
23

قبة الغوري : 111 �شارع الأزهر، الغورية،  ت: 25060227

فرقة التنورة التراثية
أيام السبت واألربعاء 

 من كل اأ�سبوع ال�ساعة 7.30 م

الأحد 10/10

 مبنا�سبة احتفاالت اأكتوبر املجيدة حفل لفرقة ال�سم�سمية 

التابعة للهيئة العامة لق�سور الثقافة 7م.

اخلمي�س10/14

 الفرقة القومية للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�ض 7م.

الأحد10/17

 احتفالية كربي مبنا�سبة املولد النبوي ال�سريف

 بروؤية الفنان انت�سار عبد الفتاح )فرقة �سماع للإن�ساد واملو�سيقي الروحية(-

فرقة اإندوني�سيا للإن�ساد بالتعاون مع موؤ�س�سة حوار 8م.

اجلمعة10/22

 ثنائي عود دينا وغ�سان )�سعر التذكرة 180جنيه( 8م.

اخلمي�س 10/28

 فرقة ر�سا للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�ض 8م.

 اإحدى فرق الهيئة العامة لق�سور الثقافة

وزارة الثقافة, م�سر, تكونت يف فرباير 1988 

مبقر ق�سر الغورى للرتاث وتقدم عرو�سها 

ب�سفة دورية طوال العام 
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ق�سر االأمري طاز: 17 �ض ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

الأحد10/17: مبنا�سبة االحتفال بانت�سارات اأكتوبر

 معر�ض للفن الت�سكيلي بعنوان »الن�سر وال�سلم« 5م .

- ندوة  »القاهرة عا�سمة الثقافة اال�سلمية 2021« القاهرة: الب�سر واحلجر

 مع د. فاطمة ك�سك 6م.

الأحد 10/31: اأم�سية ثقافية بعنوان »نزهة اأدبية مبدينة فينا حول 1900 عام«

 مع الكاتب والفنان النم�ساوى  Martin Ploder وقراءات متعددة الأ�سهر االأدباء 

النم�ساويني مع ترجمة باللغة العربية + عر�ض مو�سيقي 6م.

الور�ض الفنية: ال�سبت والثلثاء من كل اأ�سبوع

ور�سة ومنتخب مدر�سة االإن�ساد الدينى واالبتهال للمن�سد حممود التهامى1ظ.

االأحد و الثلثاء واخلمي�ض من كل اأ�سبوع 

 ور�سة اإعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح, تدريب املخرج اأ. اأحمد زكريا 3م.

االأحد واخلمي�ض من كل اأ�سبوع  

ور�سة كورال ق�سر االأمري طاز 4م.

االإثنني من كل ا�سبوع: ور�سة الفنون الت�سكيلية للأطفال اإ�سراف اأ. رحمة حم�سن 11 �ض.

ال�سبت 10/16

 حما�سرة تذوق مو�سيقي 8م.

اجلمعة 10/29

 حفل ري�ستال فلوت وهارب: اأمرية حامد )هارب( و �سفاء عبد الرحمن )فلوت(

 )�سعر التذكرة 94جنيه( 8م.

ق�سر املان�سرتيل متحف اأم كلثوم 1 �ض امللك ال�سالح منيل الرو�سة  ت: 23631467
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ال�سبت والثلثاء من كل اأ�سبوع 

 حما�سرات ق�سم االإخراج 6م.

قاعة امل�سرح

- عر�ض م�سرحية » را�سومون« ي�سارك فى بطولة العر�ض خريجى ور�سة �ستديو املمثل 

مبركز االإبداع اإخراج كرمي �سهدى واإ�سراف املخرج خالد جلل7م.

-عر�ض م�سرحية هاملتهن اإخراج �سعداء الدعا�ض 7م.

7

مركز االإبداع الفني بالقاهرة �ساحة دار االأوبرا, ت: 27363446
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ال�سبت10/2

 ندوة ومعر�ض مبنا�سبة احتفاالت انت�سارات اأكتوبر ذاكرة الزمان واملكان يف عمارة م�سر 

القدمية: جتربة معا�سرة د. اأحمد عو�ض 6م. 

االإثنني10/4

احتفالية بيت املعمار امل�سري بيوم العمارة العاملي 

+ ندوة العلقة بني العمارة والتاريخ 6م.

