قبة الغوري � 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

األحد 11/8
جمموعة من الأ�صوات املميزة من �أقاليم م�صر املختلفة
و�ضيف �شرف احلفل �أندوني�سيا للإن�شاد 8م
األحد 11/15
الفرقة القومية للفنون ال�شعبية 8م

فرقة التنورة التراثية

�أيام ال�سبت والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م

12

3

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

السبت11/7
مبنا�سبة املولد النبوى حفل فنى لفرقة احل�ضرة
مع الفنان نور ناجح 7م
«�سعر التذكرة 110جنيه»
الخميس 11/26
حفل فنى للفنان خالد منيب 7م
«�سعر التذكرة 60جنيه»

الورش الفنية
السبت والثالثاء من كل أسبوع
ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 1ظ
األحد والخميس من كل أسبوع
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 12ظ
األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة �إعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح تدريب �أ� .أحمد زكريا 4م
األحد والخميس من كل أسبوع
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز تدريب �أ .هبة رم�ضان 4م

4

5

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة� :ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :

على مدار الشهر
عرو�ض م�سرحية (�سينما م�صر)
ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
�إنتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع الفنى 8م

6
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بيت المعمار المصرى �شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة ،تليفاك�س25117043 :

األحد11/8
حلقة نقا�ش «خبيئة ح�سن فتحي» مع املعماري ع�صا م �صفي الدين ود .ماجد زاغو 5م
السبت 11/14
حما�ضرة (ويكى عمران) حفظ وتنظيم ومراكمة املعرفة العمرانية
مع م .كرمي غالب – م �أحمد زعزع 6م
السبت 11/21
حلقة نقا�ش رم�سي�س وي�صا (العمارة الإن�سانية) 6م
السبت 11/28
يف ذكرى وفاة املعماري امل�صري العاملي ح�سن فتحي ندوة
(املدخل الت�صميمي والتنفيذي للمباين املتوافقة بيئيا)
�أ .د� .إبراهيم مدين 6م

8
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مركز الهناجر للفنون �ساحة دار الأوبرا امل�صرية

الخميس 11/12
نادى ال�سينما الهندية 7م
السبت11/14
نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م
األثنين 11/16
نادى �سينما املر�أة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م
الخميس11/19
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون6م

قاعة السينما
11/11،9،4،2
عرو�ض �أفالم لالطفال وال�شباب من �سفارة
(بولندا ،الت�شيك� ،سلوفاكيا واملجر)7م

السبت 11/21
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

الخميس 11/5
�صالون ال�سينما مع املخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 7م
السبت 11/7
نادى ال�سينما الأفريقية 7م
10

السبت 11/28
 نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ -عرو�ض جمعية الفيلم 7م

11

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

الخميس 11/١٢
حفل �شباب الغناء العربى مب�شاركة اال�صوات الذهبية احتفاالً
بذكرى املولد النبوي ال�شريف قيادة املاي�سرتو د .مدحت عبد ال�سميع 7م
الجمعة 11/ ٢٦
حفل فرقة اخلان للمو�سيقى العربية بقيادة الفنان فادى املغربى 7م
«�سعر التذكرة  ٦٠جنيه»
ا�ستمرار االعالن عن دورات الغناء العربى حتى 15نوفمرب
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مركز طلعت حرب الثقافي �ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :

الجمعة11/6
حفل �إن�شاد ديني مبنا�سبة االحتفال باملولد النبوي ال�شريف
للفنانة فاطمة اجلناينيى وفرقتها 8م
األربعاء11/11
ندوة لطلبة املدار�س مع �أ/زهراء �سالمة
(ق�صه بطوالت جلنود م�صر يف حرب �أكتوبر �سنة-1973
ق�صة الديك) بتقنيةالعر�ض �11 onlineص
السبت11/14
 معر�ض فني �صور تذكارية تخليد ًا للإحتفال بذكري ميالد(طلعت حرب رائد الإقت�صاد)5م
ال�صالون الثقايف ذاكرة الوطن مبنا�سبة ذكرى ميالد(طلعت حرب) 6م يديره الكاتب وامل�ؤرخ حممد ال�شافعى

