قبة الغوري � 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

األحد12/6
ليلة �سورية فى فن �سماع وفرقه توا�شيح للإن�شاد الديني
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 7م.
الخميس 12/10
عر�ض للفرقة القومية للفنون ال�شعبية
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية والإ�ستعرا�ضية 7م.

األحد12/13
حفل فني لفرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية امل�صرية مع جمموعة من الأ�صوات
من �أقاليم م�صر املختلفة و�أغاين من الرتاث ال�شعبي الإندوني�سي وامل�صري 7م.
الخميس12/17
�سهرة مع الفنان� /أحمد احلجار 7م.
�سعر التذكرة 60جنيه
األحد 12/20
حفل فني من الرتاث ال�شعبي من ال�سودان ال�شقيق
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 7م.
األحد 12/27
حفل فني لفرقة ر�سالة لل�سالم الدولية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 7م.

فرقة التنورة التراثية

�أيام ال�سبت والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.
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قصر األمير طاز � 17ش ال�سيوفية ,متفرع من �شارع ال�صليبة ,حي اخلليفة ت25142581 :

الخميس12/10
حفل فنى فرقة الفنان تامر نور 7م.
�سعر التذكرة 60جنيه

بيت الغناء العربي «ق�صر الأمري ب�شتاك» �شارع املعز ،ت27879187:

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة �إعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح
تدريب �أ� .أحمد زكريا 3م.

الخميس 12/3
حفل فنى لفرقة الطرب العربي للفنان /حممد العاليلي 7م.
�سعر التذكرة 60جنية
الخميس12/17
حفل �شباب الغناء العربي مع �أ�صحاب الهمم املواهب الذهبية
والأ�صوات الذهبية بقيادة املاي�سرتو د .مدحت عبد ال�سميع 7م.
الخميس 12/24
حفل غنائي (فوي�س باند )Voice Band
ر�ؤية وقيادة املاي�سرتو �/إ�سالم جاد.
�سعر التذكرة60جنيه

األحد والخميس من كل أسبوع
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز تدريب �أ .هبة رم�ضان 4م.

بدأ الدورات التدريبية في مجال الغناء العربى
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الورش الفنية
السبت والثالثاء من كل أسبوع
ور�شة مدر�سة الإن�شاد الدينى
والإبتهال للمن�شد حممود التهامى 1ظ.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة� :ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :

من  11/29حتى 12/13
فعاليات مهرجان القاهرة ال�سينمائى
«الدورة الثانية والأربعني»

على مدار الشهر
عرو�ض م�سرحية (�سينما م�صر) ر�ؤية و�إخراج الفنان خالد جالل
�إنتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع الفنى 8م.
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بيت المعمار المصرى �شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة ،تليفاك�س25117043 :

الثالثاء12/1
ندوة �أ�ساطري الدور والنور رحلة ال�شم�س يف عمارة م�صر القدمية د� .أحمد عو�ض 6م.
السبت 12/5
ور�شة عمل (ويكييديا العمران) م /كرمي غالب-م� /أحمد زعزع 5م.
اإلثنين والثالثاء واألربعاء 12/23،22،21
احتفالية يوم الرتاث الإ�سالمي-
وت�شمل معر�ض لوحات فنية عن املعمار اال�سالمي
ور�شة تعليم خط عربي  -ور�شة تعليم �صدف �11ص.
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مركز الهناجر للفنون � :ساحة دار الأوبرا امل�صرية

األحد12/20
منتدى الإبداع والثقافة «جنيب حمفوظ ر�ؤى جديدة» مع �أ .حممد �شعري-
والأ�ستاذ طارق طاهر � -أ� .أمين احلكيم ويديره �أ� .إيهاب احل�ضرى 6م.
األثنين 12/21
نادى �سينما املر�أة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م.
الخميس 12/24
عر�ض فيلم ت�سجيلى عن املو�سيقار فريد االطر�ش 6م.
السبت 12/26
عرو�ض جمعية الفيلم 6م.