ال�سبت10/30

 عمارة جامع اأحمد بن طولون  اأ. معاذ اليف 6م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع

 ور�سة عمارة من اأجل االن�سان للمعمار/ اأحمد عمر, حممد فندي 5م.

بيت الغناء العربي: »ق�سر االأمري ب�ستاك« �سارع املعز   ت:27879187بيت املعمار امل�سرى: �سارع درب اللبانة اأمام جامع ال�سلطان ح�سن, القلعة

 اخلمي�س 10/14

 �سالون مقامات بيت الغناء العربي

 باال�سرتاك مع الربنامج الثقايف باالإذاعه امل�سرية7م.

اخلمي�س10/21

 حفل الفنان حمي �سلح وفرقتة املو�سيقية )�سعر التذكرة60جنية( 7م.

اخلمي�س 10/28

حفل �سباب الغناء العربي )وطنيات( مب�ساركة االأ�سوات الذهبية 

بقيادة/ مدحت عبد ال�سميع 7م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�ض الغناء العربي.
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 يال نروح
سينما

قاعة ال�سينما 

ال�سبت 10/2

 نادى ال�سينما االأفريقية 7م.

» يف ال�سينما ال توجد قواعد, فقط خطايا يجب جتنبها. واخلطيئة االأويل هي امللل«     

           )فرانك كابرا(
 

 
 

 

�سينما الهناجر: مبركز الهناجر للفنون - �ساحة دار االأوبرا امل�سرية.

 10 /6 - 3

 عرو�ض مهرجان الفيلم الهندى بالتعاون مع  �سفارة الهند بالقاهرة 6م.

ال�سبت 10/9

 نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م.

اخلمي�س 10/14

نادى ال�سينما الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند 7م.

االإثنني10/18

نادى �سينما املراأة التعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م.

اخلمي�س10/21

عرو�ض اأفلم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 7م.

ال�سبت 10/23

 نادى �سينما الطفل الكارتون امل�سرى 12ظ.

االإثنني 10/25

 نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م.

ال�سبت 10/30

- نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م.

- عرو�ض جمعية الفيلم 7م.
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ال�سبت10/2: نادي �سينما طلعت حرب للأفلم الق�سرية تعقيب د.ياقوت الديب 6م.

االأربعاء 10/6: مبنا�سبة احتفاالت ن�سر اأكتوبر املجيد

- اأم�سية �سعرية غنائية بعنوان ) اأكتوبر املجيد غنوة وطن فرحة �سهيد( 6م.  

- معر�ض فنى بالتعاون مع االدارة العامة للمعار�ض بقطاع الفنون الت�سكيلية6م.  

-حفل مو�سيقى لكورال املركز )دمج(  اإ�سراف اأ. دعاء عطية 8م.  

اجلمعة 10/8: لقاء ثقافى توعوى فى اإطار االحتفال بن�سر اأكتوبر املجيد 

مع اللواء اأركان حرب ن�سر �سامل 5م.

ال�سبت 10/9: اأم�سية ثقافية بالتعاون مع نادي الق�سة  6م.

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

ال�سبت10/23 

 حفل رباعي عود )�سعر التذكرة35جنيه( 8م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع 

 تدري�ض ال�سوليفيج وقراءة النوتة للمبتدئني االأ�ستاذة اإلهام احلاج من 4 م.

ال�سبت و االأربعاء من كل اأ�سبوع 

تدري�ض اأق�سام بيت العود العربي ال�ساز والعود واملاندولني »4م.- 8م.« 

بيت الهراوى »بيت العود العربى« خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174
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ال�سبت10/16: دورة »االمتياز الدرا�سي« يحا�سر فيها د.عبداهلل غازى 2ظ.

اخلمي�س10/21: معر�ض فنى بعنوان )م�سغوالت فن التاتنج باالإبرة(

 للفنانة د. ريهام العنانى5م.

اجلمعة10/22: مبنا�سبة املولد النبوى حفل للفرقة القومية للمو�سيقى ال�سعبية

 �سعبة االإن�ساد الديني بالتعاون مع البيت الفني للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�سية7م.

ال�سبت10/23: ال�سالون الثقافى  ذاكرة الوطن )انت�سارات اأكتوبر املجيدة(, 

يدير ال�سالون اأ. حممد ال�سافعى 6م.

