برانمج مركز الفنون
يونية 2022
يضم الربانمج الشهري ملركز الفنون مبكتبة اإلسكندرية :احلفالت ،والعروض املسرحية والسينمائية ،والورش ،والندوات،
واحملاضرات ،وبرامج تعليم الفنون ،وأنشطة األطفال وغريها.
ميكنكم حجز التذاكر من خالل شباك التذاكر مبكتبة اإلسكندرية
شارع بورسعيد ،الشاطيب ،اإلسكندرية
باحا إىل  3.00مساءً.
من األحد إىل اخلميس :من الساعة  9.30ص ً
ظهرا)
مفتوحا يوم الفعالية من الساعة ً 9.30
ويظل شباك التذاكر ً
صباحا (ما عدا يومي اجلمعة والسبت من الساعة ً 2.00
إىل بدايتها أو حىت نفاد التذاكر.
أو من خالل اإلنرتنتhttps://onlineticketing.bibalex.org :

علما أن اخلدمة قد تكون متاحة لبعض العروض ولعدد حمدود من التذاكر.
ً
وتشمل أسعار التذاكر من خالل اإلنرتنت رسوم خدمة إضافية؛ وتسلم من شباك التذاكر.
رجاء االتصال على:
لالستعالم عن التذاكرً ،
داخلي2906–5056 :
تليفون+)203( 4839999 :
ملزيد من املعلومات وملعرفة أي تعديالت ابلربانمج ،ميكنكم متابعة مجيع أنشطتنا على:
www.bibalex.org
www.bibalex.org/ar/center/details/artscenterprogram
www.facebook/BAartscenter
تواصل معناartscenter@bibalex.org :

دائما!
يسعدان رؤيتكم ً

األحد 12 ،يونية

سينما :خمتارات من األفالم الفائزة يف مهرجان اإلمساعيلية السينمائي الدويل 2022
مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل

مبكتبة اإلسكندرية ،املدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7.00مساءً .الدخول جماين.
األحد 19 ،يونية

سينما :خمتارات من األفالم الفائزة يف مهرجان اإلمساعيلية السينمائي الدويل 2022
مسابقة الفيلم التسجيلي القصري

مبكتبة اإلسكندرية ،املدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7.00مساءً .الدخول جماين.
اجلمعة 24 ،يونية

حفل أوركسرتا« :األم الثكلى ،مصنف  »58لدفورجاك

أوركسرتا وأوركسرتا شباب وكورال مكتبة اإلسكندرية ابالشرتاك مع كورال القاهرة االحتفايل

احلفل ابلتعاون مع سفارة مجهورية التشيك ابلقاهرة
دينا إسكندر (سوبرانو).
ايتسوكي ميكيكو (ميتزو–سوبرانو).
جورج ونيس (تينور).
بوريس برجيل (ابص–ابريتون).
قيادة :انير انجي.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى.
جنيها.
 8.00مساءً .التذكرةً 60 :

السبت 25 ،يونية

حفل أوركسرتا« :األم الثكلى ،مصنف  »58لدفورجاك

أوركسرتا وأوركسرتا شباب وكورال مكتبة اإلسكندرية ابالشرتاك مع كورال القاهرة االحتفايل

احلفل ابلتعاون مع سفارة مجهورية التشيك ابلقاهرة
دينا إسكندر (سوبرانو).
ايتسوكي ميكيكو (ميتزو–سوبرانو).
جورج ونيس (تينور).
بوريس برجيل (ابص–ابريتون).
قيادة :انير انجي.
بكاتدرائية البازيليك ،هليوبوليس ،القاهرة.
 8.00مساءً .الدخول جماين.
األحد 26 ،يونية

مدرسة الفنون :حفل الباليه
حتت إشراف :ماري ذكري.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى.
جنيها.
 8.00مساءً .التذكرةً 40 :
سينما :خمتارات من األفالم الفائزة يف مهرجان اإلمساعيلية السينمائي الدويل 2022
مسابقة الفيلم القصري الروائي والتحريك

مبكتبة اإلسكندرية ،املدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7.00مساءً .الدخول جماين.
الثالاثء 28 ،يونية

