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قصر األمير طاز
 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581
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الخميس 2/15
حفل غنائى لفريق كورال املركز فى اإطار ختام ان�صطة ن�صف العام الدرا�صى 7م. 

السبت 2/24
�صالون م�صر املبدعة مع ال�صاعر حممد بهجت7م.  

الــورش الفنيــة
- ور�صة الإن�صاد الدينى للمن�صد حممود التهامى

اأيام ال�صبت و الأحد من كل ا�صبوع 2ظ. 

- ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية من �صن 10 �صنوات حتى 18�صنة

اأيام الأحد والإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع 4م.  

- ور�صة اإعداد املمثل وفنون امل�صرح + ور�صة حكى واإلقاء

اأيام الأحد والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع 3م. 

- ور�صة الفن الت�صكيلى من �صن 6�صنوات حتى 20�صنة

اأيام الأحد و الثالثاء و الأربعاء من كل اأ�صبوع 2ظ. 

- ور�صة كورال ق�صر الأمري طاز

اأيام الأحد و الثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع 4م.   
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قبة الغوري
 111 �صارع الأزهر، الغورية، ت: 25060227
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األحد 2/25
حوار الفنون- حوار الطبول من اأجل ال�صالم- اإحتفالية كربى و دعوة 

اإىل البهجة و التفاوؤل فرقة الطبول النوبيه و الآلت ال�صعبيه امل�صرية 

بال�صرتاك مع الفالمنكو ال�صبانى و �صولو الفيولونية 8م. 
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مركز اإلبداع الفني
�صاحة دار الأوبرا، ت: 27363446
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سينما مــركز اإلبـــداع الفنـى بالقاهـــرة
فى الفترة من 1/27 الى  2/3

عرو�ش اأفالم مهرجان جمعية الفيلم ال�صنوى ال 44 لل�صينما امل�صرية 

الخميس 2/15
اإفتتاح عرو�ش اأفالم ملتقى القاهرة الدوىل للر�صوم املتحركة.6م

فى الفترة من 2/25 حتى 2018/3/1
اأ�صبوع الفالم اليابانية بالتعاون مع موؤ�ص�صة اليابان 

قاعة المسرح
العر�ش امل�صرحي �صلم نف�صك نتاج ور�صة �صتديو التمثيل، اإخراج خالد جالل

يوميًا من ال�صابعة م�صاء عدا الأربعاء
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بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«

�صارع املعز   ت:27879187

الخميس 2/8
�صالون مقامات بال�صرتاك مع الربنامج الإذاعى الثقافى لالإذاعة امل�صرية 

ي�صاحب ال�صالون التخت ال�صرقى 7م. 

الثالثاء 2/27
حفل �صباب الغناء العربي “كلثوميات” مع هال ر�صدى ومازن دراز 7م.

�صعر التذكرة 25 جنيه
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وكالة الغوري
�صارع ال�صيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �صارع املعز 

مع �صارع الأزهر

وكالــة الغــوري
فرقة التنورة التراثية

اأيام ال�صبت والإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع 7,30م.

سعر التذكرة
5جنيه للم�صريني – 75جنيه لالأجانب
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بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، 

القلعة،  تليفاك�ش: 0225117043
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الثالثاء 2/13
ندوة “جتربة مركز رم�صي�ش وي�صا وا�صف – رحلة مع الإبداع” املعماري اكرم ن�صحي 6م

الثالثاء 2/20
حما�صرة “عمارة جمال عامر” ي�صت�صيف املعماري جمال عامر6م

األربعاء 2/21
مبنا�صبة تعامد ال�صم�ش على وجه رم�صي�ش الثاين: عر�ش فيلم العجيبة الثامنة

تقدمي الناقد الفني د/يا�صر منجي 6م

الثالثاء 2/27
�صالون ثقايف مع ا.د./ يحيى عبد اهلل “عمران احلياة والن�صان” 6م

من الخميس 2/1 حتى السبت 2/3
ور�صة مع�صكر “مبادئ الت�صميم لل�صباب” مع م/مها �صعبان – م/مروة الع�صر –

 م/هاتري رزق + ور�صة عمل النماذج املعمارية مع املعماري اأحمد اأبو حطب 9�ش-5م

ورش عمل لطلبة كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان
2/21,  18,19,  14,  12  ,11,  7,  4 12ظ.”  اأيام:  اىل  “ 9�ش. 
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مركز إبداع الطفل
بيت العيني

خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990
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فى الفترة من 2/10 حتى 2018/2/24
ور�صة تعليم الر�صم ا�صراف دعاء فتحى: ايام ال�صبت من كل ا�صبوع 11�ش. 