ال�سبت10/30: »جولة الفنون« عر�ض تقدميى وحوار مفتوح 12ظ.

-عر�ض اأفلم كرتون للأطفال وحوار مع اأ. عطية خريي 2ظ.

-معر�ض فتى لنتاج اأن�سطة وور�ض �سهر �سبتمرب4م.

الور�ض الفنية

االأبعاء10/6: ور�سة حكى وان�سطة فنية للأطفال عن ن�سر اأكتوبر 

وتعزيز القيم االإيجابية, اأ. رحمة حمجوب4م.

اجلمعة10/15: ور�سة نحت 7م.

ال�سبت 10/16: ور�سة )العزف باالألوان(, مو�سيقي, فنون ت�سكيلية 2ظ.

اخلمي�س10/21: ور�سة )توظيف بواقى االقم�سة فى عمل اإك�س�سوار(,

 اإ�سراف د. ريهام يو�سف العنانى2ظ.

اخلمي�س 10/28:اتعلم )مهن وحرف يدوية( مع اأحد احلرفيني 1ظ.

اجلمعة10/29: كتاب وور�سة )على النا�سية( الأهاىل حى زينهم واملناطق املجاورة 2ظ.

االأحد واالأربعاء: جل�سة » ف�سف�سة« مع االأطفال وال�سباب, اأ. هدى االأن�سا�سى, 1ظ.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة تعبري فنى حر با�ستخدام اخلامات املختلفة,

 اإ�سراف اأ. �سيلفيا جوزيف 11ظ.

االإثنني من كل اأ�سبوع:ور�سة عمل لذوى الهمم12ظ

- ور�سة الر�سم اإ�سراف اأ. داليا ال�سربينى 3 ع�سرًا.

اجلمعة واالأحد من كل اأ�سبوع: بروفة فريق كورال طلعت حرب 3ع�سرًا.

ال�سبت واالأربعاء من كل اأ�سبوع: ور�سة اكت�ساف املواهب املو�سيقية وتنميتها لذوى القدرات 

اخلا�سة ) غناء,عزف و�سولفيج... ( بالتعاون مع موؤ�س�سة اأوالدنا 4م.

االأحد واخلمي�ض من كل اأ�سبوع: دورة تعلم اأ�سا�سيات الكمبيوتر للمكفوفني 

»م�ستوى مبتدىء«, اإ�سراف كل من: اأ. طارق عبداحلليم اأ. وائل ع�سام 1ظ.

اخلمي�ض من كل اأ�سبوع: )حكاية مكان( معلومة online, ولغة االإ�سارة اأ.منال حممد 8م.

الثلثاء من كل اأ�سبوع: » كتاب دليفرى«, ملخ�ض كتاب على �سفحة

 الفي�سبوك  والوات�ساب للمركز8م.
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 بيت ال�سعر العربي »بيت ال�ست و�سيلة«خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

الأحد10/10:  اإعلن الفائز

 »بجائزة �سلح عبد ال�سبور«

 الأف�سل ديوان �سعرى خمطوط والتى مت تنظيمها

 �سمن احتفاالت وزارة الثقافة مبرور 40عامًا

 على رحيل ال�ساعر �سلح عبد ال�سبور 7م.

الأحد10/17: ور�سة �سعراء جامعات م�سر5م.

مناق�سة ديوان )كما مل تكن قط(

 لل�ساعر عبد املق�سود عبد الكرمي7م.

الأحد10/24: ور�سة �سعراء جامعات م�سر5م.

-لقاء من ال�سعراء الذين و�سلوا للقائمة الق�سرية 

 يف جائزة بيت ال�سعر دورة �سلج عبد ال�سبور7م.

بيت ال�سحيمي اجلمالية, حارة الدرب االأ�سفر, �سارع املعز  ت:913391 25  

الثلثاء 10/5

 حفل فرقة ق�سر الغورى للمو�سيقى العربية 7م.

اخلمي�س 10/28

فرقة الفنانة اآ�سيا مدين )�سعر التذكرة 60جنية( 7م.

االأحد من كل اأ�سبوع

فرقة النيل للآالت ال�سعبية التابعة للهيئة العامة لق�سور الثقافة7م.

اجلمعة من كل اأ�سبوع 

 عر�ض للأراجوز وخيال الظل 7م.
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املعار�ض

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز )اخلزف, نحا�ض, خيامية, حلى, جنارة(.

