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وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م. 

مركز طلعت حرب الثقافي
 افتتاح معر�ض "فنانى امل�ستقبل« بالتعاون مع جمعية املحافظة على الرتاث 

امل�سرى 6م.

بيت المعمار المصرى "منزل علي لبيب« 
احتفال موؤ�س�سة قالدة مبنح قالدة ال�سرف الوطني للمعماريني ح�سن فتحي 

ورم�سي�ض وي�سا وا�سف 6م.

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط 
افتتاح معر�ض ال�سناعات الثقافيه م�سر – ال�سني مبنا�سبة عام م�سر/ ال�سني 

2016 ال�ساعة 4م. وي�ستمر املعر�ض حتي 6 نوفمرب .

“بيـت الغنـاء العربـى” بقصـر االميــر بشتـــاك
�سالون "مقامات« بال�سرتاك مع الربنامج الثقافى الإذاعى احتفاًل بالإعالمى 

الكبري �سالح مهران ويعقبه حفل ري�ستال 8م.

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط 
معر�ض ال�سناعات الثقافيه م�سر – ال�سني مبنا�سبة عام م�سر/ ال�سني 2016 

من 1ظ حتى 6م. 

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
ندوة وتكرمي ابطال املجموعه 39 قتال بالتعاون مع "موؤ�س�سة قالدة« 3م.

بيت السحيمى 
عر�ض الأراجوز وخيال الظل 7,30م. 

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط 
معر�ض ال�سناعات الثقافيه م�سر – ال�سني مبنا�سبة عام م�سر/ ال�سني 2016 

من 11�ض حتى 6م. 

السبت
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وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية )قسم المسرح(  
حفل باليه  Sports  Academy 4 م.

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط 
معر�ض ال�سناعات الثقافيه م�سر – ال�سني مبنا�سبة عام م�سر/ ال�سني 

2016 من 11�ض حتى 6م. 

قبــه الغوري
ور�سة فن ال�سماع )فرقة �سماع لالن�ساد واملو�سيقى الروحيه وفرقة 

املرع�سلى "�سوريا«( 8م.  

بيت السحيمى
فرقة النيل لالآلت ال�سعبيه 7٫30 م.

بيـت المعمـــار المصـــرى "منزل علي لبيب«
حتكيم جائزة املكعبات الذهبية 10 �ض

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
ندوة وور�سة بعنوان "حكاية �سورة« بالتعاون مع اإدارة الوعى الآثرى لطلبة 

املدار�ض 11�ض. 

وكالة الغورى
فرقة التنورة الرتاثيه 7,30م.  

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية )قسم المسرح(
حفل نتاج ور�سة الباليه حتت اإ�سراف اأ/حممد اأبو�سريع 7م. 

�سعر التذكره 20 جنيه

بيـت المعمـــار المصـــرى "منزل علي لبيب«
ندوة بالغة املعمار يف اللغة الب�سرية لل�سينما 3 )املخرج عمروالليثي مع 

املعماري جميب الرحمن عامر( )6م.( 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية )قسم المسرح(
حفل نتاج ور�سة كورال الأطفال حتت اإ�سراف /غنوة اأحمد 7م. 

�سعر التذكره 20 جنيه  

قصـر األميــر طــاز
بني  بالأبناء  الآباء  "عالقة  بعنوان  مفتوح  لقاء  الطفولة  اأعياد  مبنا�سبة 

باإدارة  "مدر�ض  حممد  الدين  عز  الزهراء  فاطمة  د.  والختالف«  التوافق 
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التدريب بالأكادميية املهنية للمعلمني بوزارة الرتبيه والتعليم- اأ. جناح طه 

م�سرحى  ا�سكت�ض  مع  التعليميه«  بالدارة  الجتماعيه  بالرتبيه  اأول  "موجه 
بعنوان )حقق حلمك( بالتعاون مع اإدارة اخلليفة واملقطم التعليمية 10�ض. 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
�سالون ال�سينما الوثائقيه تقدمي املخرج الكبري/ اأحمد فوؤاد دروي�ض 6م. 

"فى رحاب ال�سعر« مهرجان �سعرى ي�سم نخبة من �سعراء الإ�سكندرية  �سهرة 

والأقاليم تقدمي ال�ساعر/ اأحمد حنفى وال�ساعر/ اأحمد �سيد 6,30م.  

