
قصر األمير طاز
اإلثنين 11/13 فى اإطار االحتفال باأعياد الطفولة )ا�سكت�ش م�سرحى بعنوان »حاول تتغري«

بالتعاون مع االدارة التعليمية فى اطار مبادرة »راقى باأخالقى.. راقى ب�سلوكى« 10�ش. 

الخميس 11/16 اإفتتاح معر�ش » اأر�ش الفريوز » وي�ستمر ملدة اأ�سبوع 6م
الخميس 11/23 �سالون م�سر املبدعة مع ال�ساعر حممد بهجت 6م. 

السبت 11/25 فى اطار االحتفال باأعياد الطفولة )افتتاح معر�ش نتاج ور�ش الفن الت�سكيلى 
خالل ال�سيف – نتاج ور�سة تعليم العزف على االآالت املو�سيقية خالل ال�سيف( 6م

الــورش الفنيــة
ور�سة االإن�ساد الدينى للمن�سد حممود التهامى   اأيام ال�سبت و االأحد من كل  اأ�سبوع 2ظ. 

ور�سة تعليم العزف على االآالت املو�سيقية من �سن 10 �سنوات حتى 18�سنة

اأيام االأحد واالأثنني واالأربعاء من كل اأ�سبوع 4م.  

ور�سة اإعداد املمثل وفنون امل�سرح + ور�سة حكى واإلقاء

اأيام االأحد والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�سبوع 3م. 

ور�سة الفن الت�سكيلى من �سن 6�سنوات حتى 20�سنة

اأيام االأحد و الثالثاء و االأربعاء من كل اأ�سبوع 2ظ. 

ور�سة كورال ق�سر االأمري طاز  اأيام االأحد واالأثنني واالأربعاء من كل اأ�سبوع 4م.

قبــة الغـــوري
األحد 11/12

فى اإطار م�سروع حوار الفنون عازفة الهارب الفنانة

منال حمى الدين 8م. 

األحد 11/19
الور�سة الفنية لفن ال�سماع باال�سرتاك مع فرقة �سوريا 

لالن�ساد “بالتعاون مع موؤ�س�سة م�سر اخلري و موؤ�س�سة حوار 

لفنون ثقافات ال�سعوب”8م. 

األحد 11/26
مبنا�سبة االحتفال باملولد النبوى ال�سريف حفل طقو�ش 

ال�سمو  وت�سم )فرقة �سماع لالإن�ساد ال�سوفى- فرقة 

�سماع للرق�ش ال�سوفى املولوى- فرقة الرتاتيل و االحلان 

القبطية- جمموعة من اال�سوات املميزة من اقاليم م�سر 

املختلفة- فرقة الرتانيم الكنائ�سية “اأكابيال” و �سيف 

�سرف احلفل جمموعة اندوني�سيا لالإن�ساد( “بالتعاون 

مع موؤ�س�سة م�سر اخلري و موؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات 

ال�سعوب” 8م. 

بيـــت الهــراوى “بيـت العــود العربــى”
 األثنين 11/6

حفل الفنان/ طارق االزهرى - �سعر التذكرة 25 جنيه 8م. 

تعليم آلة العود
اأيام ال�سبت- االأثنني و االأربعاء من كل اأ�سبوع “4م.- 9م.” تدري�ش كادر اأ�ساتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمين
اأ.د. اأحمد يو�سف  اأيام ال�سبت و اخلمي�ش من كل اأ�سبوع “3م.- 6م.” 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئين
اأ. الهام احلاج  اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع “5م.- 6م.”

مركز الهناجر للفنون
)قاعة السينما(

فى الفترة من 10/27 حتى 11/2
اأ�سبوع االأفالم الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند 7م.  

فى الفترة من 10/31 حتى 11/14
جلان حتكيم م�سابقة ال�سوت الذهبى 

السبت 11/4
 نادى ال�سينما االإفريقية 7م.

الخميس 11/9
�سالون ال�سينما الوثائقيه مع املخرج

اأحمد فوؤاد دروي�ش 6م.  

