
23

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

22

فرقة التنورة التراثية
اأيام ال�سبت والإثنني والثالثاء والأربعاء 

ال�ساعة 7,30م.

5جنيه للم�سريني 

75جنيه لالأجانب

3

األحد 1/27
فرقة طبول النوبية والآلت ال�سعبية امل�سرية

 بال�سرتاك مع فرقة ح�سب اهلل
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قصر األمير طاز
 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581
4

الورش الفنية
الأحد والإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع   

 ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية

 من �صن 10 �صنوات حتى 18�صنة 1-3م

الأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع    

ور�صة كورال ق�صر الأمري طاز   4م.  

الأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع   

 ور�صة امل�صرح والإلقاء 4م.  

المسرح الصغير بدار األوبرا
الثالثاء 1/9   

�صالون م�صر املبدعة تقدمي ال�صاعر حممد بهجت

) اأم�صية فى مدح عي�صى وحممد(

 بالتعاون مع دار الأوبرا امل�صرية 8م
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بيت الهراوى
 »بيـت العود العربـى«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174

اأيام ال�صبت والإثنني و الأربعاء من كل اأ�صبوع   

تعليم اآلة العود تدري�ش كادر اأ�صاتذة 

بيت العود العربى »4م.- 9م.«

اأيام ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع 

تعليم نظريات العود للمتقدمني

 اأ.د. اأحمد يو�صف    »3م.- 6م.« 

اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع   

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني اأ. الهام احلاج  

 »5م.- 6م.«

6

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�صاحة دار الأوبرا، ت: 27363446

من 10 حتى 16 يناير
 فعاليات مهرجان امل�صرح العربى 

»الدورة احلادية ع�صر«

األحد 1/20
 احتفالية ذكرى رحيل بريم التون�صى

 يقيمها  بيت ال�صعر العربى 6م

من 26 / 1 حتى 2/2  
مهرجان جمعية الفيلم 5 م

7
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بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، القلعة،  

تليفاك�ش: 0225117043
8

السبت 1/5 
 ندوة القاهرة الفرتا�صية »خواطر موؤرخ عمرانى حول املحاكاة التخيلية للمدن«

 ا.د.  نزار ال�صياد  6،30م

الثالثاء 1/8  
 ندوة العمارة الدائرية بالتطبيق على اأديرة وادي النطرون

 د. اإيفان ادوارد 6،30م

األحد 1/13 
  �صالون العمارة وال�صينما 

»عمران املدينة يف ال�صينما من اخليال اإىل الواقع« 6،30م

الثالثاء 1/15  
ندوة عمارة اخلانقاوات ا/يو�صف ا�صامة 6،30م

السبت 1/19  
 ندوة توارث العمارة الطينية من امل�صرية القدمية

 للتلقائية د. مرمي مرعي 6،30م 

الثالثاء 1/29
 احتفالية اإعالن نتائج املكعبات الذهبية 3 )2018(

و افتتاح معر�ش الأعمال امل�صاركة 6،30م
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مركز الهناجر للفنون
�صاحة دار الأوبرا امل�صرية

10

قاعة السينما
الخميس 1/3 

�صالون ال�صينما الوثائقية للمخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 6م

السبت 1/5
 نادى ال�صينما الفريقية 6م. 

السبت 1/12
 نادي ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�صينما 6م 

الخميس 1/17 
عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 6 م

السبت 1/19 
نادى �صينما الطفل )الكارتون امل�صرى( 12ظ

الخميس 1/24  
نادى ال�صينما الهندية 6م

السبت 1/26 
نادى �صينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما ..

وبدء مهرجان )اأجازة �صعيدة( 12ظ وي�صتمر حتى اخلمي�ش 1/30

الفترة من 1/27 حتى 1/31 
عرو�ش جلنة حتكيم مهرجان جمعية الفيلم 5 م
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بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«

�صارع املعز   ت:27879187
12

الخميس 1/10
 �صالون مقامات بالإ�صرتاك مع الربنامج الثقافى لالإذاعة امل�صرية 

ي�صاحب ال�صالون تخت �صرقى 7م

الخميس 1/24
 حفل �صباب الغناء العربى )وطنيات(

 ملجموعة من الأ�صوات الذهبية7م 

)�صعر التذكرة 25جنيه(

السبت واألربعاء من كل أسبوع
 الدورات التدريبية لطالب بيت الغناءالعربى
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مركز 
طلعت حرب الثقافي

 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

14

الخميس 1/10
 اأم�صية �صعرية لل�صباب بالتعاون مع بيت ال�صعر 6م

السبت 1/12
 )�صالون ذاكرة الوطن م�صروع للم�صتقبل(

 يدير ال�صالون الكاتب واملوؤرخ حممد ال�صافعي 6م

السبت 1/19
 )نادى �صينما ذوى القدرات اخلا�صة( بالتعاون مع 

املركز القومى لل�صينما 12ظ

الخميس 1/24
 عر�ش للبانتومامي 5م

السبت 1/26
 عر�ش فقرات من ال�صريك القومى 12ظ

اإلثنين 1/28
 لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء �صالمة 1ظ

15
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الورش الفنية والثقافية
األربعاء 1/30