من االأحد اإىل اخلمي�ض

مبادرة �سنايعية م�سر لتدريب ال�سباب على احلرف الرتاثية من 3-6م.

)املرحلة االأوىل من الدفعة الثانية-الدفعة الثالثة(.

ال�سبت واالإثنني واالأربعاء 

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة االأمري ت�سارلز للفنون التقليدية 10-4ع�سرًا.

الزيارة من 9�ض حتي 5م يوميًا ما عدا الثلثاءمتحف جنيب حمفوظ: خلف جامع االأزهر, الدرب االأحمر, حمافظة القاهرة 

مركز  احلرف التقليدية بالف�سطاط:1�سارع االإمام, خلف جامع عمروبن العا�ض  بالف�سطاط,

 م�سر القدمية,  ت:27412324

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�ض العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �سبكة االإنرتنت

اخلمي�س10/21:عرو�ض اأفلم املدر�سة العربية 

لل�سينما والتليفزيون6م  ب�سينما الهناجر

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباى – �ض �سيخون مبيدان �سلح الدين بالقلعة
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مركز احلرية للبداع باالإ�سكندرية 1 �سارع فوؤاد, بجوار نقطة �سريف, االإ�سكندرية  ت:34956633

الق�سم الثقافى

ال�سبت10/2: لقاء بالتعاون مع اأكادميية اجلامعة العربية للدرا�سات

 و تكنولوجيا املعلومات 1ظ.

االأربعاء10/6: ندوة بعنوان ح�ساد مبادرة االإ�سكندرية لتنمية الكتابة االإبداعية 

ACWA من الور�ض التطبيقية 6.30م.
الأحد10/10: ندوة و مناق�سة ديوان » اآخر حماولة للحياة« لل�ساعر/ حممود

 عبد الرحمن مناق�سة ال�ساعر/ علء �سكر يديرها ال�ساعر/ تامر راغب 6.30م .

االإثنني10/11: ندوة بعنوان)من ورا �سهر الدنيا( لل�ساعر/ عمرو �سرف مناق�سة 

ال�ساعر/ عبد املنعم �سامل يدير اللقاء اأ. هنا ممدوح 6.30م.

الثلثاء10/12: منتدي اأدب الطفل ندوة ومناق�سة كتاب ) بيت زيزو -ق�س�ض للأطفال( 

للكاتبة/ �سابرين عا�سور مناق�سة االأديب / اأحمد ف�سل �سبلول

 و الناقد د. حازم ال�سبيحي يدير اللقاء الكاتبة/ مروة ال�سناوى 6.30م.

الأحد10/17: لقاء بعنوان البطوالت القتالية يف انت�سارات اأكتوبر �سيوف اللقاء 

اللواء ربان نبيل عبد الوهاب مع عر�ض اأوبريت انت�سارات اأكتوبر من اأطفال

 ذوي االحتياجات تقدمي اأ .ابراهيم عبد اهلل امل�ست�سار االإعلمي 6 م .

الثلثاء10/19: منتدي االإبداع العلمي و التكنولوجي ندوة بعنوان  »دور تكنولوجيا 

االإدارة يف التنمية االإقت�سادية« املتحدث: د. عبد املنعم حافظ6.30 م.

االأربعاء10/20: ندوة بعنوان ح�ساد مبادرة االإ�سكندرية لتنمية الكتابة االإبداعية 

ACWA من الور�ض التطبيقية: ور�سة »ماذا لو كنت املوؤلف« 6.30م.

الأحد10/24: بالتعاون مع اإحتاد كتاب م�سر فرع االإ�سكندرية ندوة بعنوان 

»مناق�سة املجموعة الق�س�سية جبال الكحل« للكاتبة د. كاميليا عبد الفتاح 6.30 م.

االأربعاء10/27: ندوة مناق�سة رواية » ميدافللو« للكاتبة/ اأمينة الزغبي. 

مناق�سة اأ.د. �سحر �سريف يدير اللقاء االأديب/ حممد عبا�ض علي 6.30 م.

اخلمي�س 10/28: ندوة بعنوان مناق�سة ديوان » باي بوالر« لل�ساعر/ حممد فتحي 

مناق�سة ال�ساعر و الناقد / اأحمد حنفي و ال�ساعر و الناقد د. وليد طلعت 

يدير اللقاء ال�ساعر و الناقد/ حممد خمي�ض 6.30 م.