قاعة السينما

األثنين 12/28
عرو�ض �أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م.

من  11/29حتى 12/13
فعاليات مهرجان القاهرة ال�سينمائى
«الدورة الثانية والأربعني»
الخميس12/17
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6م.
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قصر المانسترلي متحف أم كلثوم � 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة ت23631467 :

الجمعة 12/4
حما�ضرة عن التذوق املو�سيقى 7م
الجمعة 12/11
حفل مو�سيقي لفرقة رباعي �أوتار 8م
(�سعر التذكرة 85جنيه)
الجمعة 12/18
حفل ثالثي جيتار 8م
(�سعر التذكرة 85جنيه)

احتفالية الذكرى ال�سنوية الأوىل للراحل املخرج الكبري د�.سمري �سيف
اإلثنين  :12/7حفل ت�أبني للمخرج الراحل مب�سرح اجلمهورية 6.30م.
الثالثاء  :12/8حفل ت�أبني للمخرج الراحل مب�سرح �سيد دروي�ش بالإ�سكندرية 6.30م.
 :12/12،11،10عرو�ض �أفالم املخرج الراحل �سمري �سيف مبركز �إدباع احلرية بالإ�سكندرية 6م.
 :12/14،13عرو�ض �أفالم املخرج الراحل �سمري �سيف ب�سينما الهناجر 6م.
 :12/16،15عرو�ض �أفالم املخرج الراحل �سمري �سيف بنادي ال�سينما ب�أوبرا دمنهور 12ظ.
12
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مركز طلعت حرب الثقافي �ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :

الخميس12/3
حفل مبنا�سبة اليوم الدويل للمعاق
بالتعاون مع جمعية (امل�صريني بجد)
السبت12/12
ال�صالون الثقايف ذاكرة الوطن مبنا�سبة ذكرى بور�سعيد
يدير ال�صالون الكاتب وامل�ؤرخ �أ .حممد ال�شافعى 5م.
اإلثنين 12/14
ندوة بعنوان (الطاقة) يديرها املهند�س�/أ .د .على عبدالنبى
اخلبري النووي  -نائب رئي�س هيئة حمطات
الطاقة النووية الأ�سبق 5م.
السبت 12/19
ندوة بعنوان (دور الأم مع �سن املراهقة للأ�سرة
واحلماية من الإدمان) مع الكاتبة ال�صحفية �أ .فكرية �أحمد 3م.

اإلثنين 12/21
 معر�ض نتاج ور�شة فن االنفوجراف (كورونا والإنفوجرافيك)5م. �صالون ثقافى بعنوان (كورونا ما بني العلوم والفنون فى الإنفوجرافيك)�أ .د .على نبيه البحراوى �أ�ستاذ بكلية الهند�سة جامعة عني �شم�س
و الإذاعية والفنانة الت�شكيلية �أ .هبة عريبة 6م.
الخميس 12/24
 مبنا�سبة االحتفال باليوم امل�صرى لذوى االحتياجات اخلا�صة(يوم الإعاقة).يتم تنظيم معار�ض وور�ش فنية ويدوية ومعرفية 1ظ.
معر�ض فن ت�شكيلي �أعمال فنانني كبار و�أطفال موهوبني من ذوي القدرات اخلا�صة.معر�ض لعر�ض كتب ثقافية فى خمتلف فروع املعرفة بالتعاون مع كال من: املركز النموذجي لرعاية وت�أهيل املكفوفني-الهيئة العامة لق�صور الثقافة . معر�ض م�شغوالت و�أعمال يدوية لذوي القدرات اخلا�صة ً.الجمعة 12/25
عر�ض م�سرحى لذوى االحتياجات اخلا�صة (جمعية م�شوار التحدى) و�أن�شطة فنية متنوعة 5م.
السبت 12/26
حفل غنائى لفريق كورال املركز بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة فنية
مبنا�سبة االحتفال بيوم الإعاقة امل�صرى 12ظ.
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بيت الهراوى «بيت العود العربى» خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

األحد12/27
توعية تثقيفية مبنا�سبة اليوم امل�صري للمعاق �أ .د� .أحمد �شلبى 4ع�صراً. -حفل مو�سيقي لذوي القدرات اخلا�صة مبنا�سبة اليوم امل�صري للمعاق  -لفريق جمعية �شم�س الأمل 5م.

