قبة الغوري

� 111شارع الأزهر ،الغورية،
ت25060227 :

األحد 11/3
حفل طقو�س ال�سمو
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب
ر�ؤية فنية للفنان /انت�صار عبد الفتاح 8م

األحد 11/10
فرقة �سماع للإن�شاد واملو�سيقى الروحية و�ضيف �شرف احلفل فرقة �إندوني�سيا
للإن�شاد مبنا�سبة االحتفال باملولد النبوى ال�شريف 8م

األحد 11/17
فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية امل�صرية وفرقة �إندوني�سيا للغناء الفلكلورى
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري وم�ؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�شعوب
ر�ؤية فنية للفنان  /انت�صار عبد الفتاح 8م

فرقة التنورة التراثية
�أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م
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قصر األمير طاز

� 17ش ال�سيوفية ,متفرع من �شارع ال�صليبة,
حي اخلليفة ت25142581 :

اإلثنين 11/18
لقاء مفتوح وور�شة عمل مع طلبة املدار�س املوهوبني فى الغناء والعزف على الآالت
املو�سيقية والتمثيل وتعريفهم ب�أن�شطة املركز بالتعاون مع �إدارة اخلليفة
واملقطم التعليمية وال�سيدة زينب التعليمية �10ص

الـورش الفنية
السبت و الثالثاء من كل أسبوع :
اإلثنين 11/4
ندوة توعية لطلبة املدار�س بعنوان
«خماطر االنرتنت والألعاب الإلكرتونية»
مع د.خالد ال�سيد بحريى �أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة
والتنمية الب�شرية �10ص

اإلثنين 11/11
ندوة توعية لطلبة املدار�س بعنوان «الفكر املتطرف ون�شر ال�شائعات»
مع د .جمال �شفيق �أحمد ا�ستاذ علم النف�س بجامعة عني �شم�س �10ص
4

ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 2ظ.

األحد واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع :
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 2ظ

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع :
ور�شة �إعداد املمثل 4م

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع :
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز (الأطفال 12ظ  -الكبار 4م)

5

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة

�ساحة دار الأوبرا،
ت27363446 :

األربعاء 11/13
عر�ض فيلم القليوبى �صديق احلياة
�إخراج �سامى حممد علي
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

من  18نوفمبر حتى 3ديسمبر
فعاليات مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل
"الدورة "41
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الثالثاء 11/19

بيت المعمار المصرى

ندوة اختبارات القدرات للتعليم املعماري:
قيا�س لال�ستعداد �أم طريقة لال�ستبعاد د .اينا�س اجلزار 6,30م

�شارع درب اللبانة �أمام
جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفاك�س0225117043 :

الثالثاء 11/26
�سل�سلة رواد العمارة عن املعماري حممود ريا�ض ت�ست�ضيف حفيده املعماري حممود ريا�ض 6,30م

السبت 11/30
احتفالية ميالد املعماري رم�سي�س وي�صا وا�صف وذكرى وفاة املعماري ح�سن فتحي 6,30م

الـورش الفنية
الجمعة 11/15
السبت 11/2
ندوة « نحو تفاعل جمتمعى ايجابى
بالفراغات العامة» مع د� .إميان حامت6,30م

الثالثاء 11/5

ندوة املعماري حممد كمال �إ�سماعيل وتو�سعة احلرم النبوي
د .هالة �أحمد زكي مبنا�سبة االحتفال باملولد النبوى ال�شريف

األحد 11/17

�صالون العمارة وال�سينما االماكن االثرية امل�صرية يف ال�سينما
�أ .ندى زين الدين 6,30م
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جولة وور�شة ر�سم عمراين بالتعاون مع جمموعة  Urban Sketchersوجمموعة اللقطة
�10ص2-ظ

اإلثنين 11/18
زيارة مدر�سة وور�شة عمل للأطفال «الرتاث املعماري يف م�صر» �10ص – 2ظ

