الــورش الفنيــة
ال�سبت من كل ا�سبوع:
ور�شة مدر�سة الإن�شاد الدينى واالبتهال
للمن�شد حممود التهامى 1ظ.
الثالثاء من كل اسبوع:
ور�شة منتخب مدر�سة االن�شاد الديني واالبتهال للمن�شد /حممود التهامي2ظ.
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.
االثنني من كل ا�سبوع :ور�شة فنية لالطفال12ظ.

القاعه الكبري
معر�ض نتاج ملتقى االق�صر الدويل للت�صوير
ق�صر الأمري طاز
� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :

القاعه الصغري
معر�ض م�ساجد القاهرة اخلديوية
بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية

الخميس :6/3
�صالون ال�سينما مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م
الخميس 6/10
نادى ال�سينما الهندية 7م.
السبت 6/12
:نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

األثنين 6/21
نادى �سينما املر�أة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م
الخميس 6/17
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون6م
السبت 6/19
نادى �سينما الكارتون امل�صرى 12ظ
السبت 6/26
نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ
االثنين 6/28
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م
األحد من كل اسبوع عروض المهرجان القومى للسينما 6م

مركز الهناجر للفنون (قاعة ال�سينما)

�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

السبت 6/5
نادى ال�سينما االفريقية 7م.
السبت 6/26
�صالون الفن...واملجتمع مع الفنانة مديحة حمدى6م

قريبا العرض المسرحي ( راشومون )
مركز االبداع الفني

مركز ابداع القاهرة
�ساحة دار الأوبرا ت27363446 :

السبت و األربعاء من كل أسبوع
تدري�س اق�سام بيت العود العربي
الكماجنه وال�ساز والعود واملاندولني “4م8 -.م”.
السبت من كل أسبوع
تدري�س النظريات املو�سيقية “4م5 -.م”.
السبت من كل أسبوع
تعليم ال�صوليفيج وقراءة النوتة للمبتدئني �أ/الهام احلاج”3م5 -.م”.

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

الثالثاء 6/15
ندوة العمارة يف روايات رمي ب�سيوين 6م
الثالثاء 6/22
احتفالية بفوز م�شروعات م�صرية بجوائز املكعبات الذهبية –
برنامج العمارة والأطفال – االحتاد الدويل للمعماريني 6م
األحد 6/27
�صالون العمارة وال�سينما مع املعماري
الفنان حممد عطية 6م

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

الثالثاء6/1
حفل فني ليلة �سورية الفنان  /عبد احلليم عجم
وفرقتة �أنوار امل�صطفي 7م.
الخميس6/10
عر�ض للفرقة القومية للفنون ال�شعبية
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية والإ�ستعرا�ضية 7م
الخميس6/24
عر�ض لفرقة ر�ضا للفنون ال�شعبية
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية والإ�ستعرا�ضية 7م
األحد6/27
م�سرح احلقيبة م�سرحية موجز
الهم اال�شياء برعاية م�ؤ�س�سة حوار للفنون7م.
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الخميس6/3
حفل فني لكورال مركز طلعت حرب (ذوي الهمم)6م.
الجمعة6/4
�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شعراء
ويديرها االعالمي وال�شاعر �أ� /أ�سامة �سمري6م.
السبت6/5
عر�ض لالفالم الق�صرية من م�صر واخلارج بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية
لكتاب ونقاد ال�سينما 6م.
السبت6/12
معر�ض ملجموعه من املواهب ال�شبابية يف جمال الفنون الت�شكيلية5م.
الجمعة :6/25
عر�ض م�سرحي “ليلي” ملجموعة من �شباب املركز7م.

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

األحد6/27
معر�ض �أ.د /نظري الفخراين
بعنوان “احلرف العربي كعن�صر ت�شكيلي يف الفن العربي احلديث” 6م.
األثنين من كل أسبوع :ن�شاط تثقيفي فني بعنوان “حكاية مكان” للأ�سوياء
وذوي االحتياجات اخلا�صة ،م�صحوبة بلغة اال�شارة6م.
السبت-األحد-األثنين اسبوعي ًا :ف�صل حمو الأمية وتعليم الكبار
حتت �إ�شراف �أ� /أحمد عادل امل�صري2ظ.
األربعاء من كل أسبوع“ :كتاب دليفري “ يتم ن�شر ملخ�ص عن كتاب
من الكتب املوجودة يف قاعة االطالع للكبار واالطفال8م.
الورش الفنية
السبت  :6/7 ،6 ،5ور�ش عمل “فنون ت�شكيلية ويدوية” لالطفال الأ�سوياء
وذوي القدرات اخلا�صة12ظ.
السبت :6/12ور�شة �صباغة “عقد وربط” علي القما�ش 12ظ.
السبت :6/26 ،19ور�شة ن�سيج – Patch Workلالطفال العاديني
وذوي القدرات اخلا�صة حتت ا�شراف د� /سارة �صفوت12ظ.
السبت :6/26ور�شة عمل فنون ت�شكيلية لالطفال الأ�سوياء وذوي القدرات اخلا�صة12ظ.
السبت من كل أسبوع“ :ور�شة العيلة يف املنزل” OnLine8م.