الورش الفنية
12/12،11،5،4
ور�شة عمل فى جمال فن (الإنفوجراف) ودوره فى التوعية جلائحة فريو�س كورونا
للفنانة �أ .هبة عريبة 1ظ.
12/12حتي12/19
معر�ض نحت فردي للفنانة �أ .م .د .حنان �شرف ور�شة عمل فى جمال النحت 6م.
السبت األخير من كل شهر
فى ظل (ر�ؤية م�صر  ،)2030ت�صميم وتنفيذ ملتقي ثقايف تنموي توعوي
ومعر�ض فنون فى ال�شارع للأطفال 12ظهر ًا.

األربعاء12/16
حفل الفنان طارق الأزهري وفرقتة املو�سيقية 7.30م.
(�سعر التذكرة 35جنية)
السبت و األربعاء من كل أسبوع
تدري�س �أق�سام بيت العود العربي الكماجنه وال�ساز والعود
واملاندولني «4م8 -.م».
السبت والخميس من كل أسبوع
تدري�س النظريات املو�سيقية �أ.د� .أحمد الطويل»3م5 -.م».
السبت من كل أسبوع
تعليم ال�صوليفيج وقراءة النوتة للمبتدئني
�أ� .إلهام احلاج»3م5 -.م».

الخميس من كل أسبوع
دورة تدريبية (لتعليم لغة الإ�شارة ومهارات تنمية ب�شرية و�صحية)
باملركز ومدر�سة الأمل لل�صم بال�سيدة نفي�سة �إ�شراف �أ .منال �أحمد حممد �9ص.
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بيت السحيمي اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ت25 913391:

الثالثاء12/1
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7م.
اإلثنين12/7
�صالون(حتيا م�صر) للمو�سيقي العربية مع تكرمي املو�سيقار حلمي بكر7م.
الخميس12/10
فرقة املاي�سرتو للمو�سيقي العربية قيادة املاي�سرتو �إميان جنيدي 7م � -سعر التذكرة60جنيه
الخميس 12/17
فرقه الرو�ضة للإن�شاد الديني املن�شد /فرج �سعيد 7م.
�سعر التذكرة 35جنيه
السبت 12/26
حفل فنى لفرقة الفن الأ�صيل بقيادة املاي�سرتو عادل ال�سيد 7م� -سعر التذكرة60جنيه
الخميس 12/31
فرقة فنانة دار الأوبرا «�أحالم» 7م.
األحد من كل أسبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م.
الجمعة من كل أسبوع
عر�ض خيال الظل والأراجوز7م.
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مركز الحرف التقليدية بالفسطاط �1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص
بالف�سطاط ،م�صر القدمية ،ت27412324:

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلزللفنون التقليدية
ال�سبت والإثنني والأربعاء من  4-10ع�صراً
المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)
 تفعيل مبادرة �صنايعية م�صر وبدء التدريب� -إختيار الدفعه الثانية للمبادرة
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المدرسة العربية للسينما والتليفزيون �سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

الخميس12/17
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون ب�سينما الهناجر 6م .
املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg
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مركز إبداع الطفل «بيت العيني» خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

السبت من كل أسبوع
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى
�إ�شراف �أ�/إميان �سليمان �11ص.
اإلثنين من كل أسبوع
ور�شة ق�ص ولزق مع �أ/رحمة حمجوب 2ظ.
األربعاء من كل اسبوع
ور�شة �أ�شغال فنية ا�شراف �أ /هالة �أنور 2ظ.