)ور�صة هنلعب ونتعلم( 1ظ

الخميس 1/31
 )ور�صة كاريكاتري( بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري 1ظ

السبت من كل أسبوع
 ور�صة فنية وور�صة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة 10�صباحًا

السبت والخميس من كل أسبوع
 ور�ش فنية  متنوعة )ر�صم – ا�صغال فنية –ور�صة طباعة( 1ظهرَا

األحد واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع
دورة برجمة للمبتدئني 11�صباحًا

األحد واألربعاء من كل أسبوع 
ور�ش فنية متنوعة 11�ش

السبت والخميس من كل اسبوع
 بروفة الكورال بقيادة اأ.دعاء عطية 2 ظهرًا

الخميس من كل أسبوع 
 ور�صة تعليم ا�صا�صيات الر�صم 12ظ

16

 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

األحد 1/6
اأم�صية ل�صعراء ال�صوي�ش 

ي�صارك فيها جمموعة من ال�صعراء 7م

األحد 1/27
 �صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى 

)ح�صاد �صعر الثورة( ي�صارك فيها 

جمموعة من ال�صعراء 7م

17
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بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز، ت: 27878865  

السبت 1/26
 حفل لفرقة اأوتار م�صرية 7م

 )�صعر التذكرة 50جنيه( 

الجمعة من كل أسبوع
 عر�ش الأراجوز وخيال الظل

 تاأليف واإخراج د.نبيل بهجت. 7،30م

األحد من كل اسبوع 
 فرقة النيل لالآلت ال�صعبية 

اإخراج /عبد الرحمن ال�صافعي: 7،30م. 

الورش الفنية
ور�صة العرائ�ش

 اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع 4م. 

18

مركز 
الحرف التقليدية بالفسطاط

1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط،

 م�صر القدمية،  ت:27412324

المعارض
- املعر�ش الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف، نحا�ش، خيامية، حلى، جنارة( 

- دورة بيت جميل للحرف التقليدية بالتعاون 

مع مدر�صة الأمري ت�صارلز للفنون التقليدية

 ال�صبت والأثنني والأربعاء

 10-4ع�صرًا

19
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قصر المانسترلي 
 متحف أم كلثوم

1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة 

ت: 23631467

الخميس 1/17
 حفل لفرقة »جوهرة ال�صرق«

 بقيادة الفنان اأمين حمى 

واملطربة رحاب مطاوع 8م 

)�صعر التذكرة 50جنيه(

الخميس 1/24
حفل بيانو الفنان )طارق راأفت( 8م 

)�صعر التذكرة 50جنيه(

20

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
الخميس 1/24

امتحانات فى مادة »ال�صيناريو- الإخراج - الت�صوير- ال�صوت واملونتاج« 

برئا�صة اأ.د. منى ال�صبان – ر�صوم الإمتحان للمادة الواحدة 500 جنيه للم�صريني 

و 500 دولر لغري امل�صريني – تقام الإمتحانات فى متام العا�صرة �صباحًا

 مبركز طلعت حرب الثقافى.

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg

21
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الفنون التشكيلية
الأحد والأربعاء من كل اأ�صبوع: ور�صة اأ�صغال فنية ا�صراف اأ.هالةاأنور 10-12ظ

الأربعاء من كل ا�صبوع: ور�صة تعليم الر�صم  ا�صراف دعاء فتحى من 1-3ظ

الورش الثقافية
الإثنني واخلمي�ش من كل اأ�صبوع:  ور�صة اأن�صطة متنوعة لالأطفال 11-1ظ

الأحد والإثنني والثالثاء من كل اأ�صبوع:

 ور�صة تعليم مبادى احلا�صب الآىل ا�صراف اأ.مروة �صيد ح�صن 12-2ظ

الإثنني والثالثاء من كل اأ�صبوع: ور�صة حكى ا�صراف اأ.ميار اأحمد  10-12ظ

ال�صبت والثالثاء من كل اأ�صبوع:

 ور�صة اإعداد املمثل ا�صراف اأ.حممد عزت  1-4ظ

ال�صبت من كل اأ�صبوع : ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�صراف اأ.اإميان �صليمان 11-1ظ

ال�صبت 1/26:  حفل لالراجوز والتنورة – ور�ش فنية  1ظ

مبنا�صبة بدء اجازة ن�صف العام

مركز إبداع الطفل
»بيت العيني«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990
22

معرض القاهرة الدولى للكتاب

الخميس 1/24
) أمسية األولة مصر(

 للشاعر محمد بهجت والفنانة سميرة عبد العزيز 
بمصاحبة فرقة غنائية

الساعة 2ظ

اإلثنين 2/4
 )احتفالية فى مدح موسى ومحمد(

 تقديم الشاعر محمد بهجت 
الساعة 5م
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الخميس من كل أسبوع
بالتعاون مع مبادرة اأكوا - ور�صة عن اأحد تقنيات ال�صرد )احلبكة/ال�صرد /الو�صف /احلوار(:

