برنامج مركز الفنون
نوفمبر 2020

يضم الربنامج الشهري ملركز الفنون مبكتبة اإلسكندرية :احلفالت ،والعروض املسرحية ،والسينمائية ،والورش ،والندوات،
واحملاضرات ،وبرامج لتعليم الفنون ،وأنشطة لألطفال وغريها.
يمكنكم حجز التذاكر من خالل شباك التذاكر بمكتبة اإلسكندرية
شارع بورسعيد ،الشاطيب ،اإلسكندرية
صباحا إىل  3.00مساءً؛
من األحد إىل اخلميس ،من الساعة ً 9.30
مفتوحا يوم الفعالية من الساعة  4.30مساءً حىت بدايتها أو حىت نفاد التذاكر.
يظل شباك التذاكر ً
أو اإلنترنت onlineticketing.bibalex.org

علما أن اخلدمة قد تكون متاحة لبعض العروض ،ولعدد حمدود من التذاكر.
ً
تشمل أسعار التذاكر من خالل اإلنرتنت رسوم خدمة إضافية؛ وتُسلَّم من شباك التذاكر.
لالستعالم عن التذاكر:
تليفون+)203( 4839999 :

داخلي2906 – 5056 :

ملزيد من املعلومات ،وملعرفة أي تعديالت بالربنامج ،ميكنكم متابعة مجيع أنشطتنا على:
www.facebook/BAartscenter
artscenter@bibalex.org
www.bibalex.org
www.bibalex.org/ar/center/details/artscenterprogram

دائما!
يسعدنا رؤيتكم ً

من األحد إلى الخميس 5–1 ،نوفمبر

مدرسة الفنون :برنامج القدرات الخاصة 2020

ورشة عمل :موزاييك

الفئة املستهدفة :ذوو متالزمة داون.
حتت إشراف :نرمني أمحد.
ظهرا.
التوقيت :من ً 10.00
صباحا إىل ً 12.00
لالستعالم+)203( 5466735 :

الخميس 5 ،نوفمبر

عرض راقص :باليه

إخراج :عاصم عبده.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 .مساءً .التذكرةً 30 :

الخميس والجمعة ،من  5نوفمبر إلى  31ديسمبر
مدرسة الفنون :برنامج القدرات الخاصة 2020
مشروع طفلي :2020

المسرح
حتت إشراف :نادت عادل.
كتابة نص :أمحد عبد اجلواد.
أداء :مصطفى البنا.
ظهرا إىل  3.00مساءً.
التوقيت :أيام اخلميس من  3.00إىل  5.30مساءً ،وأيام اجلمعة من ً 12.30
صناعة الفيلم
حتت إشراف :إسالم كمال.
كتابة نص :أمحد عبد اجلواد.
التوقيت :من  3.30إىل  5.30مساءً.

الفرتة :لورشيت «املسرح» و«صناعة الفيلم» ،اللقاء مرتني أسبوعياا ( 17لقاء)؛ اخلميس واجلمعة،
 ،6–5و ،13–12و ،20–19و 27–26نوفمرب،
و ،4–3و ،11-10و ،18–17و ،25–24و 31ديسمرب.
لالستعالم+)203( 5466735 :

الخميس 12 ،نوفمبر

عرض مسرحي« :الزيارة»

فرقة ستورم للفنون المسرحية.

إخراج :حممد اجلمسي.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،املسرح الصغري 7.00 .مساءً .التذكرةً 30 :

الجمعة 13 ،نوفمبر
حفل موسيقي :أعمال راجح داود
قيادة :ناير ناجي.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 .مساءً .التذكرةً 75 :

األحد 15 ،نوفمبر
عرض فيلم« :صندوق الدنيا»
إخراج :عماد البهات.
مصر – روائي –  90 – 2020دقيقة.
ناطق بالعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية.
يتبع العرض حوار مع عماد البهات وأمحد كمال.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،قاعة احملاضرات 7.00 .مساءً .الدخول جماين.

من األحد إلى الخميس 19–15 ،نوفمبر

مدرسة الفنون :برنامج القدرات الخاصة 2020
ورشة عمل :تشكيل بالفوم

الفئة املستهدفة :املكفوفون وضعاف البصر.
حتت إشراف :نرمني أمحد.
التوقيت :من  4.00إىل  6.00مساءً.
لالستعالم+)203( 5466735 :

من الجمعة إلى األحد 22–20 ،نوفمبر

عروض مسرحية :الشوارع الخلفية (مشروع البهجة)
بالتعاون مع مؤسسة آي أكت.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،املسرح الصغري وقاعة احملاضرات 7.00 .مساءً.
جنيها.
التذكرةً 20 :

السبت 21 ،نوفمبر
حفل موسيقي :جاال صوليستات أوركسترا شباب مكتبة اإلسكندرية
قيادة :شادي عبد السالم.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 .مساءً .التذكرةً 40 :

االثنين 23 ،نوفمبر

عرض مسرحي« :محطة الدنيا الجديدة»
إخراج :طارق نادر.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،املسرح الصغري 7.00 .مساءً .التذكرةً 30 :

الخميس 26 ،نوفمبر

حفل موسيقي :ميجانيو سمير
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،املسرح الصغري 7.00 .مساءً .التذكرةً 50 :

الجمعة 27 ،نوفمبر

حفل موسيقي :فريق وسط البلد
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 .مساءً .التذكرة 100 :جنيه.

