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برنامج
 قطاع صندوق التنمية الثقافية

 لشهــر رمضان الكريم
 1444 هـ - 2023 م

تبدأ العروض الساعة 9 مساًء
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األربعاء 3/29- 7 رمضان
   قصر األمير طاز
   فرقة "المولوية"

   قيادة الفنان / عامر التوني

مركز طلعت حرب الثقافى
 - معرض "نفحات رمضانية"

- الشيخ/ زين وفرقته

الخميس 3/30- 8 رمضان
قبة الغوري 

"صالون الغورية الثقافي"يستضيف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة 
"وزير األوقاف"يدير الصالون الكاتب الصحفي أحمد الخطيب بمصاحبة 

فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التونى

قصر األمير بشتاك
الفنان / إبراهيم راشد 

قصر األمير طاز
الشيخ / محمود التهامي

مركز الحرية لإلبداع

 باإلسكندرية
فريق "نغم للموسيقى العربية"

سعر التذكرة 50 جنيه
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تابع الخميس 3/30- 8 رمضان
بيت السحيمى 

فرقة "صحبة السمسمية البورسعيدية" 

بيت العود العربي
الفنان / ماريو سعيد وفرقته

مركز طلعت حرب الثقافى
عرض مسرحية "األراجوز" بالتعاون مع 

البيت الفنى للمسرح + ورشة فنية

الجمعة 3/31- 9 رمضان
بيت السحيمي 

عرض األراجوز وخيال الظل

مركز طلعت حرب الثقافى
عرض مسرحية "األراجوز"

 بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح + ورشة فنية

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
السيرة الهاللية بقيادة الشيخ / زين محمود

 "سعر التذكرة 50جنيه"

بيت العيني
ورش رمضانيات "رسم وتلوين" + ورشة رمضان زمان+ 
ورشة فانوس رمضان + ورشة حكي "احكي ياشهرزاد"
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السبت4/1- 10رمضان
قبة الغوري

فرقة التنورة التراثية

قصر األمير طاز
أوركسترا النور واألمل

مركز طلعت حرب الثقافي
- صالون ذاكرة الوطن يديره الكاتب الصحفي محمد الشافعي

- عرض مسرحية "األراجوز" بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح +ورشة فنية

بيت الغناء العربي "قصر األمير بشتاك"
حفل األصوات والمواهب الذهبية

 قيادة د/ مدحت عبدالسميع

بيت العيني
ورش رمضانيات "رسم وتلوين" + ورشة رمضان زمان+

 ورشة فانوس رمضان  +ورشة حكي "احكي ياشهرزاد"

مركز جمال عبدالناصرالثقافي باإلسكندرية
عرض حكي نتاج ورشة "مطلوب ممثل" لفرقة المركز
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األحد4/2 - 11رمضان
قبة الغوري

الشيخ/ إيهاب يونس وفرقته

قصر األمير طاز
فرقة "عشاق النغم" د. محمد عبد الستار

بيت السحيمي
فرقة "النيل لآلالت الشعبية"

بيت الشعر العربي
صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، يناقش ) شعر المرأة (

المشاركون : زينب فرغلي، حسام جايل،  ناهد راحيل، سلمى فايد، 
ديمة محمود ، مدحت صفوت، تامر فاروق

مركز طلعت حرب الثقافي
مسرحية "األراجوز" يالتعاون مع البيت الفني للمسرح+ ورشة فنية

بيت العيني
ورش رمضانيات "رسم وتلوين" 

+ورشة رمضان زمان+ ورشة فانوس رمضان
 +ورشة حكي "احكي ياشهرزاد"
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اإلثنين4/3 - 12رمضان
قبة الغوري

الفنان / علي الهلباوي وفرقته

بيت السحيمي
فرقة الموسيقى العربية التابعة 

للهيئة العامة لقصور الثقافة 

قصر األمير طاز
الفنانه/ رانيا يحيي وفرقتها 

مركز طلعت حرب الثقافي 
مسرحية "األراجوز" بالتعاون مع

 البيت الفني للمسرح + ورشة فنية

بيت العيني
ورش رمضانيات "رسم وتلوين" +ورشة رمضان زمان+

 ورشة فانوس رمضان +ورشة حكي "احكي ياشهرزاد"

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
كورال فريق "جوانا" 

بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية
سعر التذكرة 25 جنيه"
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الثالثاء 4/4 -13رمضان
قبة الغوري

Los Giotanos فرقة "الحرملك" – فرقة

بيت السحيمي
قصر الغوري للموسيقي العربية 

بيت العيني
ورش رمضانيات "رسم وتلوين" +ورشة رمضان زمان

+ ورشة فانوس رمضان +ورشة حكي "احكي ياشهرزاد"

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
ندوة "أراوح في المدينة"

مع الكاتب الصحفي محمود التميمي
بالتعاون مع بيت المعمار المصري"

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
كورال فريق "جوانا" بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية

 "سعر التذكرة 25 جنيه"
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األربعاء 4/5 - 14رمضان
قصر األمير طاز 