وكالة الغوري
اأوبريت "وحياتك يا م�سر« – اإخراج الفنان/ عالء مر�سى 7م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
فى الفرتة من 11/10 حتى 11/12: عرو�ض الأيام الثقافية الأرمينية 

بالتعاون مع �سفارة اأرمينيا

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية )قسم المسرح(
حفل ثنائى فيينا.7م

10
الخميس
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض الأيام الثقافية الأرمينية بالتعاون مع �سفارة اأرمينيا

بيت السحيمى
عر�ض الأراجوز وخيال الظل 7,30م.

بيت السحيمى
عر�ض م�سرحى نتاج ور�سة حلوة احلدوته مبنا�سبة الحتفال باأعياد 

الطفولة 6م.

مركز اإلبداع الفني  "قاعة السينما«
عرو�ض الأيام الثقافية الأرمينية بالتعاون مع �سفارة اأرمينيا

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
ال�سالون الثقافى "فى ذاكرة الوطن« مع الإعالمي حممد ال�سافعى 6م.

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

"بيـت الغنـاء العربـى« بقصـر االميــر بشتـــاك
حفل �سباب الغناء العربى )فرقة الفنانني اأحمد النجار ومرمي ( 8م.

بيت السحيمى
فرقة النيل لالآلت ال�سعبيه 7٫30 م.

قبــه الغوري
فى اإطار م�سروع "�سخ�سية م�سر الرتاثيه« وحوار الفنون )فرقة بور �سعيد 

للفنون ال�سعبيه بالإ�سرتاك مع فرقة الطبول النوبية والآلت ال�سعبيه( 

بانوراما فنيه تعرب عن �سخ�سية م�سر الرتاثيه "روؤيه فنية واإخراج الفنان/ 

انت�سار عبد الفتاح« 8م. 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
افتتاح معر�ض فنى بالتعاون مع جمعية احلق فى احلياة 12ظ.  

بيـت المعمـــار المصـــرى "منزل علي لبيب«
الإعالن عن وتوزيع جوائز املكعبات الذهبية + معر�ض وندوة ثقافة البيئة 

املبنية للطفل )�سمن فعاليات حملة معًا لإعالء قيم اجلمال(

بيت العينى
ندوة "نظرة على اأهم املعامل الأثرية فى م�سر« بالتعاون مع اإدارة الوعى 

الأثرى بقطاع الآثار الإ�سالمية والقبطية 11�ض.
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

بيت العيني
عر�ض الأراجوز وخيال الظل 11�ض.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

بيت السحيمى
عر�ض الأراجوز وخيال الظل 7,30م.

مركز طلعت حرب الثقافي
عر�ض م�سرحى نتاج ور�سة حلوة احلدوته مبنا�سبة الحتفال باأعياد 

الطفولة  6م. مع حفل توزيع جوائز م�سابقة الكتابة للطفل 7م. 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية )قسم المسرح(
عر�ض م�سرحية اأول دقه نتاج ور�سة م�سرح الطفل اإخراج مونيكا جوزيف 7م.

16
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

بيت السحيمى
�سالون ال�سينما الوثائقيه مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 6م

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
حفل لفرقة ال�سامتني لالأداء احلركى بقيادة د. ر�سا عبد العزيز 6م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

مركز الخزف والحرف التقليدية
الرتاث  املحافظة على  بالتعاون مع جمعية  افتتاح معر�ض منتجات تراثيه 

امل�سرى 6م. وي�ساحبه فقرة فنون �سعبيه

 بيت السحيمى

فرقة النيل لالآلت ال�سعبيه 7٫30 م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
ندوة ولقاء مع ال�ساعر الكبري/ اإ�سماعيل عقاب وحوار عن جتربته 

ال�ساعريه مبنا�سبة بلوغه ال�سبعني عامًا مع نخبه من �سعراء   الإ�سكندريه 

يدير اللقاء ال�ساعر / جابر ب�سيونى ال�ساعه 7 م بقاعة توفيق احلكيم .

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 
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قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

بيـت المعمـــار المصـــرى "منزل علي لبيب«
ال�سالون الثقايف “�سحبة بيت املعمار” مع املعماري ع�سام �سفي الدين “حول 

مفهوم العمارة الإ�سالمية” 6م. 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

مركز طلعت حرب الثقافي
بهجت  حممد  ال�ساعر  مع  الروح  بهجة  �سالون  الطفولة  اأعياد  مبنا�سبة 

وي�ساركه فى الغناء كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة اأ. دعاء عطيه 

6م.

