراف المخرج خالد جالل 8م.

7

مركز الإبداع الفني بالقاهرة �صاحة دار الأوبرا، ت: 27363446
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الثالثاء 8/3
 ندوة نيوهرموبوليس د.مرفت ناصر6م.

السبت 8/7
ندوة مشروعات شباب المعماريين

 م.عصام صفى الدين، أ.د. سحر عطية 6م.

الثالثاء 8/17
 ندوة عمارة وتاريخ قلعة صالح الدين، الباحث/ يوسف أسامة 6م.

بيت الغناء العربي: »ق�صر الأمري ب�صتاك« �صارع املعز   ت:27879187بيت املعمار امل�صرى: �صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، القلعة

الجمعة 8/6 
فرقة شموع للفنان سعيد عثمان صوليست األوبرا 7م.

الخميس 8/19
 الفنان محمد العاليلى وفرقته الموسيقية  )سعر التذكرة 60جنيه(7م.

اإلثنين 8/30
حفل شباب الغناء العربى لمجموعة من األصوات الذهبية 

احتفاال بذكرى ميالد الفنان / محمد فوزى 7م.
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السبت8/7:  نادي السينما األفريقية7م.
الخميس8/12:  نادى السينما الهندية 7م.
السبت8/14:  نادى السينما المستقلة 7م.

بالتعاون مع المركز القومى للسينما 7م.

اإلثنين 8/16:  نادى سينما المرأة 
بالتعاون مع المركز القومى للسينما 7م

الخميس8/19: عروض أفالم المدرسة العربية للسينما والتليفزيون 7م.
السبت 8/21:  نادى سينما الطفل الكارتون المصرى 12ظ.

السبت 8/28:  نادى سينما الطفل بالتعاون مع
المركز القومى للسينما 12ظ.

اإلثنين 8/30: نادى سينما دول البحر المتوسط 7م.
األحد من كل أسبوع: عروض أفالم المهرجان القومى للسينما 7م.

 يال نروحقاعة السينما
سينما

"الفيلم الجيد هو الذي إن حذف شريط الصوت بالكامل يظل المشاهد مستمتع به"

ألفريد هتشكوك

مركز الهناجر للفنون: �صاحة دار الأوبرا امل�صرية
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السبت 8/7 : نادي سينما طلعت حرب لألفالم القصيرة
 بالتعاون مع الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما 6 م.

األحد 8، 15 ،8/29 : نادي سينما طلعت حرب لعرض أفالم لالطفال +
 ورشة فنون تشكيلية 12ظ.

الجمعة 8/13: احتفالية بمناسبة يوم الشباب العالمي أمسية ثقافية 
بعنوان » الشباب والتنمية« أ.د. رشا أبو شقرة  + ورش عمل

 - معرض نتاج ورش أنشطة المركز 2 ظ.

- حفل لفرقة طبلة الست 7م.

مركز  طلعت حرب الثقايف:  �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

السبت 8/14 : حفل الفنان طارق األزهرى وفرقته 8م.
السبت 8/21:  حفل الطالب المتفوقين 8م.

السبت من كل أسبوع 
 تدريس الصوليفيج وقراءة النوته للمبتدئين، أ. إلهام الحاج من 4 م.

السبت و األربعاء من كل أسبوع 
تدريس أقسام بيت العود العربي الساز والعود والماندولين "4م.- 8م."  

بيت الهراوى »بيـت العود العربـى« خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174
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 بالتعاون مع مؤسسة أوالدنا ) لذوى الهمم (4م.

السبت و األربعاء من كل أسبوع
 ورشة تعلم أساسيات ومبادئ الرسم تحت إشراف أ. رحاب عبد الحميد 12ظ.

األحد والجمعة من كل أسبوع
 ورشة أشغال فنية بينية ويدوية تحت إشراف أ. محمد عبد الحليم 1ظ.

اإلثنين من كل أسبوع 
  نشاط تنموي وترفيهى لذوى الهمم12ظ.

األربعاء من كل أسبوع
 كتاب دليفرى » أونالين« على صفحة المركز8م.

الخميس من كل أسبوع 
معلومات أونالين » حكاية مكان«، ترجمة للغة اإلشارة ومونتاج

  أ. رحاب محمد عطية 6م

اإلثنين 9 , 11، 15 , 16 /8 
ورشة عرائس »صمم ونفذ دميتك بإيدك وبخامات من البيت«

تحت إشراف أ.  رقية محمد أحمد 1ظ.