21
21

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية � 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية ت34956633:
القسم الثقافى
الخميس  :12/3بالتعاون مع مبادرة �أكوا لقاء حول امل�سرية الإبداعية
لل�شاعر الكبري  /عبد احلميد حممود 6.30م .
األحد :12/6ندوة مناق�شة رواية «بني حياتني» للأديبة د/عبري خالد يحي 6.30م.
اإلثنين :12/7ندوة مناق�شة ديوان «�صباح هادئ جد ًا» لل�شاعرة �/صباح هادي 6.30م.
الثالثاء  :12/8مناق�شة ديوان «كلة زايل» لل�شاعرة /حنان ح�سن 6.30م.
األربعاء  :12/9مناق�شة رواية»الليلة الأخرية يف حياة حممود �سعيد» للأديب� /أحمد ف�ضل �شبول 6.30م.
الخميس :12/10بالتعاون مع مبادرة �أكوا لقاء حول امل�سرية االبداعية لل�شاعر
الراحل /عبد املنعم االن�صاري 6.30م.
اإلثنين :12/14ندوة بعنوان «الثورة ال�صناعية الرابعة»التحكم الإلكرتوين يف ال�سلوك املتحدث م /طارق ال�سيد
هند�سة الإت�صاالت الكهروفيزيائية 6.30م.
األربعاء :12/16ندوة عر�ض لكتاب «من ريا�ض الطيبني» للأديبة الكبرية/مرمي توفيق 6.30م.
األحد :12/20منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي بعنوان «الإدارة احلديث يف ع�صر الذكاء الإ�صطناعي»
املتحدث �أ.د /حمدي علواين �أ�ستاذ الهند�سة ال�صناعية وبحوث العمليات كلية الهند�سة جامعه الإ�سكندرية 6.30م.
األربعاء :12/23ندوة مناق�شة رواي «وديدة» �صادر عن دار املفكر العربي 6.30م.
األحد� :12/27أم�سية �شعرية غنائية بعنوان (الإبداع يف ح�ضن الإ�سكندرية) 6.30م.
األربعاء� :12/30سل�سلة ندوات «تراث التنوير يف ال�شرق والغرب»
ندوة بعنوان «التنوير يف �أوروبا احلديثة» 6.30م.
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قسم املسرح
الخميس :12/3حفل فرقة جنوب الوادي للفنون اال�ستعرا�ضية 7م.
األحد :12/13بالتعاون مع املركز الثقايف الأ�سبانى باال�سكندرية
واملعهد العايل للفنون امل�سرحية باال�سكندرية 5م.
الثالثاء:12/15حفل فرقة ق�صر ثقافة �أبو قري للمو�سيقي العربية 7م.
 :12/23،22،21عر�ض م�سرحية م�شعلو احلرائق (تخرج الدفعه ال�ساد�سة ال�ستديو املمثل) 7م.
الخميس :12/31حفل كورال جوانا 7م.
قسم السينما
 :12/12،11،10عرو�ض �أفالم املخرج الراحل �/سمري �سيف 6م.
الخميس� :12/17أفالم ال�سينما الأفريقية 6م.
السبت� :12/19أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما6م.
السبت� :12/26أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م.
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بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة» خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

األحد12/6
 ور�شة �شعراء �شباب اجلامعات 4ع�صراً. �صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطي حجازي ويناق�ش فيه جمموعةمن ال�شعراء مو�ضوع (ح�صاد ال�شعر يف عام 6 )2020م.
األحد12/20
م�ساء.
 ور�شة �شعراء �شباب اجلامعات ً 5م�ساء.
 �أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شعراء ً 7األحد12/27
 ور�شة �شعراء جامعات م�صر 4ع�صر ًا. -مناق�شة ديوان (ما كان يف الأماكن كان) لل�شاعر ح�سن طلب 6م.
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