


قصر األمير طاز
 17 �ض ال�سيوفية, متفرع من 

�سارع ال�سليبة, حي اخلليفة

 ت: 25142581

السبت 2/1
افتتاح معر�ض نتاج م�سابقة اآدم حنني

الفنية ملراحل التعليم قبل اجلامعى

11�ض وي�ستمر حتى 10فرباير.

الــورش الفنيــة
السبت و الثالثاء من كل اسبوع

 ور�سة الإن�ساد الديني والإبتهال للمن�سد حممود التهامى 2ظ. 

األحد والخميس من كل أسبوع
 ور�سة تعليم العزف على الآلت املو�سيقية تدريب هبة رم�سان

من �سن 10 �سنوات حتى 18�سنة 11�ض.

األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�سة اإعداد املمثل وفنون امل�سرح تدريب اأحمد زكريا 4م

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�سة كورال ق�سر الأمري طاز )الأطفال 12ظ. - الكبار 4م.( 

الخميس من كل أسبوع
لقاء املوهوبني فى فن التمثيل وال�سعر بالتعاون مع اإدارة اخلليفة واملقطم التعليمية 2ظ.
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مركز الهناجر للفنون

�ساحة دار الأوبرا امل�سرية
السبت 2/8

نادي ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 6م. 

الخميس 2/13
نادي ال�سينما الهندية 6م.

السبت 2/15
نادي �سينما الطفل الكارتون امل�سري 12ظ.

اإلثنين2/17
نادي �سينما املراأة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 6م.

الخميس 2/20
عرو�ض اأفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6م. 

السبت 2/22
نادي �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 12ظ.

اإلثنين 2/24
نادي �سينما دول البحر  املتو�سط  6م.

 قاعة السينما
السبت 2/1

نادى ال�سينما الفريقية 6م. 

األربعاء 2/5
اأجازة �سعيدة وتت�سمن ور�ض فنية, عرو�ض اأفالم ر�سوم متحركة وحكي,

 حفل لفريق كورال مركز طلعت حرب بقيادة اأ. دعاء عطيه  12ظ.

الخميس 2/6
اأجازة �سعيدة وتت�سمن ور�ض فنية, عمل عرائ�ض قفاز, عرو�ض اأفالم, عر�ض 

لالأراجوز, حفل لفريق كورال بيت العيني  بقيادة اأ. اإميان �سليمان 12ظ.

الخميس 2/6
�سالون ال�سينما الوثائقية مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 6م.

45



بيت المعمار المصرى
�سارع درب اللبانة اأمام

 جامع ال�سلطان ح�سن, القلعة, 

 تليفاك�ض: 0225117043

السبت 2/1
ندوة »قناة ال�سوي�ض« عر�ض مذكرات املهند�ض

م�سطفى احلفناوي توثيق وعر�ض د. علي احلفناوي 6م.

الثالثاء 2/4
حلقة نقا�ض جائزة الأغاخان للعمارة من وجهة نظر طالب العمارة

»يدير حلقة النقا�ض املعماري حمدي ال�سطوحي« 6م.

السبت 2/8
نادي القراءة يف فل�سفة العمارة م. طارق وجيه - م. حممد عماد فتيحة 6م.

- حما�سرة »عمارة وتاريخ اجلامع الأزهر«الباحث يو�سف اأ�سامة 8م.

األحد 2/9
�سالون العمارة وال�سينما: دور ال�سينما الت�سجيلية يف توثيق الرتاث املعماري

اأ.د. اأ�سرف توفيق 6م.

السبت 2/22
حما�سرة »هرموبولي�ض اجلديدة« د. مريفت نا�سر 6م.

الثالثاء 2/25
ور�سة تدريبية لربنامج ج�سور ل�سباب املعماريني #2 د. ماجد زاغو 6م.

الورش الفنية
من السبت 1 حتى الخميس 2/6

مهرجان درب اللبانة للتدريب على احلرف املعمارية

)اأ�سا�سيات الر�سم الهند�سي والنماذج الآركيت والورقية والزخارف اجلب�سية(

بالتعاون مع مبادرة القلم التابعة ملوؤ�س�سة »اإكت�ساف الذات« 10�ض.