الأحد10/31: مناق�سة رواية » جامي فو« للكاتبة/ م�سر العربي مناق�سة

 د. عبري يحي  يدير اللقاء الكاتب االأديب/ ر�ساد بلل 6.30 م.

ق�سم امل�سرح

الثلثاء 10/5: حفل فرقة التذوق للمو�سيقي العربية 

قيادة املاي�سرتو/ حممود اأبوزيد 7 م .

الثلثاء10/12: حفل اأورك�سرتا املوهوبني بقيادة د. كرمي عبد العزيز 7 م.

اخلمي�س10/14: حفل مو�سيقي اأ�سبانية لفرقة Los Gitanos  7 م.

10/20،19: بالتعاون مع موؤ�س�سة جوانا عر�ض م�سرحية ك�سك البا�سا

 تاأليف/ هاجر البدري اإخراج م�سطفي فتوح 7 م .
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مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990

ق�سم ال�سينما

ال�سبت10/9: اأفلم ال�سينما االأفريقية و عر�ض فيلم الكونغو )ماما كولونيل ( 6م .

ال�سبت 10/16: اأفلم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م.

من24حتى 10/28: اأ�سبوع االأفلم االإيربواأمريكية  بالتعاون مع ال�سفارة االأ�سبانية 5 م. 

ال�سبت10/30: عر�ض االأفلم الفائزة مب�سابقة الكورونا يف عد�سات املبدعني  6م  

الثلثاء من كل ا�سبوع: نادى احلرية ال�سينمائي اإدارة الناقد حممد كمال مبارك 6م.  

الور�ض الفنية

اخلمي�ض من كل اأ�سبوع: لقاء م�سروع فتوغرافية »كارت بو�ستال«

 بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة للت�سوير الفوتوغرافى5م.

االأحد والثلثاء واخلمي�ض من كل اأ�سبوع: ور�سة اأورك�سرتا املوهوبني 

اإ�سراف اأ. كرمي عبد العزيز 5-9م

االأحد واالأربعاء: ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة

 اإ�سراف/ ع�سام اأحمد بدوى 11�ض-1ظ .

ال�سبت واالأحد والثلثاء واخلمي�ض: ور�سة باليه اإ�سراف/ مى �سعد حممود 5م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة بالية حتت اإ�سراف اأ. د. ع�سام عزت م�سطفي 1ظ.

ال�سبت واالأحد والثلثاء واخلمي�ض من كل اأ�سبوع: ور�سة البيانو للكبار

 اإ�سراف اأ. مى اأحمد �سلح الدين ) مي �سلبي ( 4-8م .

االإثنني واالأربعاء: ور�سة البيانو للأطفال اإ�سراف اأ. اإميان ر�سيدي حممد  الروبي 4م .

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة اجليتار اإ�سراف اأ. وفاء حممد �سديد  اإبراهيم 1ظ.

االإثنني واخلمي�ض: ور�سة م�سرح طفل اإ�سراف اأ. مونيكا جوزيف اإبراهيم5م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع

ور�سة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�سراف اأ. اإميان �سليمان 11�ض.

االأحد من كل اأ�سبوع

 دورة يف فن اإدارة وتنظيم الوقت واإرادة عزمية امل�سريني اأ. رحمة حم�سن 11ظ.

الثلثاء من كل ا�سبوع

 حكي بعنوان )يوم الكرامة( من ق�س�ض عاملية اأ. رحمه حمجوب2ع�سرًا.

االأربعاء من كل اأ�سبوع

 ور�سة الفنون الت�سكيلية بعنوان )م�سريتنا( احتفااًل بانت�سارات اأكتوبر 2ع�سرًا.

اخلمي�ض من كل اأ�سبوع

 ور�سة لتعليم مبادئ الت�سوير الفوتوغرايف اأ. عبداهلل حم�سن 12ظ.
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مكتبة مصر العامة بالجيزة

الأحد 10 اأكتوبر

منتدي ثقافة واإبداع  بالتعاون مع دار الكتب والوثائق

)حرب اأكتوبر بني اجلبهة وال�سحافة( 

مع اللواء اأركان حرب/حمدي لبيب عثمان - الكاتب ال�سحفي/طارق الطاهر 

ويديرها اأ. د. اأحمد ال�سربيني 12ظ.