قصـر األميــر طــاز 
حفل غنائى لفريق كورال املركز 7م. 

نتاج ور�سة العزف على الآلت املو�سيقيه 8م.

"بيـت الغنـاء العربـى« بقصـر االميــر بشتـــاك
حفل فرقة لياىل ال�سرق بقيادة املاي�سرتو/ ممتاز طلعت خالد 8م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

بيـت المعمـــار المصـــرى "منزل علي لبيب«
ور�سة عمل م�سرتكة بني ق�سم العمارة بكلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان 

وق�سم العمارة بجامعة برلني التقنية )9�ض.- 9م.(
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بيت السحيمى
عر�ض الأراجوز وخيال الظل 7,30م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

مركز الهناجر للفنون )قاعة المسرح(
احتفالية ال�سوت الذهبى 8م.

بيت السحيمى
كورال اطفال ال�سعيد مبنا�سبة اأعياد الطفولة 7م. 

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
مبنا�سبة اأعياد الطفولة عر�ض م�سرحية "باقى من الزمن« نتاج ور�سة متثيل 

فريق طلعت حرب الثقافى 6م. ويعقبه فريق "قلب ي�سوع قلب م�سر« 7م. 

قصـر األميــر طــاز
عر�ض م�سرحى نتاج ور�سة حلوة احلدوته مبنا�سبة الحتفال باأعياد 

الطفولة 6م

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

26
السبت
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما«
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قاعة سينما الهناجر 
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل )الدورة 38( 

قبة الغوري
عر�ض طقو�ض ال�سمو“روؤيه فنية واإخراج الفنان/ انت�سار عبد الفتاح” 8م. 

متحـــف أم كلثــــوم
�سالون ام كلثوم الثقافى بعنوان ”الكمان يغنى” �سيوف ال�سالون د. 

م�سطفى ال�سيد عبد اهلل- د. يا�سر طه – د. اأ�سامة الق�سبجى وي�ساحب 

ال�سالون حفل مو�سيقى بقيادة د. حممد عاطف امام 8م.

بيت السحيمي
فرقة النيل لالآلت ال�سعبيه 7,30م.

27
األحد
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وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

بيت العينى
ندوة "حول اهم ال�سخ�سيات فى تاريخ ال�سالمى« ويعقب الندوة ور�سة عمل 

مع طالب املدار�ض بالتعاون مع اإدارة الوعى الثرى بقطاع الثار ال�سالمية 

والقبطية  11�ض.

بيت الهراوي "بيت العود العربي"
حفل مو�سيقى للفنان ا�سرف عو�ض 8م.- �سعر التذكرة: 25 جنيه 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7٫30 م 

الورش الفنيــــة

ق�سـر الأميــر طــاز 

ور�سة كورال ق�سر الأمري طاز:  •

     اأيام الأحد - الأربعاء واخلمي�ض من كل اأ�سبوع 4م. 

ور�سة تعليم العزف على الآلت املو�سيقية: اأيام الأحد، الإثنني والأربعاء من  •

كل اأ�سبوع 3م.

ور�سه اإعداد املمثل وفنون امل�سرح وور�سة حكى واإلقاء:   •

      اأيام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع 12ظ.

ور�سة اأ�سغال فنية لطالب املدار�ض: اأيام الأحد، الثالثاء واخلمي�ض من كل  •

اأ�سبوع 10�ض. 

مركـــز اخلــزف  واحلـرف التقليديــة

ور�سة زخرفة عربية: اأيام الثالثاء من كل اأ�سبوع اإ�سراف الفنان جمدى  •

ال�سحات "11�ض.-1ظ.« 

 م�سروع اإك�سب حرفة جميلة )خزف - حلى - نحا�ض(:  اأيام الأحد، الثالثاء  •

واخلمي�ض من كل اأ�سبوع "3م.- 7م.« 

 دبلومة مدر�سة الأمري ت�سارلز: اأيام ال�سبت- الإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع  •

4م.«  "10�ض.- 

مركز طلعت حرب الثقافى 

ور�سة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�سة:  •

      اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع 10�ض. 