فرقة "هارمونى عربي أون الين" 
المنتخب الموسيقي للعزف الجماعي جامعة عين شمس 

قبة الغوري
فرقة التنورة التراثية

بيت السحيمي
الفنانة/شـاهينـاز وفرقتها 

بيت العود العربي
ندوة "مسجد ومدرسة السلطان حسن

 بين العمارة والرواية" بالتعاون مع المجلس األعلي للثقافة

مركز طلعت حرب الثقافي و سينما الهناجر و مركز الحرية لإلبداع
عرض فيلم "عسل أسود" بطولة أحمد حلمى،

 يدير ندوة الفيلم الكاتب والناقد الصحفي/ إمام عمر

الخميس 4/6 - 15رمضان
قصر األمير طاز 

فرقة "هوس" 

قبة الغوري
عرض طقوس السمو 

رؤية فنية الفنان / انتصار عبد الفتاح 

بيت الغناء العربي"قصر األمير بشتاك"
صالون مقامات بيت الغناء العربي باإلشتراك مع البرنامج الثقافي 

باإلذاعة المصرية "اإلنشاد حضرة ال تغيب" 
مع الشيخ/ طه االسكندراني وفرقته الموسيقية.

مركز طلعت حرب الثقافي
فرقة التنورة -التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة
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الجمعة 4/7 - 16رمضان
قصر األمير طاز 

الفنان / أحمد إبراهيم وفرقته

بيت الغناء العربي"قصر األمير بشتاك"
حفل الفنانة رضوى سعيد

بيت السحيمي 
عرض األراجوز وخيال الظل

مركز الحرية
 لإلبداع باإلسكندرية

عرض حكي وغناء 
 نتاج ورشة مطلوب ممثل

 المسرحية " ليلة رمضانية" بالتعاون مع
 مركز جمال عبد الناصر الثقافي "مجانا"

تابع الخميس 4/6 - 15رمضان
بيت السحيمي

الشيخ/ محمود الحديوي وفرقته

بيت العيني
افتتاح معرض فنون تشكيلية

 + حفل عزف وكورال ومسرح عرائس لألطفال

مركز جمال عبد الناصر باإلسكندرية
فرقة أبو عوف Team للموسيقى العربية

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عرض حكي وغناء نتاج ورشة مطلوب ممثل المسرحية " ليلة رمضانية" 

بالتعاون مع مركز جمال عبد الناصر الثقافي "مجانا"
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السبت 4/8- 17رمضان
قبة الغوري

فرقة التنورة التراثية

قصر األمير طاز
 “كورال روح الشـرق" جامعة عين شمس 

بيت السحيمي 
عرض حكي نتاج ورشة "مطلوب ممثل"

 لفرقة مركز جمال عبد الناصر "باإلسكندرية" 

مركز طلعت حرب الثقافي
- أمسية شعرية بالتعاون مع نادى القصة

-فرقة النيل لآلالت الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة

األحد 4/9- 18رمضان
قبة الغوري

الفنانة "منال محي الدين"
 وفرقتها

بيت السحيمي 
فرقة "النيل لآلالت الشعبية"

بيت الشعر العربي 
أمسية شعرية )التصوف .. تجربة جمالية(

الكاتب والروائي يوسف زيدان بمصاحبة المطرب زياد أشرف 
يدير األمسية الشاعر/ سامح محجوب

مركز طلعت حرب الثقافي 
كورال أطفال مركز طلعت حرب الثقافي قيادة دعاء عطية
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اإلثنين 4/10 - 19رمضان
مركز اإلبداع الفنى

ندوه فضيلة اإلمام الدكتور /علي جمعة 

بيت السحيمي 
السيرة الهاللية

 للفنان /عزت القرشي

مركز طلعت حرب الثقافي
و سينما الهناجر

و مركز الحرية لإلبداع
عرض فيلم "في بيتنا رجل" 

بطولة عمر الشريف
 يدير ندوة الفيلم الكاتب والناقد الصحفى/ محمد الروبى

الثالثاء 4/11 - 20رمضان
بيت السحيمي 

السيرة الهاللية للفنان /عزت القرشي

قبة الغوري
كرم مراد وفرقته
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األربعاء 4/12- 21رمضان
قصر األمير طاز

حفل إنشاد "فرقة صوت مصر"

قبة الغوري
فرقة التنورة التراثية

بيت السحيمي 
السيرة الهاللية للفنان /عزت القرشي

الخميس 4/13- 22رمضان
قصر األمير طاز 

ثنائي العود "غسان ودينا"
قبة الغوري

صالون الغورية الثقافي
يدير الصالون الكاتب الصحفي أحمد الخطيب 

بيت السحيمي 
صالون حكايات "العم قطامش" 

مع الشاعر ياسر قطامش

بيت العود العربي 
الفنان إسالم عبد العزيز وفرقته

مركز طلعت حرب الثقافي 
و سينما الهناجر و مركز الحرية لإلبداع

عرض فيلم "إضراب الشحاتين" بطولة لبنى عبد العزيز يدير ندوة الفيلم 
الكاتب والناقد الصحفى سيد محمود بحضور النجمة لبني عبد العزيز 






