األحد 9/1
فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية امل�صرية وفرقة ح�سب اهلل
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري 8,30م

األحد 9/8
فرقة �سماع للإن�شاد واملو�سيقى الروحية وفرقة اندوني�سيا للإن�شاد الدينى
وجمموعة �سماع للأ�صوات الن�سائية وفرقة حوار للإن�شاد الدينى
برعاية م�ؤ�س�سة م�صر اخلري 8,30م

فى الفترة من  9/22حتى 9/26
فعاليات مهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد واملو�سيقى الروحية8٫30م

فرقة التنورة التراثية
�أيام ال�سبت و الأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م

قبة الغوري
� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :
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الخميس 9/19
مبنا�سبة ختام الن�شاط ال�صيفي
حفل مو�سيقى عربية لفريق كورال املركز 7م

الــورش الفنيــة
السبت و الثالثاء من كل أسبوع
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)

قصر األمير طاز
� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :
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قاعة السينما
من األربعاء  4حتى السبت 7سبتمبر
ملتقى ر�ؤية لأفالم ال�شباب بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م

من  10حتى  19سبتمبر
فعاليات مهرجان القاهرة الدوىل للم�سرح املعا�صر والتجريبى7م

قاعة املسرح
على مدار ال�شهر :عرو�ض م�سرحية «�سينما م�صر» ر�ؤية و�إخراج خالد جالل
�إنتاج ور�شة �ستديو مركز الإبداع 8م

من  10حتى  19سبتمبر
عرو�ض مهرجان القاهرة الدوىل للم�سرح املعا�صر والتجريبى7م

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�ساحة دار الأوبرا ،ت27363446 :
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الثالثاء 9/3

الثالثاء 9/10

ندوة «الواقع املعزز وت�آثريه على املواقع التاريخية»
مع �أ.د .عالء مندور  -د .دعاء حممد هالل 6,30م

ندوة «امل�ؤرخون  ...و�أحالم ابن طولون الثمانية» مع د .حممد فرج و �أ .حممد خليل6,30م

السبت 9/14

السبت 9/7

ندوة «عمران القد�س :تاريخ وواقع ور�ؤى م�ستقبلية» مع م /حمدي ال�سطوحي 6,30م

ور�شة عمل ا�ستلهام الرتاث فى ت�صميم
وتنفيذ الأر�ضيات واحلوائط 6,30م

الثالثاء 9/17
ندوة «عمارة وحقوق ح�ضارة � ...أمريكا م�شوار وحوار» مع �أ.د� .أحمد را�شد6,30م

األحد 9/8

السبت 9/21

�صالون العمارة وال�سينما «عمران الواقعية
اجلديدة» قاهرة الطيب وخان وعبد ال�سيد
مع ا.د .هبة �صفي الدين 6,30م

نادي «القراءة يف فل�سفة العمارة» م/طارق وجيه وم/حممد عماد 4م
عن دموع حديد «قراءة معمارية لعر�ض فني» املخرج /وليد عوين والفنانة� /إميان مكاوي6,30م
l

l

الثالثاء 9/24
ندوة مع املعماري �سيد كرمي د .ماجد زاغو6,30م

الورش الفنية
الجمعة 9/13
ور�شة حكى و�ألعاب معمارية «كرافتينو والرحلة العجيبة فى واحة �سيوة» 2-10ظ

الجمعة 9/20

بيت المعمار المصرى

ور�شة حكى و�ألعاب معمارية «كرافتينو والرحلة العجيبة فى نويبع» 2-10ظ

�شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفاك�س0225117043 :
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(قاعة السينما)
من  1حتى  10سبتمبر
عرو�ض مهرجان القاهرة الدوىل للم�سرح املعا�صر والتجريبى7م

األحد واإلثنين والثالثاء 9/17،16،15

األربعاء 9/11

عرو�ض لياىل ال�سينما الكورية

نادى ال�سينما الأفريقية 7م

األربعاء9/ 18

الخميس 9/12

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

نادى ال�سينما الهندية 7م

الخميس 9/19

السبت 9/14

عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون7م

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

السبت 9/21
نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

السبت 9/28
نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

اإلثنين 9/30
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م

مركز الهناجر للفنون
�ساحة دار الأوبرا امل�صرية
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الخميس 9/12
�صالون مقامات بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية 7م

الخميس 9/19
حفل فرقة بيانوال باند مع املطرب حممد على
(�سعر التذكرة 50جنيه) 7م

الخميس 9/26
حفل �شباب الغناء العربى للأ�صوات الذهبية بقيادة املاي�سرتو  /مدحت عبد ال�سميع 7م

بيت الغناء العربي
«قصر األمير بشتاك»
�شارع املعز ت27879187:
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السبت 9/7