األحد 8/22
 ورشة » العزف باأللوان«، موسيقى ورسم وزخرفة وتلوين2م.

 8/ 28 , 27 , 21 , 20 , 14 
دورة فن الجرافيك إشراف الفنانة واإلعالمية أ . هبة عربية 4م.

الجمعة 8/20
-  احتفالية بمناسبة " اليوم العالمى للعمل اإلنساني"  أمسية ثقافية للحديث 

عن مبادرة " حياة كريمة " أ. د. أميرة تاوضروس  + ورش عمل 2م.

- حفل فنى لفرقة أوركسترا  األنامل 7م.

األحد8/22
 لمحات في " فهم وتذوق الفنون " عرض تقدمي" شرح علمى مبسط " 12ظ.

الجمعة 8/27 
 عرض مسرحى لفريق طلعت حرب المسرحى 7م.

األحد 8/29 
معرض مواهب شبابية " أشغال يدوية " 5م.

الورش الفنية
السبت من كل أسبوع

ورشة كورال مركز طلعت حرب الثقافي )دمج( تدريب أ. دعاء عطية 1ظ.

السبت من كل أسبوع
 ورشة اكتشف مواهبك في مجالى العزف والغناء وتنميتها 
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 بيت ال�صعر العربي »بيت ال�صت و�صيلة«خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

األحد 8/15
 أمسية »مالمح الفرادة فى تجربة صالح عبد الصبور الشعرية والمسرحية« 7م.

األحد 8/22
 أمسية »قراءات فى شعر صالح عبد الصبور« 7م.

األحد 8/29
 أمسية »جائزة صالح عبد الصبور« 7م.

الثالثاء8/3
حفل فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية 7م.

الخميس 8/19 
حفل المنشد محمود الحديوي 7م.

األحد من كل أسبوع
 فرقة النيل لآلالت الشعبية  إخراج عبد الرحمن الشافعى 7م.

الجمعة من كل أسبوع
عرض خيال الظل واألراجوز7م.

20

بيت ال�صحيمي اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز  ت:913391 25  
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المعارض
المعرض الدائم لمنتجات المركز 

)الخزف، نحاس، خيامية، حلى، نجارة( 

من األحد إلى الخميس 
مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية

)المرحلة األولى من الدفعة الثانية والمرحلة الثانية من الدفعة األولى(

من 3-6م.

1819

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدريس العلوم السينمائية والتليفزيونية على شبكة اإلنترنت

الخميس8/19
عروض أفالم المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بسينما الهناجر 6م.

www.arabfilmtvschool.edu.eg

�صبيل قايتباى – �ش �صيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

مركز  احلرف التقليدية بالف�صطاط:1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط،

 م�صر القدمية،  ت:27412324

ط
طا

س
ف التقليدية بالف

مركز  الحر
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مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990

األربعاء من كل أسبوع  ورشة الفنون التشكيلية اشراف أ. دعاء فتحى 12ظ.
األحد من كل أسبوع ورشة لتعليم مبادى الفوتوشوب أ. رحمة محسن 11ظ.

الخميس 8/5 ورشة لتعليم مبادئ  التصوير الفوتوغرافى  أ. عبداهلل محسن 11ظ.
الثالثاء من كل أسبوع: ورشة حكي بعنوان )حكاياتي( أ . رحمه محجوب 11ظ.

السبت من كل أسبوع: ورشة كورال بيت العيني أ . إيمان سليمان 11ظ.
األربعاء 8/11: جولة أثرية بعنوان ) حكاية وراء كل بيت ( 11ظ.

األحد 8/15: ندوة للحفاظ على البيئة وترشيد االستهالك المياه بعنوان 
» قطرة حياة« ويصحبها ورشة تعليم مبادئ الزراعة بعنوان »ورقة شجر«12ظ.

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع الأزهر، الدرب الأحمر، حمافظة القاهرة 

الزيارة من 9ص حتي 5م يوميًا ماعدا الثالثاء
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مركز احلرية لالبداع بالإ�صكندرية 1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف، الإ�صكندرية  ت:34956633

القسم الثقافي
الثالثاء8/3: مناق�صة كتاب " الغو�ش التجاري " للكاتب الربان/حم�صن اجلوهري

  تقدمي الإعالمية / مروة عاطف 6.30م .

الربعاء8/4 : مناق�صة رواية "بيت بازرعة" للروائي / حممد عبا�ش علي

 يدير اللقاء الأديب / ر�صاد بالل 6.30 م. 