الجمعة 11/22
ور�شة حكي و�ألعاب معمارية مع جمموعة ما�سرت كرافرت «كرافتينو يف احلرانية»
(مركز رم�سي�س وي�صا وا�صف للفنون) لالطفال من �سن ١٢- ٦عام �10ص2-ظ

الجمعة 11/29
ور�شة حكي و�ألعاب معمارية مع جمموعة ما�سرت كرافرت«كرافتينو ي�سافر �إىلاجلرنة»
9

مركز الهناجر للفنون

�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

قاعة السينما
السبت 11/2
نادى ال�سينما الأفريقية 7م

الخميس 11/7
�صالون ال�سينما الوثائقية مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م

السبت 11/9
نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م

الخميس 11/14
نادى ال�سينما الهندية 7م

السبت 11/16
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

من  18نوفمبر حتى 3ديسمبر
فعاليات مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل «الدورة »41
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بيت الغناء العربي

«ق�صر الأمري ب�شتاك»
�شارع املعز ،ت27879187:

(احياء ذكرى املعماري ح�سن فتحي) لالطفال من �سن ١٢- ٦عام �10ص – 2ظ

الخميس11/14
�صالون املقامات بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
وي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7,30م

األحد 11/17
حفل املعهد العاىل للمو�سيقى العربية 7,30م

الخميس 11/21
حفل غنائى للفنانة يا�سمينا وفرقتها املو�سيقية
«�سعر التذكرة 50جنيه 7,30م

الخميس 11/ 28
حفل �شباب الغناء العربى ملجموعة من الأ�صوات الذهبية
بقيادة املاي�سرتو د .مدحت عبد ال�سميع 7,30م

السبت من كل أسبوع
دورات تدريبية فى جمال الغناء العربى

12

13

الخميس 11/7

مركز طلعت حرب الثقافي

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم
ت23622647 :

حفل �إن�شاد دينى مبنا�سبة املولد النبوى ال�شريف لفرقة النيل
للآالت ال�شعبية التابعة للهيئة العامة لق�صورالثقافة 7م

السبت 11/9
�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل
«االحتفال مبرور  150عام على افتتاح قناة ال�سوي�س»
بح�ضور د .جمال �شقرة د� .سيد فليفل د .هايدى فاروق يدير
ال�صالون االعالمى حممد ال�شافعى 6م

األثنين 11/11
ندوة لطلبة املدار�س مع كاتبة الأطفال ا .زهراء �سالمه
بعنوان «رحلة فى عامل احلكايات» �11ص

السبت 11/16
نادى �سينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما12ظ

األثنين 11/18
حفل لل�ساحر والعرائ�س مبدر�سة جنة الطفل للإعاقة احلركية مبنا�سبة �أعياد الطفولة �11ص

الجمعة 11/22
عر�ض فقرات من ال�سريك القومى مبنا�سبة �أعيادالطفولة 1ظ

األربعاء من كل اسبوع
ور�ش فنية لطلبة املدار�س
مبنا�سبة املولد النبوى ال�شريف و�أعياد الطفولة �11ص

الخميس من كل أسبوع

ور�ش ر�سم مبنا�سبة �أعياد الطفولة 3ع�صر ًا

الجمعة من كل اسبوع
ور�شة ا�شغال فنية مبنا�سبة اعياد الطفولة 2ظ

السبت والخميس من كل اسبوع
بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية 3ع�صر ًا

السبت من كل أسبوع
ور�ش فنية وتنمية مهارات وتعديل �سلوك لذوى القدرات اخلا�صة �10ص
14
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بيت الهراوى
«بيت العود العربى»
خلف اجلامع الأزهر
ت25104174 :

بيت الشعر العربي

األحد 11/3

«بيت الست وسيلة»

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى 7م

خلف اجلامع الأزهر
ت25103171 :