فى الفترة من 11/20 حتى 12/3
عرو�ش مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل

)الدورة 39( وفق برنامج املهرجان 

عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق

قصر األمير طاز
 17 �ش ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة ت  25142581

وكالة الغوري
�سارع ال�سيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �سارع املعز مع �سارع االأزهر

قبة الغوري
 111 �سارع االأزهر، الغورية، ت  25060227

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

بيت الهراوي
خلف اجلامع االأزهر ت  25104174

بيت السحيمي
 اجلمالية، حارة الدرب االأ�سفر، �سارع املعز ت  27878865 

بيت المعمار المصرى 
�سارع درب اللبانة اأمام جامع ال�سلطان ح�سن -القلعة

مركز الحرف التقليديةبالفسطاط
1�سارع االإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش بالف�سطاط، م�سر القدمية، 

ت  23643103

بيت العيني
خلف اجلامع االأزهر ت  25142990

مركز اإلبداع الفني
�ساحة دار االأوبرا ت  27363446

متحف أم كلثوم
 1 �ش امللك ال�سالح منيل الرو�سة ت  23631467

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
1 طريق احلرية، بجوار ق�سم العطارين، االإ�سكندرية ت 34956633

 بيت الشعر»بيت الست وسيلة« 
خلف اجلامع االأزهر ت  25103171 

بيت الغناء»قصر األمير بشتاك« 
�سارع املعز  ت 27879187

�سندوق التنمية الثقافية بجوار دار االأوبرا امل�سرية، اجلزيرة، القاهرة،  ج.م.ع.، �ش.ب.  119 �ش حممد فريد - تليفون  27357001، 27354234 

www.cdf.gov.eg       27364634  فاك�ش 

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
السبت واألثنين واألربعاء من كل أسبوع

“10�ش.-4م.” التقليدية  للفنون  ت�سارلز  االأمري  مدر�سة  مع  بالتعاون  التقليدية  جميل” للحرف  رزق  “ باب 

المعـارض
املعر�ش الدائم ملنتجات املركز )خزف – نحا�ش – خيامية – حلى – جنارة(
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بيت السحيمي 
عر�ش االأراجوز وخيال الظل اأيام  اجلمعة من كل اأ�سبوع 7،30م.

فرقة النيل لالآالت ال�سعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�سافعي 

ايام االأحد من كل  اأ�سبوع 7،30 م.

الـورش الفنية
ور�سة العرائ�ش  اأيام اجلمعة من كل اأ�سبوع 4م. 

بيت الست وسيلة “بيت الشعـر العربى” 
األحد 11/5

اأم�سية �سعرية )ال�سعر يف مواجهة االإرهاب( “�سعراء العامية” 7م.

األحد 11/12
اأم�سية �سعرية )ال�سعر يف مواجهة االإرهاب( 7م. 

األحد 11/19
اأم�سية �سعرية )ال�سعر يف مواجهة االإرهاب( 7م. 

األحد 11/26
�سالون ال�ساعر احمد عبد املعطى حجازى 7م. 

“بيـت الغنـاء العربـى” بقصـر االميــر بشتـاك
الخميس 11/2

�سالون املقامات ري�ستال باالإ�سرتاك مع الربنامج االإذاعى الثقافى 8م

اإلثنين 11/27
حفل لفرقة وتريات “مو�سيقى عربية” 8م �سعر التذكرة 25جنيه

متحف أم كثلوم
الخميس 11/30

فرقة �سواريه 8م �سعر التذكرة 50جنيه

مواعيد زيارة متحف أم كلثوم
يوميًا “9ص-4م”

بيـت المعمـــار المصـــرى
الثالثاء 11/7  ندوة “م�سر فى بيناىل فيني�سيا” مع د.هابى ح�سنى 6م

الثالثاء 11/14  حما�سرة “العمارة واملو�سيقى” مع اأحمد على توفيق و�سارة ها�سم 6م
الثالثاء 11/21  �سالون ثقافى “معًا الإعالء قيم اجلمال” دور جهاز التن�سيق

احل�سارى فى احلفاظ على ذاكرة االأمة 6م

الخميس 11/25  جلنة حتكيم م�سابقة املكعبات الذهبية 10،30�ش
الثالثاء 11/28  اإعالن نتائج م�سابقة املكعبات الذهبية”

فى ذكرى رم�سي�ش وي�سا و ح�سن فتحى 6م

بيـــت العينــي
الخميس 11/16  عر�ش خيال الظل و االأراجوز مبنا�سبة عيد الطفولة 11،30�ش. 