الأحد 8/15 : ندوة بعنوان "اجلانب الإقت�صادي يف التنمية امل�صتدامة

 تقدمي امل�صت�صار الإعالمي  اأ/ اإبراهيم عبد اهلل 6 م. 

الإثنني8/16: ندوة بعنوان "اإ�صرتاتيجيات الطاقة املتجددة و كفاءة الطاقة يف م�صر"

 تقدمي د.م/ح�صن لطفي 6.30م .

الأربعاء 8/18: مناق�صة رواية " القبيحة)جزء اأول( و رواية رعد ال�صماء )جزء تاين( 

للكاتبة مروة عبيد يدير اللقاء اأ/ هنا ممدوح 6.30 م.

الإثنني 8/23:حفل �صارع الأدب )عر�ش �صعري غنائي لالأطفال( بعنوان بقينا كبار –

 لو نخاف  كلمات ال�صاعر/ اإبراهيم من�صور  اإخراج روميل �صالح 6.30 م.

الأحد 8/29 :لقاء حول اأعمال الرحال ال�صكندري الراحل حممود الكم�صو�صي، بح�صور جنله 

اأ/ جمدي الكم�صو�صي تقدمي ال�صاعر /جابر ب�صيوين 6م.

الإثنني 8/30 :ندوة بعنوان " احليل الأولية و احليل املركبة و فن اخلداع الب�صري "

 تقدمي املخرج / اإ�صالم رفعت 6.30م.

قسم المسرح
اخلمي�ش 8/5:حفل املطرب و امللحن اإبراهيم ن�صري  تقدمي الأديب/ منري عتيبة  7م.  

اخلمي�ش 8/12 : عر�ش "اأحالم يف بالد الكالم" نتاج ور�صة م�صرح الطفل

 اإ�صراف/ اإبراهيم اأحمد  7م .

الأربعاء واخلمي�ش 8/26/25 : بالتعاون مع موؤ�ص�صة جوانا 

عر�ش م�صرحية ك�صك البا�صا اإخراج م�صطفي فتوح 7م .

قسم السينما
الثالثاء من كل اأ�صبوع :نادى احلرية ال�صينمائي اإدارة الناقد حممد كمال مبارك 6م.

ال�صبت8/14 :نادى ال�صينما الأفريقية 6م .

ال�صبت 8/21 : نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 6م.

الورش الفنية
اخلمي�ش من كل اأ�صبوع: لقاء م�صروع فتوغرافية " كارتبو�صتال" 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة عد�صة للت�صوير الفوتوغرافى 5 م .

الأحد والثالثاء والأربعاء:ور�صة �صتوديو املمثل اإ�صراف املخرج/حممد مر�صي

الأحد والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع: ور�صة اأورك�صرتا املوهوبني

 اإ�صراف اأ/كرمي عبد العزيز 5-9م.

الأحد والأربعاء من كل اأ�صبوع :ور�صة فنون امل�صرح لذوي القدرات اخلا�صة

 اإ�صراف / ع�صام اأحمد بدوى 11�ش-1ظ .

ال�صبت والأحد واخلمي�ش: ور�صة بالية حتت ا�صراف/ مي �صعد حممود5م.

ال�صبت من كل اأ�صبوع : ور�صة الإيقاع اإ�صراف/ حممدال�صيدحممد4م.

ال�صبت من كل اأ�صبوع:ور�صةالكمان اإ�صراف اأ/ كر�صتني اإ�صكندر نبيل 5م.

 الأربعاء من كل اأ�صبوع:ور�صة الفلوت اإ�صراف / نهلة عوادم حرو�ش 2ظ .

الأحد والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع:ور�صة البيانو للكبار

 اإ�صراف اأ/ مى اأحمد �صالح الدين) مي�صلبي ( 4-8م .

المعارض
الأربعاء 4 / 8: افتتاح معر�ش نحت للفنانة د/ اإميان كرم 6 م 

اخلمي�ش 19 /8 : افتتاح معر�ش طلبة الفرقة الثانية والثالثة بق�صم الإعالم كلية الآداب 6 م .
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ق�صر املان�صرتيل متحف اأم كلثوم 1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة  ت: 23631467
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الجمعة 8/6
 خماسى نفخ نحاسى )محمد السواح ( 8م.

الجمعة 8/13
 Sweet sound band)منير نصر الدين( 8م.

الجمعة 8/20
محاضرة فى تذوق موسيقى 8م.

الجمعة 8/27
 الفنان أحمد الحجار 8م.


