السبت والثالثاء من كل اسبوع:
ور�شة مدر�سة الإن�شاد الدينى واالبتهال للمن�شد حممود التهامى1ظ.
األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع :
ور�شة �إعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح تدريب �أ�/أحمد زكريا 3م.
األحد والخميس من كل أسبوع :
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز تدريب �أ/هبة رم�ضان4م.

ق�صر الأمري طاز
� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :

الخميس :2/4
�صالون ال�سينما مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م
السبت :2/6
نادى ال�سينما االفريقية 6م.
الخميس :2/11
نادى ال�سينما الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند 6م.
السبت :2/13
نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

مركز الهناجر للفنون (قاعة ال�سينما)

�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

الخميس:2/18
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون6م
السبت :2/20
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى12ظ.
اإلثنين:2/15
نادى �سينما املر�أة التعاون مع املركز القومى لل�سينما6م.
األثنين:2/22
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م.
السبت :27/2
عرو�ض افالم جمعية الفيلم ٦م

األحد :2/21
منتدى الإبداع والثقافة «املجالت امل�صرية ودورها العربى» 6م

السبت :2/27
حفل الفنان مينا جمال وفرقته املو�سيقية 7.30م.

السبت:2/27
�صالون الفن ...واملجتمع مع الفنانة مديحة حمدى 6م

السبت و األربعاء من كل أسبوع :
تدري�س اق�سام بيت العود العربي الكماجنه وال�ساز والعود واملاندولني4م8-م

اإلثنين والثالثاء واألربعاء من كل اسبوع :
عرو�ض م�سرحية «�سينما م�صر» ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
انتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع الفنى 8م.

السبت والخميس من كل أسبوع:
تدري�س النظريات املو�سيقية �أ.د�.أحمد الطويل”3م5 -.م”.

مركز ابداع القاهرة
�ساحة دار الأوبرا ت27363446 :

السبت من كل أسبوع:
تعليم ال�صولفيج وقراءة النوتة للمبتدئني �أ/الهام احلاج”3م5 -.م”.

بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»
خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

السبت:2/20
ندوة عن مركز دوار العزبة الثقايف ،رحلة يف عملية الت�صميم
مع املحا�ضر معماري احمد ح�سام �سعفان  ٥م”
السبت :2/27
ندوة عن العمارة والعلوم االن�سانية
مع املعماريان حممد عماد فريحة واحمد حمدى عبد العظيم 6م

منزل علي لبيب
بيت املعمار امل�صرى
�شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفاك�س0225117043 :

الخميس :2/11
عر�ض للفرقة القومية للفنون ال�شعبية
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية والإ�ستعرا�ضية 7م
الخميس :2/25
عر�ض لفرقة ر�ضا للفنون ال�شعبية
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية والإ�ستعرا�ضية 7م
األحد :2/28
حفل ر�سالة �سالم فى برنامج جديد
بالتعاون م�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب 7,30م
السبت واألربعاء من كل أسبوع
فرقة التنورة الرتاثية7,30م

قبة الغوري
� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

األربعاء :2/3
لقاء توعوي عن العالقات اال�سرية �أثناء التباعد االجتماعي لالطفال يف
ظل جائحة كورونا مع �أ/هدي االن�شا�صي � ،أ/منال �أحمد يتم ن�شرة علي
املوقع االليكرتوين طوال ال�شهر.
السبت االول والثاني من الشهر :ور�شة عمل يف جمال
الفنون الت�شكيلية بعنوان “ور�شة العيلة يف املنزل” . on line
األربعاء من كل اسبوع “ :كتاب دليفري “ 12 on lineظ.
الأحد من كل ا�سبوع �شهري ًا :ور�شة حكي  on lineلالطفال اال�سوياء وذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وي�صاحبها بلغة اال�شارة� :أ/منال �أحمد وتوزيع “كتب
وق�ص�ص”هدايا لكل من يتقدم مبلخ�ص عن الق�صة12ظ.

مركز طلعت حرب الثقايف
�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت:
23622647

الخميس:2/18
�سهرة غنائية بعنوان “االغنية بني االم�س واليوم”
بامل�سرح املك�شوف مع املطرب الفنان  /عمر حممود 5م.
السبت ،األحد :2/ 21، 20
ور�شة ت�شكيل جم�سم يف حديقة املركز1ظ
السبت :2/27
ال�صالون الثقافى  ..فى ذاكرة الوطن
مع الكاتب ال�صحفى وامل�ؤرخ حممد ال�شافعى 5م
األحد:2/28
معر�ض فنى النتاج ور�ش املركز
ي�صاحبة فقرات غنائية لفريق كورال املركز1ظ.
ال�سبت واالحد واالثنني من كل ا�سبوع :حمو االمية وتعليم الكبار 4-2م
ال�سبت من كل �أ�سبوع :ور�شة كورال املركز مع �أ.دعاء عطية 2ظ

الخميس: 2/18
حفل ل�شباب الغناء العربي لال�صوات الذهبية
بقيادة د /مدحت عبد ال�سميع 7م.
السبت من كل اسبوع:
الدورات التدريبية بق�صر االمري ب�شتاك
“ببيت الغناء العربي” يف جمال الغناء العربي.