28
اإلثنين

29

30

الثالثاء

األربعاء
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ا ور�ض فنية متنوعة : اأيام اخلمي�ض وال�سبت من كل اأ�سبوع 1ظ. •

ور�سة فنية لطلبة املدار�ض: اأيام الإثنني- الأربعاء واخلمي�ض من كل  •

اأ�سبوع 11�ض.  

ور�سة ر�سم لل�سم و�سعاف ال�سمع: اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع 11�ض.   •

ور�سة متثيل : اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع 4م.   •

ن�ساط ثقايف : يوميًاً  •

ور�سة ادبية : يوميًا •

بروفة الكورال: اأيام ال�سبت واخلمي�ض 3م. )اإ�سراف اأ. دعاء عطيه( •

بيت ال�سحيمي

ور�سة زخرفة عربية: اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع اإ�سراف الفنان جمدى  •

ال�سحات 11�ض. 

ور�سة العرائ�ض: اأيام اجلمعة من كل اأ�سبوع من 4م.- 6م.   •

بيـــت العينــي

ور�ض الفنون الت�سكيلية 

ور�سة الر�سم اإ�سراف اأ.دعاء فتحى: اأيام ال�سبت "12ظ.- 2ظ.« •

ور�سة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات اخلا�سة: اأيام الثالثاء من كل  •

اأ�سبوع 11�ض.- 1ظ. 

فى الفرتة من 11/3 حتى 11/24 •

ور�سة "كل مرة فكرة« مبنا�سبة اأعياد الطفولة بالتعاون مع جمعية  •

ا�سدقاء القاهرة التاريخية: اخلمي�ض من كل اأ�سبوع "11�ض.- 1ظ.« 

 المعـــأرض
ق�سـر الأميــر طــاز 

فى الفرتة من 10/30 حتى 11/10: معر�ض فنون ت�سكيلية بعنوان 

7م.  الفريوز«  "اأر�ض 

مركـــز اخلــزف واحلـرف التقليديــة

فى الفرتة من 11/20 حتى 11/28: معر�ض منتجات تراثيه بالتعاون مع  •

جمعية املحافظة على الرتاث امل�سرى

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز )خزف ،  نحا�ض ، خيامية ، حلى، جنارة( •

مركز طلعت حرب الثقافى 

فى الفرتة من 11/2 حتى 11/10: معر�ض "فنانى امل�ستقبل« بالتعاون مع  •

جمعية املحافظة على الرتاث امل�سرى 

وكالــة الغــوري

املعر�ض الدائم ملنتجات مركز احلرف )خزف، نحا�ض، خيامية، حلى، جنارة(. •

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط 

فى الفرتة من 11/3 حتى 11/6: معر�ض ال�سناعات الثقافيه م�سر – ال�سني 

مبنا�سبة العام م�سر ال�سني 2016 )من 11�ض اإىل 6م(
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تعليم الة العود: اأيام ال�سبت- الإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع "4م.- 9م.«  •

تدري�ض كادر ا�ساتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�سف: اأيام ال�سبت واخلمي�ض من  •

كل اأ�سبوع "3م.- 6م.« 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني اأ. الهام احلاج: اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع 5م.  •

الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور : اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع 8م.   •

بيـت املعمـــار امل�ســـرى "منزل علي لبيب« 

الدورات التدريبيــه

الر�سم احلر والإخراج اليدوى للمعماريني مع املعمارى اأحمد ح�سن : اأيام  •

اجلمعه من كل اأ�سبوع "9�ض.- 12ظ.« 

ور�سة عمل الت�سوير الفوتوغرايف "توثيق املبانى« مع الفنان ح�سام مناديلى :  •

اأيام اجلمعه من كل اأ�سبوع "3-6م.« 

 

مركز احلرية لالإبداع بالإ�سكندرية

الق�سم الثقافى 

2016/11/14... �سالون جتربتى بعنوان )ال�سور النمطية لل�سحفى فى  •

العمال الدرامية وال�سينمائية( �سيوف اللقاء الكاتب ال�سحفى نبيل 

ابو�سال مدير مكتب امل�سرى اليوم العالمية اميان فتح اهلل رئي�ض اإذاعة 

ال�سكندرية الكاتب ال�سحفى ابراهيم حممود نائب رئي�ض حترير جريدة 

اجلمهورية تقدمي اأ/ هدى ال�ساعاتى ال�سحفيه بجريدة ال�سروق  ال�ساعه 

6٫30م بقاعة توفيق احلكيم .