الجمعة6/4
حفل �شباب الغناء العربي ملجموعة من اال�صوات الذهبية6 .م
الخميس 6/24
حفل الفنانة نهلة خليل 6م

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

السبت 6/12
حفل كورال بيت العيني12م.
السبت من كل أسبوع:
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ�/إميان �سليمان �11ص.
األحد من كل أسبوع :
دورة تدريبية تطبيقية يف ريادة االعمال املجتمعية لالطفال من
�سن�16:12سنة مع �أ/رحمة حم�سن 12ظ.
الثالثاء من كل أسبوع:
ور�شة ت�صنيع عرائ�س وتوظيفها يف عر�ض م�سرح عرائ�س لالطفال �أ/
رحمه حمجوب 11ظ.
األربعاء من كل اسبوع:
ور�شة تعليم مبادئ الر�سم ا�شراف �أ /دعاء فتحي 12ظ.

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

األحد6/13
ام�سية �شعرية فى ذكري �أمل دنقل
مبنا�سبة مرور ثمانية وثالثني عام ًا علي رحيله 6م.
األحد6/20
�أم�سية �شعرية بعنوان (القد�س عربية) 6م.
األحد6/27
�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شباب 6م.

الخميس :6/17
عروض أفالم المدرسة العربية للسينما
والتليفزيون6م بسينما 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
بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
ال�سبت والأثنني والأربعاء 4-10ع�صرا
من الأحد �إىل اخلمي�س
من 6-3م
مبادرة صنايعية مصر
لتدريب الشباب على الحرف
التراثية
(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:

الثالثاء6/1
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7م.
الخميس :6/10
حفل فرقة (كردان) بقيادة علي املن�سي
(�سعر التذكرة 60جنية)7م.
األحد من كل أسبوع:
فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م.
الجمعة من كل أسبوع:
عر�ض خيال الظل واالراجوز7م.

بيت ال�سحيمي

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

القسم الثقافي
الأحد :6/6ندوة مناق�شة رواية « حياة ال تنتهي « للكاتبة  /غادة الكاميليا عبيد  6.30م.
الأثنني :6/7ندوة بعنوان«دراما رم�ضان يف ميزان النقد الأدبي»
الندوة تتناول �سيناريوهات بع�ض الأعمال الرم�ضانية بالنقد ،من وجهة النظر الأدبية
والدرامية 6.30م
الأحد :6/13منتدى الإبداع العلمى و التكنولوجى
بعنوان «دور البحث العلمي والإبتكار يف خدمة ال�صناعة»  6.30م
الثالثاء :6/15ندوة مناق�شة رواية «بهجة احل�ضور»
للكاتب الروائي  /حممد عطية حممود  6.30م.
الأثنني :6/21ندوة بعنوان مناق�شة ديوانى «اح�سا�س �صادق» -
«اخر امل�شاويري» لل�شاعر اللواء  /حممد حامت يو�سف 6.30م.
الأحد :6/27ندوة بعنوان « جهود الدولة للحفاظ علي املوارد املائية» املتحدث مهند�س /
ابراهيم عبد املنعم رئي�س االدارة املركزية بوزارة املوارد املائية بالإ�سكندرية  6.30م.
قسم المسرح
االربعاء :6/24حفل �أورك�سرتا املوهوبني بقيادة د /كرمي عبد العزيز  7م

مركز احلرية للإبداع
بالإ�سكندرية
� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف،
الإ�سكندرية ت34956633:

الثالثاء :6/29عر�ض ختام ور�شة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�صة �إ�شراف  /ع�صام
�أحمد بدوى  6م .
قسم السينما
ال�سبت� :6/12أفالم ال�سينما الأفريقية  6م
ال�سبت� :6/19أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م .
الثالثاء من كل ا�سبوع :نادي احلرية ال�سينمائي
�إ�شراف الناقد  /حممد كمال مبارك 6م .
الورش الفنية
اخلمي�س من كل �أ�سبوع :لقاء م�شروع فتوغرافية « كارت بو�ستال « بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة
للت�صوير الفوتوغرافى  5م .
الأحد والثالثاء واالربعاء :ور�شة �ستوديو املمثل �إ�شراف املخرج/حممد مر�سي
الأحد والثالثاء واخلمي�س� :أورك�سرتا املوهوبني بقيادة /كرمي عبد العزيز حممود 8 -5م.
الأحد واالربعاء  :ور�شة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�صة �إ�شراف  /ع�صام �أحمد بدوى
�11ص1-ظ .
ال�سبت واالربعاء :ور�شة م�سرح الطفل �إ�شراف � /إبراهيم احمد 8-5م .
اخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�شة اجليتار �إ�شراف /ليليان عادل 5م.
الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع :ور�شة البيانو للكبار �إ�شراف �أ /مى �أحمد �صالح 3م.

ملتقى القاهرة الدوىل لفن اخلط العربى «الدورة ال�ساد�سة»
معر�ض امللتقي بق�صر الفنون بدار االوبرا من 6/1حتى 6/14
االثنني  :6/7حفل توزيع اجلوائز بامل�سرح ال�صغري بدار الأوبرا(6م�ساء)

فعاليات امللتقى ب�سينما الهناجر
االربعاء واخلمي�س وال�سبت :6/5,3,2
الندوات العلمية للملتقى 4-12
ق�صر الفنون
االربعاء واخلمي�س وال�سبت والأحد :6 /6,5,3,2
الور�ش الفنية 7-5

الجمعة 6/ ٢٥
حما�ضرة تذوق مو�سيقي ..املحا�ضر ه�شام جرب
السبت 6/ ١٢
ري�سيتال فيولني و هارب..
ح�سام �شحاتة ومنال حمي الدين

متحف �أم كلثـوم
«املان�سرتىل»
� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة
ت23631467 :