ور�صة تنمية مهارات ذوى الحتياجات اخلا�صة عرب الفن ا�صراف دعاء فتحى

اأيام الثالثاء و اخلمي�ش 11�ش.  

ور�صة لطالب املدار�ش اإ�صراف: ايه �صيف الن�صر و هالة انور: ايام الثالثاء و الأربعاء و اخلمي�ش 11�ش. 

يومى األربعاء 2/21 و الخميس 2/22
ور�صة ر�صم لعرو�ش اأفالم امللتقى الدوىل للر�صوم املتحركة اإ�صراف دعاء فتحى 10 �ش. 

الثالثاء 2/27
 ور�صة “رموز ا�صالمية” بالورجامى و الطباعة بالتعاون مع الوحدة الآثرية

مب�صروع القاهرة التاريخية 11�ش. 

النشاط الثقافى
اإلثنين 2/12

جولة فى البيوت الآثرية املحيطة باملركز بالتعاون مع الوحدة الآثرية

مب�صروع القاهرة التاريخية 11�ش. 

الخميس 2/15
جولة فى �صارع املعز بالتعاون مع الوحدة الآثرية مب�صروع القاهرة التاريخية 11�ش. 

األربعاء 2/28
ور�صة اللعاب ال�صعبيه فى احل�صارة امل�صرية 

فى الفترة من 2/17 حتى 2018/2/28
ور�صة “حواديت تاريخية” اإ�صراف منه الإمام: اأيام ال�صبت و الإثنني و اخلمي�ش 11�ش. 
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مركز الهناجر للفنون 
)قاعة السينما(
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)قاعة السينما(
فى الفترة من 1/28 الى  2/1

مهرجان جمعية الفيلم ال�صنوى ال 44 لل�صينما امل�صرية “جلنة التحكيم” )5م.-9م.(  

الخميس 2/8
�صالون ال�صينما الوثائقيه للمخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش فيلم “جمال عبد النا�صر اأم�ش واليوم 

وغدًا” مبنا�صبةالحتفال مبئوية الزعيم جمال عبد النا�صر 6م. 

السبت 2/3
نادى ال�صينما الفريقية 6م. 

الثالثاء 2/13
عر�ش فيلم “مهاجر اإىل ال�صماء” اإخراج هانى �صمري عبد احلميد 8م

األربعاء 2/14
نادى ال�صينما الهندية 6م.

من الخميس 2/16 حتى 21 فبراير 
عرو�ش اأفالم ملتقى القاهرة الدوىل للر�صوم املتحركة 

)قاعة المسرح(
الخميس 22 /2

حفل ختام ملتقى القاهرة الدوىل للر�صوم املتحركة وافتتاح معر�ش

لعمال الر�صوم املتحركة بقاعة املعار�ش بالهناجر 6م
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بيـــت الهــراوى
»بيـت العــود العربــى«
خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174
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 اإلثنين 2/19

حفل الفنان ا�صالم عبد العزيز و فرقته املو�صيقية 8م. - �صعر التذكرة 25 جنيه  

تعليم آلة العود
اأيام ال�صبت والإثنني و الأربعاء من كل اأ�صبوع “4م.- 9م.”

تدري�ش كادر اأ�صاتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمين أ.د. أحمد يوسف
اأيام ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع “3م.- 6م.” 

تعليم نظريات العود للمبتدئين أ. الهام الحاج
اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع “5م.- 6م.”
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مركز طلعت حرب الثقافي
 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647
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الخميس والجمعة 1 /2 و2/2
عر�ش نتاج ور�صة حلوة احلدوتة 2 انتاج �صندوق التنمية الثقافية

بالتعاون مع موؤ�ص�صة فنانيني  م�صر 5م

السبت 2/3
�صالون بهجة الروح مع ال�صاعر حممد بهجت مب�صاركة فريق كورال

مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة اأ.دعاء عطية6م

الجمعة 2/9
حفل لفرقة ال�صيخ زين حممود �صاعة برده و�صاعة �صرية 7م

من 16 إلى 21 /2
عرو�ش افالم ملتقى القاهرة الدوىل للر�صوم املتحركة وي�صاحبها

ور�ش ر�صوم متحركة لالطفال 1ظ

السبت 2/17
ندوة ثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لال�صتعالمات