األربعاء11/18
مبنا�سبة �أعياد الطفولة حفل فنى وترفيهيى مبدر�سة جنة الطفل يت�ضمن:
عرو�ض م�سرحية با�ستخدام(:عراي�س القفاز ،عرائ�س الطاولة ،ور�شة فنية)�10ص
الجمعة11/20
كرنڤال فنى ومو�سيقي وور�ش فنية مبنا�سبة �أعياد الطفولة ويت�ضمن(:عرائ�س املا�سك ولعب مع
الأطفال ،ر�سم على وجوه الأطفال ،عرائ�س خيال الظل) �أ .عال �أحمد (ق�ص�ص وحكي) ً
1ظ
األحد11/29
عر�ض م�سرحي تخليدا لدور رائد الإقت�صاد امل�صرى بعنوان (ابن م�صر) 8م
اإلثنين11/30
 معر�ض نتاج ور�شة الر�سم بال�ضوء ،مع عقد ڤيديو كونفران�سمع �سفراء دول فن الكم 6م
حفل فنى لعر�ض �ألوان من مو�سيقي ال�شعوب وفقرات لفن البالية بعنوان (الفنون وال�شعوب)للفنانة  /فاطمه مرزوق 8م
الورش الفنية
يومى األربعاء والجمعة أسبوعيًا :ور�شة �إعداد ممثل �10ص

14

15

بيت الهراوى «بيت العود العربى» خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

 :11/15،14ور�شة بعنوان «الر�سم بال�ضوء» ملجموعة من الأطفال الأ�سوياء و ذوي القدرات اخلا�صة
�إ�شراف �أ� .أحمد غويبة 4م
الجمعة والسبت من كل أسبوع :دورة تدريبية تعلم كيفية الكتابة والقراءة
بطريقة برايل للمكفوفني �أ� .أحمد حممد جنيب12ظ
األحد و األربعاء من كل أسبوع :ور�شة كورال املركز� :أ .دعاء عطية 2ع�صر ًا
الخميس من كل أسبوع :ور�شة فنية لتعليم مبادىء الر�سم �أ .دعاء فتحي 2ع�صر ًا
السبت :11/28،21،14دورة تدريبية فى برنامج فوتو�شوب
�أ .د .مديحة حممد على ال�سيد �أ�ستاذ الت�صميم والكمبيوتر فى الفن  -جامعة القاهرة�10ص
الجمعه من كل أسبوع :ور�ش حرف و�أ�شغال يدوية وفنية لعمل م�شروعات يدوية �صغرية
�أ .حممد عبد احلليم 1ظ

السبت 11/28
حفل الفنانة �سلمى خمتار وفرقتها
«�سعر التذكرة 35جنيه»  7,30م
ال�سبت و الأربعاء من كل �أ�سبوع :
تدري�س �آلة العود واملاندولني وال�ساز والكماجنه 4م8 -م
ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع:
تدري�س النظريات املو�سيقية �أ .د� .أحمد الطويل3م5 -م
ال�سبت من كل �أ�سبوع:
تعليم ال�صوليڤيج وقراءة النوتة للمبتدئني
�أ� .إلهام احلاج 3م5 -م

الجمعة والسبت من كل أسبوع :ور�شة تعبري فنى م�سطح وجم�سم � +أن�شطة فنية وثقافية
للأطفال الأ�سوياء و ذوى االحتياجات اخلا�صة �أ .ماريو عطيه ع�شم  1ظ
السبت األخير من كل شهر :فى ظل (ر�ؤية م�صر  ،)2030ت�صميم وتنفيذ ملتقي ثقايف تنموي
توعوي ومعر�ض فنون فى ال�شارع للأطفال 12ظ
السبت أسبوعيًا :ور�شة ذوي القدرات اخلا�صة�أ .حممد عبد احلليم �11ص
16
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بيت السحيمي اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ت25 913391:

الثالثاء 11/3
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7م
الخميس 11/5
حفل فنى لل�شيخ �إيهاب يون�س
«�سعر التذكرة 60جنيه» 7م
الخميس 11/19
حفل فنى لفرقة كردان للغناء
«�سعر التذكرة60جنيه» 7م
األحد من كل أسبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7م
الجمعة من كل أسبوع
عر�ض خيال الظل والأراجوز7م

18
18

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

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلزللفنون التقليدية
ال�سبت والإثنني والأربعاء من  4-10ع�صر ًا
المعارض
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)
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المدرسة العربية للسينما والتليفزيون �سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