السبت 9/21

حفل للأراجوز وخيال الظل 7م

اإلثنين 9/9
حكى مع رحمة حمجوب
بعنوان «حكايات عرو�ستى» 1ظ

اإلثنين 9/16
حفل ختام الن�شاط ال�صيفى
يت�ضمن معر�ض لنتاج ور�ش ال�صيف  +حفل لفريق
كورال املركز 6م

l

l

نادى �سينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ
�صالون ذاكرة الوطن  ..م�شروع للم�ستقبل «الإحتاد الأفريقى ودور م�صر فى �أفريقيا
يدير ال�صالون ال�صحفى حممد ال�شافعى 6م

السبت واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع
دورة كمبيوتر للأطفال 12ظ

الخميس من كل أسبوع

ور�ش فنية متنوعة � -أ�شغال ورقية 4ع�صر ًا

األحد من كل أسبوع
ور�ش �أ�شغال فنية وموزاييك بالورق12ظ

السبت من كل أسبوع
ور�شة ر�سم و�أ�شغال جلدية 2ظ

السبت من كل أسبوع
ور�شة �إلقاء �شعر 1ظ

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

مركز طلعت حرب الثقافي

السبت من كل أسبوع

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :
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ور�ش فنية وتنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة �11ص
15

األحد 9/8

السبت 9/28
حفل فنى لأ�ستاذ بيت العود «مايكل �أن�سى»
وفرقته املو�سيقية 8م� -سعر التذكرة 25جنيه
تعليم �آلة العود � :أيام ال�سبت والإثنني والأربعاء
من كل �أ�سبوع «4م9 -م»
تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى
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� .إلهام احلاج:
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع «5م6 -م»

بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»
خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :
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األحد 9/15
ور�شة ل�شعراء جامعات م�صر 5م
�صالون ال�شاعر عبد املعطى حجازى
بعنوان «�ستون عام ًا على �إ�صدار ديوان مدينة بال قلب»7م
l

l

األحد 9/22
ور�شة ل�شعراء اجلامعات 5م
�أم�سية �شعرية لعدد من ل�شعراء م�صر 7م
l

l

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»
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ور�شة ل�شعراء اجلامعات 5م
�أم�سية ل�شعراء من حمافظة املنيا 7م

خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :
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اإلثنين 9/2
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�سيقى العربية 7,30م

من  15-10سبتمبر
ور�شة (الألعاب ال�شعبية للأطفال) 7-4م

الخميس 9/19
عر�ض ختام ور�شة الألعاب ال�شعبية للأطفال
َ
«غني � -إلعب – �إحلم» ي�صاحبها معر�ض الألعاب ال�شعبية
للفنان م�صطفى ال�صباغ 7م

الجمعة من كل أسبوع

اإلثنين  9/2واألربعاء 9/4
�إختبار قبول دفعة جديدة ملنحة “بيت جميل”
والتى تقام بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلز

الخميس 9/5
حفل تخرج الدفعة التا�سعة ملنحة بيت جميل 6م

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

ور�شة العرائ�س 4م
عر�ض خيال الظل والأراجوز 7,30م
l

l

األحد من كل أسبوع
فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

بيت السحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز
ت25 913391:
18
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مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

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

1919

األربعاء 9/18

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �شبكة الإنرتنت

حفل ختام الن�شاط ال�صيفى ويت�ضمن عر�ض م�سرحى –
عر�ض للأراجوز – معر�ض فنى

السبت واإلثنين والثالثاء من كل أسبوع
ور�شة �إعداد املمثل 4-12

املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباى – �ش �شيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

األحد من كل أسبوع
ور�شة تعليم الر�سم 1,30-12ظ

الثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة �أ�شغال فنية 1-10ظ

األحد واألربعاء من كل أسبوع
ور�شة �إعادة تدوير خ�شب 2-12ظ

السبت من كل أسبوع
ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى 1-11ظ

اإلثنين والخميس من كل أسبوع
ور�شة تدوير املن�سوجات 2-12ظ

مركز إبداع الطفل «بيت العيني»
20

خلف اجلامع الأزهر ت25142990 :
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األحد 9/1
افتتاح معر�ض جنيب حمفوظ «بختم الن�سر» –
م�ستندات وظيفية للأديب العاملى
يعقبه ندوة 7,30م
ي�ستمر املعر�ض حتى � 8سبتمرب

الثالثاء 9/93
ندوة «الإدمان الرقمي» 6.30م

األربعاء 9/4
لقاء مع ال�شاعر الكبري  /حممد ال�شهاوى حول جتربته الإبداعية فى ال�شعر
مبنا�سبة ح�صوله على جائزة الدولة التقديرية 7 2019م

الخميس 9/5
بالتعاون مع مبادرة �أكوا 6.30م – ندوة د� .أحمد امل�صرى عن رواية الأديب
�سعيد �سامل «�صعاليك الأنفو�شي» -التجليات ال�سكندرية فى �صعاليك الأنفو�شي
قراءة فى كتاب �إ�سكندرية بني الثقافة و التاريخ -قراءات لق�ص�ص الأع�ضاء.