2016/11/16...ندوة بعنوان )مناق�سة رواية الفا�سل والوا�سل (  •

للروائى �سعيد �سامل مناق�سة اأ.د/اأحمد امل�سرى يدير اللقاء اأ/ عبد اهلل 

ها�سم ال�ساعه 7 م بقاعة توفيق احلكيم .

2016/11/27مناق�سة املجموعه الق�س�سيه )خمدع( لالأديبه / منة اهلل  •

�سامى مناق�سة الأديب / �سوقى بدر يو�سف ، الأديب /منري عتيبه يدير 

اللقاء ال�ساعر / اأحمد ف�سل �سبلول ال�ساعه 7 م قاعة توفيق احلكيم .

ق�سم ال�سينما 

كل يوم اإثنني وثالثاء من كل  ال�سينما  نادى  برنامج  اإطار  فى  اأفالم  • عرو�ض 
اأ�سبوع بدء من ال�ساعة 3ظ بواقع فيلمني فى اليوم .

موؤ�س�سة عد�سه لفنون الفوتوغرافيا  مع  "م�سرتانى" بالتعاون  • م�سروع 
اخلمي�ض من كل اأ�سبوع "من ال�ساعة 4 : 8 م. بقاعة ال�سينما .

ق�سم املعاأر�ض

2016/11/10  اإفتتاح معر�ض الت�سوير الفوتوغرافى ال�سنوى  نتاج  •

م�سروع م�سر تانى بالتعاون مع موؤ�س�سة نادى عد�سه لفنون الفوتوغرافيا  

وي�ستمر املعر�ض حتى 2016/11/21 بقاعة �ساحة التحرير .3-6م. 

24 /2016/11  اإفتتاح معر�ض فرع ثقافة الإ�سكندريه. وي�ستمر املعر�ض  •

حتى 2016/12/3 بقاعة �ساحة التحرير . 3-6م.

2016/11/10 اإفتتاح معر�ض بالتعاون مع املركز الثقافى الإيطاىل  •

وي�ستمر املعر�ض حتى 2016/11/21 بقاعة الأخوين وانلى .7م
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ق�سم املر�سم

ور�سة  نحت اإ�سراف د/مليحه �سعيب كل يوم اإثنني وثالثاء ال�ساعة 5م. •

ور�سة اخلط العربى حتت اإ�سراف اأ/ يو�سف م�سطفى الأحد  والأربعاء •

    3٫30-5٫30م بقاعة يو�سف عز الدين .

ور�سة ر�سم وت�سوير حتت اإ�سراف د/ حممد عبد ال�سالم  •

     الإثنني والأربعاء 6-8م 

ور�سة الكاريكاتري حتت اإ�سراف د/ حممد عبد ال�سالم  •

     الإثنني والأربعاء 4-6م

الور�ض املو�سيقيه

كورال اأطفال حتت اإ�سراف /غنوة اأحمد ال�سبت من كل اأ�سبوع 4 م  •

ور�سة الكمان حتت اإ�سراف د /حم�سن اأبوالعال  •

     ال�سبت والأحد والثالثاء من كل اأ�سبوع  ال�ساعة 1م .

ور�سة اجليتار اأطفال حتت اإ�سراف اأ/م�سطفى ي�سرى  •

     ال�سبت والأحد والإثنني 4م.

ور�سة البيانوحتت اإ�سراف اأ/اإميان الروبى  •

     كل اأيام الأ�سبوع ماعدا اخلمي�ض 3 م .

ور�سة الكمان حتت اإ�سراف اأ/ رم�سان ال�سيد الثالثاء 1م . •

الور�ض الفنيه 

ور�سة الباليه حتت اإ�سراف اأ/زيزيت ال�سبت والإثنني والثالثاء ال�ساعة 5م •

 ور�سة الباليه حتت اإ�سراف / حممد اأحمد   •

     الأربعاء من كل اأ�سبوع ال�ساعة 5م.