اإلثنين والثالثاء 3 و4 – 7 و2/8
ور�ض عمل »برنامج العمارة لالأطفال« 10�ض. -3ظ.
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قبة الغوري
  111 �سارع الأزهر, الغورية, 

 ت: 25060227

بيت الهراوى
 »بيت العود العربى«

خلف اجلامع الأزهر 

ت: 25104174

السبت 2/15
حفل الفنان ماريو �سعيد وفرقته, 8م.

»�سعر التذكرة 35جنيه«

تعليم اآلة العود واملاندولني وال�ساز:	•

اأيام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع »4م.- 9م.« 

تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�سف:	•

اأيام ال�سبت واخلمي�ض من كل اأ�سبوع »3م.- 6م.« 

تعليم القانون والإيقاعات والناى:	•

اأيام ال�سبت والأثنني و الأربعاء من كل اأ�سبوع »4م.- 9م.« 
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األحد 2/2
حفل »حوار الفنون« لفرقة الطبول النوبية وفرقة

الآلت ال�سعبية امل�سرية وفرقة ح�سب اهلل

روؤية فنية للفنان اإنت�سار عبد الفتاح 8م.

األحد 2/16
حفل »فرقة �سماع« لالإن�ساد الديني واملو�سيقى الروحية بالإ�سرتاك مع

فرقة »احلور« لالإن�ساد روؤية فنية للفنان اإنت�سار عبد الفتاح 8م.

برعاية موؤ�س�سة م�سر اخلري وموؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�سعوب

فرقة التنورة التراثية
اأيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء

من كل اأ�سبوع 7،30م.
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مركز  طلعت حرب الثقافي
 �ض ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم 

ت: 23622647

السبت 2/15
نادي �سينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�سة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما

ويعقبه ندوة مع الناقدة �ساهندة حممد على 12ظ.

اإلثنين 2/24
ندوة لطلبة املدار�ض بعنوان »املواطنة والنتماء« 11�ض.

اخلمي�ض من كل اأ�سبوع: ور�ض فنية 3ع�سرًا. 

اجلمعة من كل اأ�سبوع: ور�ض ر�سم 2ظ.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�ض فنية)ر�سم ماندال - اأوريجامي( 12ظ.

ال�سبت واخلمي�ض من كل اأ�سبوع: بروفة الكورال بقيادة اأ.دعاء عطيه 3 ع�سرًا.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�ض فنية وتعديل �سلوك لذوى القدرات اخلا�سة 10�ض.

السبت 2/1
 اأجازة �سعيدة وتت�سمن:

ور�ض فنية, عرو�ض افالم  كارتون, »اقراأ  مع طفلك« 12ظ.

- عر�ض بانتومامي 2ظ.

- ور�سة ديكوباج مع الفنانة منى �سامي 3ع�سرًا.

األحد 2/2
- اأجازة �سعيدة وتت�سمن: ور�ض فنية, عرو�ض اأفالم كارتون

وحكى »اقراأ  مع طفلك« 12ظ.

- اإفتتاح معر�ض م�سابقة اأر�ض الفريوز وتوزيع اجلوائز على الفائزين 6م.

اإلثنين 2/3
- لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء �سالمة »رحلة فى عامل احلواديت« 1ظ.

السبت 2/8
�سالون ذاكرة الوطن م�سروع للم�ستقبل بعنوان »اأزمة املياه والأمن املائي

يف ال�سرق الأو�سط«  يدير ال�سالون الإعالمى حممد ال�سافعى 6م.
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بيت الغناء العربي
»ق�سر الأمري ب�ستاك«

�سارع املعز,   ت:27879187

الخميس 2/6
حفل �سباب الغناء العربي لالأ�سوات الذهبية

بقيادة املاي�سرتو د. مدحت عبد ال�سميع 7،30م.