األحد 29 ،نوفمبر

لقاء مع الفنان إياد نصار حول فن التمثيل للشاشة.

مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،قاعة احملاضرات 7.00 .مساءً .الدخول جماين.

من األحد إلى الخميس 29 ،نوفمبر –  3ديسمبر
مدرسة الفنون :برنامج القدرات الخاصة 2020

ورشة عمل :وسائط متعددة

الفئة املستهدفة :الصم وضعاف السمع.
حتت إشراف :نرمني أمحد.
التوقيت :من  4.00إىل  6.00مساءً.
لالستعالم+)203( 5466735 :

االثنين 30 ،نوفمبر

عرض مسرحي« :موسم سقوط النيازك»
إخراج :حممد فرج اخلشاب.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 .مساءً .التذكرةً 30 :

Arts Center Program
November 2020
The Bibliotheca Alexandrina Arts Center 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 St., Chatby, Alexandria
Sunday to Thursday: 9:30 am – 3:00 pm.
On the event’s date, the BA Tickets Office is also open from 4:30 pm to the event’s start time or
until the tickets are sold out.
or Online: 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:
Tel.: +(203) 4839999; Ext.: 5056 – 2096
For more information and program updates, please follow our activities on:
www.facebook/BAartscenter
artscenter@bibalex.org
www.bibalex.org
www.bibalex.org/ar/center/details/artscenterprogram

We are always happy to see you!

From Sunday to Thursday, 1–5 November
Arts School: Special Needs Program 2020
Workshop: Mosaic
Target group: Down syndrome.
Under the supervision of: Nermin Ahmed.
Time: 10:00 am – 12:00 noon.
For information: +(203) 5466735

Thursday, 5 November
Dance Performance: Ballet
Directed by: Assem Abdou.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm. Ticket: EGP 30.-

Thursdays and Fridays, 5 November – 31 December
Arts School: Special Needs Program 2020
My Child’s Project 2020:
Theater
Under the supervision of: Nadet Adel.
Text written by: Ahmed Abdelgawad.
Performance by: Moustafa Elbana.
Time: Thursdays from 3:00–5:30 pm, and Fridays from 12:30–3:00 pm.
For information: +(203) 5466735
Film Industry
Under the supervision of: Eslam Kamal.
Text written by: Ahmed Abdelgawad.
Time: 3:30–5:30 pm.
Duration: For the “Theater” and “Film Industry” workshops, sessions will be held weekly
(17 lectures); Thursdays and Fridays, 5–6, 12–13, 19–20, 26–27 November, and
3–4, 10–11, 17–18, 24–25, 31 December.
For information: +(203) 5466735

Thursday, 12 November
Theatrical Performance: The Visit
Storm Theatrical Troupe
Director: Mohamed El-Gamasy.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater. 7:00 pm. Ticket: EGP 30.-

Friday, 13 November
Concert: Works by Rageh Daoud
Conducted by: Nayer Nagui.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm. Ticket: EGP 75.-

Sunday, 15 November
Film Screening: Box of Wonders
Directed by: Emad El-Bahat.
Egypt – Fiction – 2020 – 90 mins.
Arabic dialogue with English subtitles.
The screening is followed by a discussion with Emad El-Bahat and Ahmed Kamal.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Lectures Hall. 7:00 pm. Free entry.

From Sunday to Thursday, 15–19 November
Arts School: Special Needs Program 2020
Workshop: Foam Forms
Target group: the blind and visually impaired.
Under the supervision of: Nermin Ahmed.
Time: 4:00–6:00 pm.
For information: +(203) 5466735

From Friday to Sunday, 20–22 November
Theatrical Performances: Backstreet (The Joy Project)
In cooperation with the International Association for Creation and Training (I-ACT).
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater and Lectures Hall.
7:00 pm. Ticket: EGP 20.-

Saturday, 21 November
Concert: BA Youth Orchestra Soloists Gala
Conducted by: Shady Abd El-Salam.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm. Ticket: EGP 40.-

Monday, 23 November
Theatrical Performance: New World Station
Directed by: Tarek Nader.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater. 7:00 pm. Ticket: EGP 30.-

Thursday, 26 November
Concert: Meganio Samir
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater. 7:00 pm. Ticket: EGP 50.-

Friday, 27 November
Concert: Wust El-Balad
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm. Ticket: EGP 100.-

Sunday, 29 November
A meeting with the actor Eyad Nassar to discuss acting for the screen.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Lectures Hall; 7:00 pm. Free entry.

From Sunday to Thursday, 29 November – 3 December
Arts School: Special Needs Program 2020
Workshop: Mixed Media
Target group: the deaf and hearing impaired.
Under the supervision of: Nermin Ahmed.
Time: 4:00–6:00 pm.
For information: +(203) 5466735

Monday, 30 November
Theatrical Performance: The Meteor Shower Season
Directed by: Mohamed Farag El-Khashab.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm. Ticket: EGP 30.-