ور�سة باليه حتت اإ�سراف / مى �سعد يوم الأحد واخلمي�ض ال�ساعه 5 م . •

ور�ض �ستوديواملمثل كل اأيام الأ�سبوع 5 م  •

ور�سة م�سرح الطفل اخلمي�ض  من كل اأ�سبوع 5 م . •

فرقة احلريه للفنون ال�سعبيه الأحد من كل اأ�سبوع 5م •

بمناسبة أعياد الطفولة يشارك قطاع صندوق التنمية 
الثقافية بعدد من األنشطة الفنية بالهيئه العامة لقصور 

الثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل 

ق�سر ثقافة الطفل ببنها 

الثالثاء 11/22: عر�ض الأراجوز وخيال 6م.  

احلديقة الثقافية بال�سيدة زينب 

اخلمي�ض 11/24 : عر�ض م�سرحى نتاج ور�سة حلوة احلدوته مبنا�سبة الحتفال    

                                    باأعياد الطفولة 6م.

ال�سبت 11/26: عر�ض الأراجوز وخيال 6م.  
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ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة 
)الدورة العاشرة( فبراير 2017

الإ�سرتاك فى م�سابقة امللتقي الدويل للر�سوم املتحركة الذي ينظمة �سندوق 

التنمية الثقافية بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية للر�سوم املتحركة.

يقبل امللتقى فى م�سابقته كل اأفالم التحريك بكافة انواعها على اإختالف 

نوعية التنفيذ دون حتديد حد اق�سى ملدة عر�ض العمل وبحد اأدنى دقيقة 

واحدة. تقبل الأعمال امل�ساركة فى امل�سابقة من اإنتاج عام 2016-2015 من 

كل جهات الإنتاج وال�ستوديوهات املنتجة لأفالم الر�سوم املتحركة فى م�سر 

والعامل. 

منحة إنتاج فيلم رسوم متحركة

يعلن قطاع �سندوق التنمية الثقافية، عن منحة مالية لإنتاج اأحد اأفالم 

الر�سوم املتحركة ، وذلك يف اإطار امللتقي الدويل للر�سوم املتحركة.

تقبل العمال حتي 31 يناير 2017، وفقًا لل�سروط املعلنه  •

على موقع ال�سندوق الر�سمى. 

للتعرف على �سروط امل�ساركة بالتف�سيل وفروع امل�سابقة ومنحة الإنتاج 

برجاء زيارة موقع ال�سندوق 

www.cdf-eg.org

عيد الطفولة 

حتتفــل معظم دول العامل فى الع�سرين من نوفمرب من كل عام باليوم العاملى 

للطفل وقد وقع الختيار على هذا التاريخ و الذى يوافق توقيع اجلمعية 

العامه لالأمم املتحدة على التفاقية الدولية حلقوق الطفل و التى متنح 

الأطفال جمموعه من احلقوق من اأهمها حق احلياة و ال�سحة و التعليم و 

اللعب و احلق فى احلياة الأ�سرية و عدم ا�ستخدام العنف و عدم التميز و هى 

حقوق ل يجوز امل�سا�ض بها. 
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 مسابقة الصوت الذهبى 

للعـام الثانى على التواىل ينظم قطاع �سندوق التنمية 

الثقافيه م�سابقة ال�سوت الذهبى لكت�ساف املواهب الغنائيه 

ال�سابه- افرزت م�سابقة العام الأول اكت�ساف ع�سر ا�سوات 

متميزة �ساركت فى العديد من احلفالت الغنائيه و املو�سيقيه.  

�سارك فى م�سابقة هذا العام حواىل 160 مت�سابق  مت 

اختبارهم من خالل جلنة حتكيم مكونه من عدد من كبار 

ال�ساتذة و املتخ�س�سني فى الغناء و�سيتم اختيار 10 ا�سوات 

للفوز بجوائز امل�سابقة فى حفل كبري يقام على م�سرح 

الهناجر، ال�سبت 26 نوفمرب

يح�سل الثالث فائزين الأوائل على جوائز ماليه كما يفوز 

احلا�سلني على املركز من الول اىل العا�سر مبنحه جمانيه 

لدرا�سة املو�سيقي و الغناء بـبيت الغناء العربى "ق�سر المري 

ب�ستاك" و يتيح لهم ال�سندوق امل�ساركة فى احلفالت الغنائيه 

التى يقيمها على مدار العام.
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مسابقة ادب االطفال
 

لأول مرة ينظم قطاع �سندوق التنمية الثقافية م�سابقة 

فىاأدب الأطفال بهدف ت�سجيع املبدعني على الكتابه للطفل 

فى جمالت ال�سعر- الق�سه و اغانى الأطفال – مت العالن 

عن امل�سابقة مبنا�سبه اليوم العاملى لكتب الأطفال و تقدم 

لها العديد من املت�سابقني و ت�سكلت جلنة حتكيم من كبار 

املتخ�س�سني فى اأدب الطفل لختيار الفائزين الذين �سيتم 

الإعالن عن اأ�سمائهم خالل هذا ال�سهر فى اإطار الحتفال 

باأعياد الطفولة.  