األحد 11/17
�أم�سية �شعرية ل�شعراء العامية 7م

السبت 11/23

األحد 11/24

حفل مو�سيقي لأ�ستاذة املاندولني ببيت العود
عزة حممد ح�سني وفرقتها 8م

�أم�سية �شعرية ل�شعراء من حمافظات م�صر 7م

�سعر التذكرة 25جنيه

•تعليم �آلة العود واملاندولني:
�أيام ال�سبت والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع «4م9 -.م».
•تعليم نظريات العود للمتقدمني �أ.د� .أحمد يو�سف:
�أيام ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م6 -.م».
•تعليم نظريات العود للمبتدئني �أ .فادى عادل:
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع «4م6 -.م».
•تعليم القانون وااليقاعات والناى :
�أيام ال�سبت والأثنني و الأربعاء
من كل �أ�سبوع «4م9 -.م».
16
15

17
17

اإلثنين 11/4
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7,30م

الخميس 11/14
عر�ض م�سرحية �أفراح القبة بالتعاون مع املعهد العاىل للفنون
ال�شعبية � -أكادميية الفنون 7,30م

الخميس 11/21
عر�ض م�سرحية حكايات �شعبية بالتعاون مع املعهد العاىل للفنون
ال�شعبية � -أكادميية الفنون 7,30م

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

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

مبادرة صنايعية مصر
للتدريب على حرف “اخلزف -النحا�س  -اخليامية -
ال�صدف  -احللى الرتاثية  -الق�شرة”
الأحد  -الإثنني  -الثالثاء  -الأربعاء  -اخلمي�س
من 6 -3م

المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)

الخميس 11/28
حفل فنى لفرقة املولوية امل�صرية
«�سعر التذكرة 75جنيه» 7,30م

الجمعة من كل أسبوع
 ور�شة عرائ�س 6 -4م-عر�ض خيال الظل واالراجوز 7,30م

األحد من كل أسبوع
بيت السحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز
ت25 913391:
18
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فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

1919

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �شبكة الإنرتنت
املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

مركز إبداع الطفل

الثالثاء والخميس من كل أسبوع

«بيت العيني»
خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

ور�شة �أ�شغال فنية 2ظ

السبت من كل اسبوع
ور�شة ر�سم 1ظ

األربعاء من كل أسبوع
ور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات �11ص

السبت من كل اسبوع
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ�.إميان �سليمان 12ظ

الثالثاء من كل أسبوع
ور�شة تدريب مهارات ذهنية لطلبة املدار�س �10ص

الخميس 11/21
احتفالية �أعياد الطفولة وتت�ضمن :عرو�ض فنية لل�ساحر –
حفل كورال �أطفال بيت العينى – عر�ض ما�سكات �10ص

الخميس 11/28

20

عر�ض فقرات من ال�سريك القومى
بالتعاون مع البيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�ستعرا�ضية �11ص،
ا�ست�ضافة الكاتب الكبري�أحمد �سويلم فى حوار
حول كتاباته لالطفال 12ظ
21
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قصر المانسترلي
متحف أم كلثوم
� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة
ت23631467 :

السبت  23نوفمبر
حما�ضرة املو�سم الأول  -مقدمة ملو�سيقى الباروك  -حما�ضر :ه�شام جرب
 7:00م�ساء -دخول جماين

الجمعة  29نوفمبر
ح�سام �شحاتة  -كمان
جريج مارتن  -بيانو
م�ساء  -التذاكر 75 :جنيه
ً 8:00

الجمعة  15نوفمبر
م�ساء -
م�ؤمتر �صحفيً 6:00 -
حفل االفتتاح� :أمرية �سليم� ،سوبرانو  -هيثم حممد ،بيانو
م�ساء  -التذاكر 100 :جنيه
ً 8:00

الجمعة  22نوفمبر
�إميان م�صطفى �سوبرانو -ر�ضا الوكيل با�ص
م�ساء  -التذاكر 75 :جنيه
ً 8:00
22
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األربعاء 11/6