الخميس 2/13
حفل فرقة »احلب واخلري واجلمال«

بقيادة الفنان اأحمد رم�سان عبد الفتاح

»�سعر التذكرة 60جنيه«7،30م.

الخميس 2/20
�سالون املقامات بال�سرتاك مع الربنامج الثقايف بالإذاعة امل�سرية

»علي عثمان التاريخ والإبداع« – ليلة م�سرية �سودانية يف

الذكرى الثالثة لرحيله 7،30م.
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األحد 2/23
�سالون ال�ساعر اأحمد عبد املعطي حجازي

بعنوان »اللغة العربية ... اللغة ال�ساعرة«

مب�ساركة جمموعة من ال�سعراء7م.

 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر 

ت: 25103171 
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المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�ض العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �سبكة الإنرتنت

الخميس 2/27
اإمتحانات »ال�سيناريو- الإخراج- الت�سوير- ال�سوت و املونتاج« برئا�سة اأ.د. منى ال�سبان 

تقام الإمتحانات فى متام العا�سرة �سباحًا مبركز طلعت حرب الثقايف

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباي – �ض �سيخون مبيدان �سالح الدين بالقلعة
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مبادرة صنايعية مصر
للتدريب على حرف “اخلزف- النحا�ض - اخليامية - 

ال�سدف - احللى الرتاثية - الق�سرة”

الأحد, الإثنني, الثالثاء, الأربعاء, اخلمي�ض 

 من 3- 6م.

المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز 

)خزف, نحا�ض, خيامية, حلي, جنارة( 

السبت 1 فبراير
افتتاح  معر�ض للخزف والفخار بالتعاون مع متحف الفن 

الإ�سالمي 12ظ. وي�ستمر حتى الإثنني 3 فرباير.

مركز  الحرف  التقليدية بالفسطاط
1�سارع الإمام, خلف جامع عمرو بن العا�ض

  بالف�سطاط, م�سر القدمية, 

 ت:27412324
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بيت السحيمي
اجلمالية, حارة الدرب الأ�سفر, �سارع املعز

 ت:913391 25  

الثالثاء 2/4
حفل فرقة ق�سر الغوري للمو�سيقى العربية 7،30م.

الخميس 2/6
حفل جمعية اأ�سدقاء مو�سيقى �سيد دروي�ض 7،30م.

»�سعر التذكرة 60جنيه«

الثالثاء 2/11
فرقة النغم العربي  7،30م. »�سعر التذكرة 60جنيه«

الخميس 2/13
حفل لفرقة املاي�سرتو7،30م. »�سعر التذكرة 60جنيه«

الثالثاء 2/18
ال�سيخ حممود احلديدي7،30م. »�سعر التذكرة 60جنيه«

الخميس 2/27
حفل فني لفرقة املولوية امل�سرية 7،30م.

بقيادة الفنان عامر التوين »�سعر التذكرة 85 جنيه«

الجمعة من كل أسبوع
 - ور�سة ت�سنيع عرائ�ض 4م.

- عر�ض خيال الظل والأراجوز 7 م. 

األحد من كل أسبوع
فرقة النيل لالآلت ال�سعبية 

اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى

 7،30م.



مركز إبداع الطفل 
»بيت العيني«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990
اإلثنين والثالثاء 2/4،3

اأجازة �سعيدة وتت�سمن: ور�ض فنية وثقافية 12ظ.

الخميس من كل أسبوع
ور�سة �سل�سال 11�ض.

السبت واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع
ور�ض حكي وت�سنيع عرائ�ض والعاب اأطفال 12ظ.

السبت من كل أسبوع
ور�سة لكورال اأطفال بيت العينى

اإ�سراف اأ.اإميان �سليمان 11�ض.

األحد والثالثاء من كل اسبوع
ور�سة اأ�سغال فنية
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الخميس 6 فبراير
رحاب مطاوع, تغني لأم كلثوم

 8 م�ساًء. �سعرالتذكرة: 160 جنيه

السبت 8 فبراير
حما�سرة تذوق مو�سيقي 6

من اأ�سكال املو�سيقى الكال�سيكية: ال�سيمفونية والكون�سرتو

ه�سام جرب, حما�سر, 7  م�ساء. الدخول جماًنا.