*اوبريت "و حياتك يا مصر"

عــن ن�ض الزهر فى األف عام لالأديب ابراهيم غراب 

روؤية فنيه للفنان عالء مر�سى و كتابة و متثيل و غناء 

فريق املوهوبني. 

تكون الفريق من خالل ور�سة عمل لكت�ساف املواهب قام 

بتنفيذها الفنان عالء مر�سى و جمموعة من الفنانني فى عدد 

من املحافظات و كان من نتاجها اكت�ساف اكرث من 400 موهبه 

�سابه مت تدريبهم و اعدادهم للم�ساركة فى هذا الوبريت 

الوطنى... و الذى انتجه قطاع �سندوق التنمية الثقافية 

ويقدم على م�سرح وكالة الغورى، اخلمي�ض 10 نوفمرب
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اأ�سعار تذاكر  العرو�ض املقامة

 ب�سندوق التنمية الثقافية 

عروض التنورة "وكالة الغوري« 
) 5 جنيه للم�سري – 30 جنيه لالأجنبي ( 

عروض بيت العود العربي "الهراوي«
 25 جنيه 

عروض قبة الغوري
 ) 5 جنيه للم�سري – 30 جنيه لالأجنبي ( 

الدخول جمانًا للعرو�ض الفنية الأخرى

معرض الصناعات الثقافيه مصر- الصين 
بمناسبة عام مصر و الصين 2016

فــى اطار عام م�سر و ال�سني 2016والذى �سهد العديد من الفعاليات الثقافيه 

والفنيه امل�سرتكه بني البلدين الكبريين – ينظم قطاع �سندوق التنمية الثقافيه 

بالتعاون مع وزارة الثقافة بال�سني معر�سًا هامًا يعد الول من نوعه لل�سناعات 

الثقافيه فى كل من م�سر وال�سني بهدف التعريف بهذة ال�سناعات واإيجاد قنوات 

للتفاعل والتعاون بني م�سر وال�سني فى هذا املجال. 

تقدم على مدار اأيام املعر�ض الذى ي�ستمر من 3 حتى 6 نوفمرب 2016 مبركز 

الف�سطاط للحرف التقليدية العديد من عرو�ض الفنون ال�سعبيه من خمتلف 

حمافظات م�سر وعرو�ض فرقة التنورة الرتاثيه بالإ�سافة لعر�ض فنى من ال�سني. 
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عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�سر الأمري طاز:  17 �ض ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - •

حي اخلليفة ت: 25142581 •

وكالة الغوري: �سارع ال�سيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �سارع املعز مع �سارع الأزهر •

قبة الغوري: 111 �سارع الأزهر، الغورية، ت: 25060227 •

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

بيت الهراوي:  خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174 •

بيت ال�سحيمي:  اجلمالية، حارة الدرب الأ�سفر، �سارع املعز، ت:25913391 •

مركز احلرف التقليدية: 1�سارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ض •

 بالف�سطاط، م�سر القدمية،  ت:27412324 •

بيت العيني: خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990 •

مركز الإبداع الفني:  �ساحة دار الأوبرا  ت: 27363446 •

متحف اأم كلثوم: 1 �ض امللك ال�سالح منيل الرو�سة ت: 23631467 •

مركز احلرية لالإبداع بالإ�سكندرية: 1 �سارع فوؤاد، بجوار نقطة �سريف، •

 الإ�سكندرية ت:34956633 •

 بيت ال�سعر "بيت ال�ست و�سيلة« :  خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171  •

بيت الغناء "ق�سر الأمري ب�ستاك«:  �سارع املعز   ت:27879187 •

�سندوق التنمية الثقافية بجوار دار الأوبرا امل�سرية – اجلزيرة – القاهرة  •

 تليفون: 27357001 – 27354234   فاك�ض: 27364634 •
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