األحد 11/24

ندوة مناق�شة ديوان « �سجل مدين « لل�شاعر د /حممد خميمر6.30م

 -ندوة مناق�شة رواية « دندرة اللعنة املزيفة « للكاتب د� /أمين حامد 6,30م -منتدي الإبداع العلمي و التكنولوجي

الخميس 11/7

بعنوان « الإبداع العلمي فى حرب �أكتوبر و ملحمة كربيت» �ضيف اللقاء كيميائي /حممد نور الدين6,30م

بالتعاون مع مبادرة �أكوا «�سرد تفاعلى – ثقافة �سردية – ثقافة �سينمائية – فتنة الإ�سكندرية 6.30م

اإلثنين 11/25

اإلثنين 11/11

ندوة « حروب اجليل الرابع و مواجهة ال�شائعات 6,30م

ملتقي احلرية ال�شعرى «قراءة فى �شعر عبد العليم القباين»  -لقاء مع ال�شعراء حممود عبد ال�صمد زكريا –

األربعاء 11/27

�صادق �أمني تقدمي ال�شاعر  /ناجي عبد اللطيف  6.30م

ندوة « امل�سرح  ..الكاتب واجلمهور » 6,30م

األربعاء 11/13
مناق�شة ن�صو�ص ولوحات «ذات �صباح نيئ» للكاتب الفنان  /مهاب ال�سيد عبد الغفار 6,30م

الخميس 11/14

الخميس 11/28
�صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان «جمتمع الذكاء الإ�صطناعي» 6,30م

قسم املسرح

بالتعاون مع مبادرة �أكوا «منوعات �سردية – ثقافة �سردية –

الخميس 11/7

ذاكرة الإبداع ال�سكندرى -ثقافة الطفل ال�سكندرى 6.30م

العر�ض امل�سرحي « بنى �آدم يجن ( حنان و رحمة )» لذوى القدرات اخلا�صة ت�أليف و�إخراج /ع�صام بدوى

األربعاء 11/20

بالتعاون مع مديرية �شباب الإ�سكندرية  7م

ندوة مناق�شة ديوان « ر�سايل نوح « لل�شاعر /عمرو الرتكي 6,30م

الخميس 11/21
بالتعاون مع مبادرة �أكوا «�سرد تفاعلى – منوعات �سردية – فتنة احلكى – منوعات �سردية 6.30م

حفل افتتاح �أيام الرتاث ال�سكندري بعامه العا�شر « �أخر �أخبار الإ�سكندرية » و عر�ض فيلم «�إ�سكندرية الطليان»
بالتعاون مع مركز الدرا�سات ال�سكندرية  6م

الخميس 11/14
�أم�سية «�أغنية من �سينا» لل�شاعر حممد بهجت ت�صاحبه فرقة �أورك�سرتا احلرية للموهوبني

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية
� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية
ت34956633:

الجمعة 11/8

بقيادة املاي�سرتو  /كرمي عبد العزيز  7م

24
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الخميس 11/21
حفل فنون �شعبية بقيادة الفنان� /أحمد يون�س  7م

الخميس 11/28
عر�ض م�سرحية ال�شبيهان ت�أليف نريفانا عثمان و �إخراج �أحمد عبد الرحيم  7م

قسم املعارض
الخميس 11/14

افتتاح معر�ض اخلط العربي «الأخوة واالن�سانية» 6م و ي�ستمر حتي 2019/11/21
بالتعاون مع املجل�س الآعلي للثقافة

قسم السينما
السبت 11/9

�أفالم ال�سينما الأفريقية و عر�ض فيلم « Sew the winter to my skinجنوب �أفريقيا»  6م

السبت 11/16
�أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

السبت 11/30
�أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م .

الثالثاء من كل أسبوع
نادي احلرية ال�سينمائي �إ�شراف �أ /حممد كمال مبارك  6م
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