الفنون التشكيلية
السبت من كل أسبوع 

ور�سة تعليم الر�سم ا�سراف اأ. دعاء فتحى  12ظ. 

فى الفترة من 11/13 حتى 11/16
ور�سة اأ�سغال فنية “اأهال عيد الطفولة” اإ�سراف اآيه �سيف الن�سر

الثالثاء والخميس من كل أسبوع 
ور�سة تنمية مهارات ذوى االحيتاجات اخلا�سة ا�سراف دعاء فتحى 11�ش. 

الورش الثقافية
 الخميس من كل أسبوع

 ور�سة تنمية مهارات “اأنا بتغري وداعًا لل�سلبية” اإ�سراف مروة عطية 11�ش.

اإلثنين والخميس من كل أسبوع
ور�سة تعليمية با�ستخدام االنرتنت “عيد الطفولة حول العامل” اإ�سراف منه االمام11�ش. 

الورش الموسيقية
السبت من كل أسبوع ور�سة االإيقاع املو�سيقى اإ�سراف مينا فايز 10�ش. 

وكالــة الغــوري
فرقة التنورة التراثية

اأيام ال�سبت واالأثنني واالأربعاء من كل اأ�سبوع 7،30م. 

سعر التذكرة
5جنيه للم�سريني – 30جنيه لالأجانب

مركز اإلبداع الفنــى

)قاعة السينما(
فى الفرتة من 11/20 حتى 12/3  

عرو�ش مهرجان القاهرة ال�سينمائى 

الدوىل )الدورة 39(

وفق برنامج املهرجان 

)قاعة المسرح(
العر�ش امل�سرحى “�سلم نف�سك”

نتاج ور�سة �ستديو املمثل

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
السبت 11/4  ال�سالون املو�سيقى ..املو�سيقى للجميع 5،30م.

اإلثنين 11/13  حفل لالأراجوز والتنورة مبدر�سة مب مب للرتبية الفكرية 
مبنا�سبة االحتفال باأعياد الطفولة 11�ش.

الخميس 11/16  عر�ش بالية لالأطفال حتت اإ�سراف الفنانة فاطيما فى 
اإطار االحتفال عيد الطفولة 7،30م.

السبت 11/18  �سالون بهجة الروح مع ال�ساعر حممد بهجت
مب�ساركة فريق كورال املركز بقيادة اأ.دعاء عطية فى اإطار االإحتفال

باأعياد الطفولة 6 م.

األربعاء 11/22  ندوة مع الكاتبة �سهرية خليل رئي�ش حترير
جملة �سمري 11�ش.

الخميس 11/23  عر�ش م�سرحية “اللعبة ال�سقية” بالتعاون مع البيت 
الفنى للم�سرح 6م.

السبت 11/25  اإفتتاح معر�ش فنى “الرتاث االإ�سالمى واحلرف” 6م.
الخميس 11/30  اأم�سية �سعرية غنائية الليلة املحمديةمبنا�سبة 

االحتفال باملولد النبوى ال�سريف 6م.

الــورش الفنيــة
السبت من كل أسبوع 

- ور�سة تنمية مهارات لذوى االحتياجات اخلا�سة 10�ش.

- ور�سة فنية لذوى القدرات اخلا�سة 12�ش.

- ور�ش فنية متنوعة “ر�سم – اأ�سغال فنية” 2ظ.

األثنين من كل أسبوع  ور�سة تدريب م�سرح
لذوى القدرات اخلا�سة3،30ع�سرًا.

األثنين من كل أسبوع  ور�ش فنية لطلبة املدار�ش
مبنا�سبة اأعياد الطفولة 11�ش.

السبت والخميس من كل أسبوع
بروفة كورال بقيادة ا.دعاء عطية 3ظ. 

السبت والخميس من كل أسبوع
ور�سة حلوة احلدوتة 1ظ.