الجمعة 9/6
مناق�شة كتاب «ناما�ستي» �أدب رحالت عن الهند للكاتبة � /سامية على
مناق�شة الباحثة الهندية /مادو باال�سواروب  6.30م

األربعاء 9/11
مناق�شة رواية « يوميات �إمر�أة عارية» للكاتبة /مني من�صور
مناق�شة د .جنالء ن�صري و ال�شاعر و الناقد /عاطف احلناوي 6.30م

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية

متحف نجيب محفوظ
خلف جامع الأزهر ،الدرب الأحمر ،حمافظة القاهرة
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� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية
ت34956633:
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الخميس 9/12
بالتعاون مع مبادرة �أكوا 6.30م
املكان فى ال�سرد ال�سكندري املعا�صر -تطبيقات على تقنيات ال�سرد
�سرديات �سكندرية  :رواية ال �أحد ينام فى الإ�سكندرية  -قراءات لق�ص�ص الأع�ضاء

اإلثنين 9/16
منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي
« الطاقات التقليدية و املتجددة والنووية احلا�ضر وامل�ستقبل»

الثالثاء 9/17
ندوه بالتعاون مع مبادرة ميديا �شري  6.30م

الخميس 9/19
 حما�ضرة عن احلفاظ على الرتاث يلقيها د .م�صطفي عبد القادر رئي�سجمعية الرتاث النوبي بالقاهرة و�إقامة عر�ض للفنون ال�شعبية النوبية م�صاحب
ملعر�ض ر�سومات لأطفال النوبة و منتجات و م�شغوالت يدوية  5م
 بالتعاون مع مبادرة �أكوا 6.30م ر�صد جتليات �سكندريتنا الإبداعية «رت�سا» فى ال�شعر العمودي -�شعر التفعيلة  -ق�صيدة النرث
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السبت 9/21
ندوة و مناق�شة كتاب «الوعي بالأنثي فى اخلطاب ال�سردي املعا�صر
بني الأدبني العربى والعربي» 6.30م

األحد 9/22
ملتقى احلرية ال�شعري� :ضيوف امللتقى ال�شعراء
زين العابدين ف�ؤاد –عمر حاذق – مهيمن الهواري – �سامية علي7م

األربعاء 9/25
مناق�شة رواية «�أبو تالت » للكاتب /حممد عبا�س علي  6.30م

الخميس 9/26
�صالون الثقافة العلمية ندوة «اجلديد فى جراحة التجميل»  6.30م

من  10حتى 9/12
ور�شة الأنيمي�شن و الر�سوم املتحركة � 11ص

الخميس من كل اسبوع
م�شروع فنوغرافية «الفوتوغرافيا الت�شكيلية »
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عد�سة للت�صوير الفوتوغرافى  5م
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قاعة المسرح
الخميس 9/5
حفل �إن�شاد ديني لل�شيخ حممود اخلديوي  7م

9/9،8،7
العر�ض امل�سرحي «حزام نا�شف» �إخراج حممد مر�سي  7م

الخميس 9/16
 -حفل بالية لفريق «�أفاميا» 7م

السبت 9/21
حفل بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الثقافية اليونانية بالإ�سكندرية و فرع تري�ستي ب�إيطاليا وال�سفارتني
اليونانية والإيطالية مبنا�سبة مرور  2200عام ًا على مدينة �أكويال الإيطالية  7م

قاعة السينما
السبت 9/14
�أفالم ال�سينما الأفريقية و عر�ض فيلم « The Burial of Kojoغانا»  6م

السبت 9/21
�أفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 7م

السبت 9/28
�أفالم �سينما البحر املتو�سط 6م
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الجمعة 9/20

كرنڤال الفرق امل�شاركة فى املهرجان ب�شارع املعز  4ع�صر ًا

السبت 9/ 21
افتتاح مهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد واملو�سيقى الروحية مب�سرح بئر يو�سف – قلعة �صالح الدين 8م

الجمعة 9/27
ختام مهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد واملو�سيقى الروحية مب�سرح بئر يو�سف – قلعة �صالح الدين 8م

فى الفترة من  9/21حتى 9/27
�سوق احلرف اليدوية على هام�ش مهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد واملو�سيقى الروحية

فى الفترة من  9/22حتى 9/26
فعاليات مهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد واملو�سيقى الروحية 9م
قبة الغورى – �ساحة الهناجر – �شارع املعز  -بئر يو�سف بالقلعة – حديقة احلرية
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