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

السبت من كل أسبوع:
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ�/إميان �سليمان �11ص.
األربعاء من كل اسبوع:
ور�شة ق�ص ول�صق ا�شراف رحمة حمجوب 12ظ
الخميس من كل اسبوع:
ور�شة �أ�شغال فنية ور�سم ا�شراف هالة �أنور 12ظ

بيت العيني
"مركـز �إبـداع الطفـل"
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

األحد :2/7
�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطي حجازي
ويناق�ش فيه جمموعة من ال�شعراء 6م.
األحد:2/21
�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شعراء6م
الخميس : 2/18
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6م
ب�سينما الهناجر
�سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة
www.arabfilmtvschool.edu.eg
بيت ال�شعر العربي
«بيت ال�ست و�سيلة»
خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

متحف
جنيب

المعرض الدائم لمنتجات المركـز
(اخلزف -نحا�س -خيامية -حلى -جنارة)
دورة بيت جميل بالتعاونمع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
ال�سبت والأثنني والأربعاء 4-10ع�صرا
من األحد إلى الخميس
من 6-3م
مبادرة �صنايعية م�صر
لتدريب ال�شباب على احلرف الرتاثية
(الدفعة الأوىل
من املرحلة الثانية
والدفعة الثانية
من املرحلة الأوىل)

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط
�1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص
بالف�سطاط ،م�صر القدمية ،ت27412324:

الثالثاء :2/9
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7م

األحد من كل أسبوع:
فرقة النيل للآالت ال�شعبية
التابعة للهيئة العامة لق�صور الثقافة7م.
الجمعة من كل أسبوع :
عر�ض لالراجوز وخيال الظل 7م

بيت ال�سحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر �شارع املعز ،ت25913391:

الخميس :2/4
مناق�شة ديوان» وك�أين الكائن الأ�صلي» لل�شاعر/مدحت منري
يناق�شة ال�شاعر/عبد املنعم كامل وال�شاعر /حامت مرعي 6.30م
األحد:2/7
لقاء ت�أبني الأ�ستاذ الناقد/عبد الاله ها�شم
املتحدثون االديب/م�صطفي ن�صر واالديب /احمد ف�ضل �شبلول 6.30م
اإلثنين:2/8
ندوة بعنوان «التنمية امل�ستدامة»2030
بح�ضور اال�ستاذ الدكتور/ر�شدي �صالح ا�ستاذ االقت�صاد بكلية احلقوق واال�ستاذة
الدكتورة/مرفت م�صطفي ا�ستاذ بكلية العلوم الطبية جامعه فارو�س
للتحدث عن التنمية ال�صحية 6م.
األربعاء:2/10
ندوة مناق�شة ديوان «بوح يف الزمان ال املكان»
للدكتور/حممد �شحاتة مناق�شة ال�شاعر /ناجي عبد اللطيف 6.30م
مركز احلرية للإبداع
بالإ�سكندرية
� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف،
الإ�سكندرية ت34956633:

الثالثاء:2/16
�سل�سلة ندوات « تراث التنوير فى ال�شرق و الغرب «
ندوة بعنوان « التنوير فى الفكر العربي احلديث»
تقدمي �أ.د�/أ�شرف من�صور ا�ستاذ
ورئي�س ق�سم الفل�سفة بكلية االداب جامعة اال�سكندرية6.30م.
األربعاء:2/17
ندوة بعنوان «امل�سرح التجاري بني الهواية والإنهيار»
املتحدث الفنان /عثمان حممد علي6.30م.
الثالثاء:2/23
مناق�شة املجموعة الق�ص�صية «العازف»
للكاتبة /غادة �صالح الدين مناق�شة �أ.د� /سحر �شريف 6.30
األحد:2/28
مناق�شة كتاب «البالغة اجلديدة والن�ص ال�شعري «
(النظرية والتطبيق) للدكتور/حممد زيدان 6.30م.
قسم السينما
السبت :2/13
�أفالم ال�سينما الأفريقية  6م.

السبت :2/20
�أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م .
المعارض
الخميس � :2/11إفتتاح معر�ض نتاج م�شروع فتوغرافية «الفوتوغرافيا الت�شكيلية «
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة للت�صوير الفوتوغرافى ال�ساعه 6.30م و ي�ستمر حتي
25فرباير

الورش الفنية
اخلمي�س من كل �أ�سبوع :لقاء م�شروع فتوغرافية «الفوتوغرافيا الت�شكيلية «
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة للت�صويرالفوتوغرافى 5م
األحد و الثالثاء و الخميس من كل اسبوع� :أورك�سرتا املوهوبني بقيادة /كرمي عبد
العزيز حممود 8-5م.
األحد و االربعاء من كل اسبوع :ور�شة باليه للأطفال حتت �إ�شراف مى �سعد  5م
اإلثنين و الثالثاء من كل أسبوع :ور�شة باليه للكبار حتت �إ�شراف �إجني حممد  5م
السبت من كل أسبوع :ور�شة الكمان �إ�شراف �أ .جوزيف �ألفريد � 11ص
الخميس من كل أسبوع  :اجليتار �إ�شراف ليليان عادل 5م
الثالثاء من كل أسبوع  :ور�شة الكمان �إ�شراف د .حم�سن �أبو العال �10ص
األحد و الثالثاء و الخميس من كل أسبوع  :ور�شة البيانو للكبار
�إ�شراف �أ .مى �أحمد �صالح 3م