حفل موسيقي :كورال أطفال شيكاغو ابالشرتاك مع نسمة حمجوب
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى.
جنيها.
 8.00مساءً .التذكرةً 50 :
األربعاء 29 ،يونية

عرض راقص« :الساحر أوز»

عرض الباليه السنوي – مركز ريزودانس مصر
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى.
جنيها.
 8.00مساءً .التذكرةً 30 :

اخلميس 30 ،يونية

عرض مسرحي« :البؤساء»
إخراج :حممد عبد املوىل.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى.
جنيها.
 8.00مساءً .التذكرةً 30 :
حفل موسيقي :أمحد احلجار
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،املسرح الصغري.
جنيها.
 8.00مساءً .التذكرةً 60 :

Arts Center Program
June 2022
The Bibliotheca Alexandrina (BA) Arts Center’s Program features concerts,
theatrical performances, film screenings, workshops, seminars, lectures,
art education programs, children’s activities, among others.
You can book your tickets at the BA Tickets Office
Port Said Street, Chatby, Alexandria
From Sunday to Thursday: 9:30 am – 3:00 pm.
On the event’s date, the BA Tickets Office is open from 9:30 am (except Fridays and
Saturdays, from 2:00 pm) to the event’s start time or when tickets are sold out.
or Online: https://onlineticketing.bibalex.org
The service may be available for some events for a limited number of tickets.
Online ticket prices include additional service charges;
purchased tickets are to be collected from the BA Tickets Office.
For inquiries about tickets, please contact us at:
Telephone: +(203) 4839999; Ext.: 5056–2906
For more information and program updates, please follow our activities on:
www.bibalex.org
www.bibalex.org/en/center/details/artscenterprogram
www.facebook/BAartscenter
Contact us: artscenter@bibalex.org

We are always happy to see you!

Sunday, 12 June
Cinema: A Selection of the Ismailia International Film Festival 2022 Award-Winning Films
Feature Documentary Competition
Bibliotheca Alexandrina Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
Sunday, 19 June
Cinema: A Selection of the Ismailia International Film Festival 2022 Award-Winning Films
Short Documentary Competition
Bibliotheca Alexandrina Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
Friday, 24 June
Concert: A. Dvořák’s “Stabat Mater, Op. 58”
BA Orchestra, BA Youth Orchestra, BA Symphonic Choir, and
the Cairo Celebration Choir
The concert is in collaboration with the Embassy of Czech Republic in Cairo.
Dina Iskander (Soprano).
Itsuki Mikiko (Mezzo–Soprano).
Georges Wanis (Tenor).
Boris Prýgl (Bass–Baritone).
Conducted by: Nayer Nagui.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 60.Saturday, 25 June
Orchestra Concert: A. Dvořák’s “Stabat Mater, Op. 58”
BA Orchestra, BA Youth Orchestra, BA Symphonic Choir, and
the Cairo Celebration Choir
The concert is in collaboration with the Embassy of Czech Republic in Cairo.
Dina Iskander (Soprano).
Itsuki Mikiko (Mezzo–Soprano).
Georges Wanis (Tenor).
Boris Prýgl (Bass–Baritone).
Conducted by: Nayer Nagui.
Basilique Notre–Dame d’Héliopolis, Cairo.
8:00 pm. Free entry.

Sunday, 26 June
Arts School: Ballet Performance
Under the supervision of: Mary Zekry
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 40.Cinema: A Selection of the Ismailia International Film Festival 2022 Award-Winning Films
Short Fiction and Animation Competition
Bibliotheca Alexandrina Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
Tuesday, 28 June
Concert: Chicago Children's Choir Featuring Nesma Mahgoub
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 50.Wednesday, 29 June
Dancing Performance: The Wizard of Oz
Annual Ballet Show – Centre Rézodanse-Egypte
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 30.Thursday, 30 June
Theatrical Performance: Les Misérables
Directed by: Mohamed Abdel-Mola.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 30.Concert: Ahmad El-Haggar
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
8:00 pm. Ticket: EGP 60.-