 اإدارة د.حممد عبد احلميد خليفة/د. ي�صرا العدوي 6.30م 

- ندوة عن اأحد اأركان ال�صرد )ال�صخ�صية/املكان/الزمان/احلدث(:اإدارة د. �صحر �صريف/د. كاميليا 

عبد الفتاح/د. ندى ي�صري 7.45 م 

- قراءات اإبداعية ونقدية. اإدارة: اأ. اأحمد ف�صل �صبلول/اأ. حممد عبا�ش/د. كوثر مروان 8.30م  

ال�صكندرية » د/حممد  -  ندوة قراءات الق�ص�ش الق�صرية » عرو�ش تقدميية نوعية عن التجليات 

عبداحلميد ود/ي�صرا العدوى » 9.15م

1/9: ندوة و مناق�صة رواية » بهادر » للكاتب / خالد الأ�صود مناق�صة الأديب / ر�صاد بالل و الكاتب 

ال�صعودى / خالد املاأربى و الكاتبة /دينا اأنور يدير اللقاء الكاتب / اأحمد ب�صيونى 6.30م 

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية
1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف، الإ�صكندرية

24 ت:34956633

1/14: مناق�صة ديوان » هالة » لل�صاعر /اإبراهيم من�صور مناق�صة اأ.د/ ح�صن عبا�ش و ال�صاعر/ عادل 

اأبو الأنوار يدير اللقاء ال�صاعر /ح�صنى من�صور 6.30م

اليزيد  اأبو  من�صور-  )اإبراهيم  ال�صعراء  ال�صهر  لهذا  امللتقى  �صيوف  ال�صعري  احلرية  ملتقى   :1/16

-اأ�صرف  مبارك  اأحمد   - �صبلول  ف�صل  -اأحمد  عواد  -اأحمد  حنفى  ال�صيد-اأحمد  -اأحمد  الكيالنى 

اللطيف- جنالء  الفحام-ناجى عبد  �صكم-عبد اهلل جمعه-حمجوب مو�صى - حممود  اأمانى   - �صديق 

خليل- هبه فتحى( تقدمي ال�صاعر/جابر ب�صيونى 6.30م

1/20: ندوة مناق�صة و عر�ش كتاب )ق�صيدة النرث فى ال�صعر العربى احلديث( لالأ�صتاذة الدكتورة/ 

اللقاء  يدير  زكريا  الدين  اأ.د/زين  و  �صوارب  اأبو  م�صطفى  اأ.د/حممد  يناق�صها  �صريف  ح�صني  �صحر 

اأ.د/حممد زكريا عنانى 6.30 م 

/ عبد  الناقد  ال�صاعر  مناق�صة  لل�صاعر / عمر مكرم  الأبي�ش«  اأحزان   « مناق�صة ديوان  ندوة   :1/27

الرحيم يو�صف و ال�صاعر و الناقد /اأحمد حنفى يدير اللقاء ال�صاعر /حممد خمي�ش 6.30م

1/31: �صالون الثقافة العلمية بعنوان )رحلة ذرة الكربون فى احلياة( �صيف اللقاء الأديب الكبري و 

الكاتب العلمى د/حممد املخزجنى تقدمي اأ.د/ حممد رفيق خليل 6.30م.

قاعة المسرح
1/20: حفل فنى جلمعية دنيتنا للمكفوفني 7 م

25



2627

قاعة السينما
 Northen  1/12: نادى ال�صينما الأفريقية و عر�ش الفيلم الروائى الطويل  تون�ش ) رياح �صمالية

. م   6   )Heritage )مرياث  ماىل  الق�صري  الروائى  والفيلم   )  Wind
1/19: اأفالم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  6م .

المعارض
1/24: افتتاح معر�ش نحت معادن للفنان/ كمال ال�صماك 6.30م و ي�صتمر حتى 2019/2/3

الورش
ال�صبت من 10 – 2 م والثالثاء من 10-2 م : ور�صة الكمان حتت اإ�صراف د /حم�صن اأبو العال

ال�صبت و الأحد و الإثنني: ور�صة البيانو حتت اإ�صراف اأ/اإميان الروبى 4-7م

الأربعاء و اخلمي�ش: ور�صة البيانو للكبار حتت اإ�صراف اأ /مى �صلبى  2 – 8 م 

الأحد و الأربعاء :  ور�صة الكمان حتت اإ�صراف اأ/ رم�صان ال�صيد 4-8م

ال�صبت و الأحد والثالثاء واخلمي�ش : ور�صة باليه حتت اإ�صراف / مى �صعد 5 – 8 م .

الإثنني: ور�صة اإيقاع اإ�صراف اأ/ عزت ب�صيونى 4-6م 
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