الخميس11/19
عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون ب�سينما الهناجر 6م
املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg
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مركز إبداع الطفل «بيت العيني» خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :

الخميس 11/19
مبنا�سبة �أعياد الطفولة عر�ض للأراجوز1ظ
ال�سبت من كل �أ�سبوع:ور�شة لكورال �أطفال بيت
العينى �إ�شراف �أ� .إميان �سليمان �11ص
السبت من كل أسبوع
ور�شة حكى ق�ص�صية مع �أ .رحمة حمجوب 12ظ
األربعاء من كل اسبوع
ور�شة �أوريجامى�إ�شراف هالة �أنور 1ظ
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مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية � 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية ت34956633:
القسم الثقافى
األربعاء  :11/4مناق�شة ديوان(تلقيمة ناي) لل�شاعر/ح�سني من�صور6.30م
الخميس  :11/5بالتعاون مع مبادرة �أكوالقاء مع الفنان ال�سكندري� /إبراهيم املالح
حول م�سريته الفنية6.30م
اإلثنين  :11/9منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي
بعنوان (م�صر امل�ستقل  ..حمور ًا عاملي ًا للطاقه)6.30م
األربعاء  :11/11ندوزة مناق�شة الديوان (ن�شيد الإن�شاد الذي �إيل �سمر �صفر احلرية)
لل�شاعر �/أمين �صادق 6.30م
الخميس  :11/12بالتعاون مع مبادرة �أكوا و لقاء حول امل�سرية الإبداعية
لل�شاعر /حممود العرتي�س6.30م
اإلثنين  :11/16ندوة مناق�شة رواية (الزوج اخلفي) للكاتبة  /مروة عبيد 6.30م
األربعاء  :11/18ندوة بعنوان (م�ستقبل التعليم امل�صري يف ظل املنظومة التعليمية احلديثه)6.30م
األربعاء  :11/18ندوة مناق�شة ديوان (املثول يف �ساحة اجلذبة) لل�شاعر  /ناجي عبد اللطيف 6.30م
اإلثنين  :11/23ندوة عن ال�شاعر الراحل د .حممد حم�سن و�أعمالة ال�شعرية 6.30م
األربعاء :11/25ندوة مناق�شة كتاب «التجريب يف الرواية العربية»
قراءة يف �أعمال الأديب  /حممود عو�ض عبد العال 6.30م

قسم املسرح
 :11/4,3عر�ض «وداع ًا هاملت»ت�أليف حممد فاروق� ،إخراج � /إبراهيم �أحمد 5م
اإلثنين :11/9حفل فرقة احلرية للفنون ال�شعبية  7م
األربعاء :11/11حفل فريق جمعية دنيتنا للمكفوفني 4م
الخميس :11/12حفل فريق جمعية دنيتنا للمكفوفني 7م
الثالثاء � :11/17إحتفالية ذكري ميالد الراحل �أ .حممد غنيم
معر�ض فيلم ت�سجيلي عن حياته �إخراج د .هاين �أبو احل�سن 6م
الخميس :11/26بالتعاون مع نادي الن�صر(وزارة ال�شباب والريا�ضة) العر�ض امل�سرحي عري�س عرو�سة
البحر لفريق ذوي القدرات اخلا�صة �إخراج �أ .ع�صام بدوي7م
قسم السينما
في الفترة من  8حتي  :11/ 11عرو�ض �أفالم مهرجان اال�سكندرية ال�سينمائي الدوىل
السبت � :11/14أفالم ال�سينما الأفريقية 6م
السبت � : 11/21أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 6م
السبت � :11/28أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م
قسم املعارض
الخميس  :11/5افتتاح معر�ض ملتقي الأق�صر الدوىل لفن الت�صوير 6م وي�ستمر حتي 11/19
السبت  : 11/28افتتاح معر�ض فوتوغرافيا ال�شعوب 6٫30م وي�ستمر حتي 12/10
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بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة» خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :
األحد 11/1

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى7م
األحد 11/15

�أم�سية �شعرية ملجموعة من �شعراءال�سوي�س7م
األحد 11/29

بيت ال�شعر يحتفي بال�شعراء احلا�صلني
على جوائز الدولة 7م
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