مركز النيل لالإعالم بالقاهرة 6م
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الخميس 22 /2
حفل ختام توزيع جوائز ملتقى القاهرة الدوىل 

للر�صوم املتحركة مب�صرح الهناجر7م

السبت من كل أسبوع
- ور�صة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة 10�ش

- ور�صة فنية لذوى القدرات اخلا�صة10�ش

- ور�ش فنية  متنوعة “ر�صم – ا�صغال فنية “ 1ظهرًا

االثنين من كل اسبوع
ور�صة تدريب م�صرح لذوي القدرات اخلا�صة

3,30 ع�صرًا 

السبت والخميس من كل اسبوع
بروفة الكورال بقيادة اأ. دعاء عطية 3ع�صرًا

األحد واإلثنين من كل اسبوع
ا�صغال فنية ور�صم 11�ش
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 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

األحد 2/11
اأم�صية �صعرية ي�صارك فيها ال�صعراء اأحمد عبد املعطى حجازى – حممد �صليمان – 

ح�صن طلب فوؤاد – اأمني حداد - 7م

االثنين 2/19
قراءات �صعرية �صمن فعاليات مهرجان القاهرة الأدبى الرابع - 7م 

األحد 2/25
�صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى ي�صارك فيها د.�صعيد توفيق –

د.ح�صن طلب – د.جنالء فوؤاد 7م

نشاط بيت العينى على مسرح بيت الست وسيلة
يومى الثالثاء 2/20 و األربعاء 2/21

 عرو�ش اأفالم امللتقى الدوىل للر�صوم املتحركة 10 �ش.
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بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز، ت:25913391
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الخميس 2/15
فرقة اأوتار م�صرية اأ.حممد خريى �صعر التذكرة 25 جنيه 7م.

الجمعة 2/16
عر�ش الأراجوز وخيال الظل تاأليف و اإخراج نبيل بهجت 7م.  

السبت17 /2
اإفتتاح مهرجان القاهرة الأدبى الرابع - 7م

األحد 2/18
 فرقة النيل لالآلت ال�صعبية – �صعبة الإن�صاد الدينى اخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7م.

الجمعة 2/23
عر�ش الأراجوز وخيال الظل تاأليف و اإخراج نبيل بهجت 7م.  

السبت 2/24
حفل فنى للفنانة مونيا بالتعاون مع املركز القومى للم�صرح واملو�صيقى والفنون ال�صعبية

األحد 2/25
 فرقة النيل لالآلت ال�صعبية – �صعبة املوال اإخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7م.

فرقة على فكرة يامن عبد اهلل

الــورش الفنيــة
ور�صة العرائ�ش: اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع 4م. 
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مركز الحرف التقليدية
1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط، 

م�صر القدمية،  ت:27412324

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
أيام السبت  و األربعاء “10ص.- 4م.” 

دورة باب رزق جميل بالتعاون مع مدر�صة الأمري ت�صارلز للفنون التقليدية

المعـــارض
املعر�ش الدائم ملنتجات املركز )اخلزف- نحا�ش- خيامية- حلى- جنارة( 
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قصر المانسترلي / متحف أم كلثوم
1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة ت: 23631467

فى اإطار الإحتفال بذكرى كوكب ال�صرق اأم كلثوم 

الجمعة 2/9
اأورك�صرتا النور والأمل 8م �صعر التذكرة 75 جنيه

الخميس 2/15
احتفاًل بذكرى �صيدة الغناء العربى اأم كلثوم

جنوم ال�صوت الذهبى بقيادة د.مدحت عبد ال�صميع 8م.

�صعر التذكرة 50جنيه 

األحد 2/18
 ال�صالون الثقافى “�صعراء اأم كلثوم” 8م. 

الخميس 2/22
حفل الفنانة رحاب عمر 8م.- �صعر التذكرة 50جنيه 
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برنامج قطاع الصندوق 
فى معرض القاهرة الدولى 

للكتاب 
الثالثاء 2/6

عر�ش الراجوز و خيال الظل

السبت 2/10
- عر�ش “بهجة الروح” مع كورال اطفال 

مركز طلعت حرب الثقافى مب�صاحبة

ال�صاعر حممد بهجت 

المدرسـة العربيـة 
للسينمـا

و التليفزيـون

للمزيـد مـن املعلومـات

برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى 

لل�صندوق اأو الأت�صال على الرقم التايل: 

01227437313

اأ.د. منى ال�صبان
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