الجمعة 14 فبراير
دي�ض اإكيليرب, فرن�سا, 8  م�ساًء. 

�سعرالتذكرة: 110 جنيه

قصر المانسترلي
متحف أم كلثوم

1 �ض امللك ال�سالح منيل الرو�سة 

ت: 23631467
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2/6
بالتعاون مع مبادرة اأكوا )ور�سة الو�سف ال�سردي - تطبيقات على تقنيات ال�سرد - جتليات املكان

ال�سكندري يف مريامار - دائرة ال�سرد 6.30م.

2/9
ندوة ومناق�سة املجموعة الق�س�سية »جمر اللحظة« للكاتب/حممد عطيه حممود 6.30م.

2/10
مناق�سة املجموعه الق�س�سية » �سولفيج » للكاتبة منال يو�سف6.30م.

2/12
ندوة مناق�سة كتاب » طيور تاأبي الرحيل » للناقد حممد كمال من وجهة نظر جغرافية 6،30م.

2/13
بالتعاون مع مبادرة اأكوا ) ثقافة مرئية للمكان ال�سكندري - ثقافة �سردية - تطبيقات على

تقنيات ال�سرد - عرفت هوؤلء �سفحات من ذاكرة الإبداع 6،30م.

2/17
ندوة ومناق�سة ديوان »جتليات روح » للكاتبة/ جنالء خليل 6،30م.

2/19
ملتقي احلرية ال�سعري لل�سعراء » اأحمد �ساهر- علي بدران – علي عبد الدامي

يدير اللقاء ال�ساعر عبد املنعم كامل 6.30م.

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية
1 �سارع فوؤاد, بجوار نقطة �سريف, الإ�سكندرية

22 ت:34956633

2/20
بالتعاون مع مبادرة اأكوا ) تقنيات اإبداعية -  ثقافة �سينمائية �سردية - فتنة احلكي(6.30م.

2/26
بالتعاون مع مبادرة اأكوا )ندوة عن التواتر ال�سردي - مناق�سة رواية ال�سعود والهبوط  -

»املراأة واملدينة الكوزموبوليتانية«(6.30م.

2/27
�سالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان »مقدمة فى علم اإدارة الأزمات« 6،30م.

قاعة املسرح
2/6

حفل فريق اإيقاعات الأمل لذوى القدرات اخلا�سة 7م.

2/9
حفل فريق اأجيال بقيادة الفنان اأمري الرفاعي 7م.

2/11
حفل فريق احلرية للفنون ال�سعبية 7 م.

2/13
حفل فريق فرانكو كايرو 6.30م.

2/15
�سالون ذاكرة الإبداع ال�سكندري بعنوان » مئوية ميالد حامد عوي�ض 6،30م.

2/17
حفل فريق نغم للمو�سيقي العربية 7 م.

23



24

2/22
حفل اجلالية الأرمنية بالإ�سكندرية والفنان »نر�سي�ض هاروتيونيان« 7 م.

2/23
امللتقى احلواري بالتعاون مع الك�سافة البحرية امل�سرية فرع الإ�سكندرية

»الك�سفية وتر�سيخ القيم الأخالقية« 10،30�ض.

2/27،26
عر�ض م�سرحية »املغفلة« ق�سة الكاتب الرو�سي ت�سيكوف اإخراج يا�سمني �سعيد 7م.

2/29
ال�سالون الفكرى ملركز احلرية لالإبداع 6م.

قاعة السينما
2/8

اأفالم ال�سينما الإفريقية 6م.

2/15
اأفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 6م.

2/29
اأفالم �سينما البحراملتو�سط وعر�ض فيلم »اإ�سرتوبيا« فل�سطني 6م.

املعارض
اإ�ستمرار معر�ض ت�سوير فوتوغرايف بقاعتي الأخوين وانلي و �ساحة التحرير




