برنامج مركز الفنون
أكتوبر 2022
يضم البرنامج الشهري لمركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية :الحفالت ،والعروض المسرحية والسينمائية،
والورش ،والندوات ،والمحاضرات ،وبرامج تعليم الفنون ،وأنشطة األطفال وغيرها.
يمكنكم حجز التذاكر من خالل شباك التذاكر بمكتبة اإلسكندرية
شارع بورسعيد ،الشاطبي ،اإلسكندرية
من األحد إلى الخميس :من الساعة  9.30صبا ًحا إلى  3.00مسا ًء.
ويظل شباك التذاكر مفتو ًحا يوم الفعالية من الساعة  9.30صبا ًحا (ما عدا يومي الجمعة والسبت من
ظهرا)
الساعة 2.00
ً
إلى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.
أو من خالل اإلنترنتhttps://onlineticketing.bibalex.org :

عل ًما أن الخدمة قد تكون متاحة لبعض العروض ولعدد محدود من التذاكر.
وتشمل أسعار التذاكر من خالل اإلنترنت رسوم خدمة إضافية؛ وتسلم من شباك التذاكر.
لالستعالم عن التذاكر ،رجا ًء االتصال على:
تليفون +)203( 4839999 :داخلي2906–5056 :
لمزيد من المعلومات ولمعرفة أي تعديالت بالبرنامج ،يمكنكم متابعة جميع أنشطتنا على:
www.bibalex.org
www.bibalex.org/ar/center/details/artscenterprogram
www.facebook/BAartscenter
تواصل معناartscenter@bibalex.org :

يسعدنا رؤيتكم دائ ًما!

السبت 1 ،أكتوبر
حفل موسيقي :جسور (اليونان – مصر)
لالحتفاء بأعمال الفنان الكبير ياكوفوس كامبانيليس.
فرقة الفنانة اليونانية أناستاسيا زانيس.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 8.00مسا ًء .الدخول مجاني.
األحد 2 ،أكتوبر
السينما األرمينية
فيلم« :كيكوس»
إخراج :روبيرت ساهاكيانتس.
االتحاد السوفيتي – تحريك –  8 – 1979دقائق.
ناطق باألرمينية ومترجم إلى اإلنجليزية.
فيلم« :تجفجيك»
إخراج :أرمن مناريان.
االتحاد السوفيتي – روائي –  20 – 1962دقيقة.
ناطق باألرمينية ومترجم إلى اإلنجليزية.
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7.00مسا ًء .الدخول مجاني.
السبت 8 ،أكتوبر
حفل افتتاح الموسم الفني« :كارمينا بورانا»
أوركسترا مكتبة اإلسكندرية وأوركسترا شباب مكتبة اإلسكندرية وكورال مكتبة اإلسكندرية
وكورال أطفال مكتبة اإلسكندرية
صوليست:
أميرة سليم (سوبرانو)
عمرو مدحت (تينور)
ماكسيم شامي (باريتون)
قيادة :ناير ناجي
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 8.00مسا ًء .التذكرة 75 :جني ًها.
األحد 9 ،أكتوبر
السينما األرمينية
فيلم« :نهابت»
إخراج :هنريك ماليان.
االتحاد السوفيتي – روائي –  92 – 1977دقيقة.

ناطق باألرمينية ومترجم إلى اإلنجليزية.
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7.00مسا ًء .الدخول مجاني.
الخميس 13 ،أكتوبر
حفل موسيقي :فريق حالة عود (مايكل أنسي)
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 8.00مسا ًء .التذكرة 50 :جني ًها.
الخميس 20 ،أكتوبر
حفل موسيقي :عالء وردي وفريق هيجان
(ألول مرة في مصر)
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 8.00مسا ًء .التذكرة 150 :جني ًها.
الجمعة 21 ،أكتوبر
حفل موسيقي :فريق طارق نصار يقدم أغاني فرانك سيناترا وإلفيس بريسلي
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 8.00مسا ًء .التذكرة 100 :جنيه.
السبت 22 ،أكتوبر
عرض مسرحي« :محطه صيانة»
إخراج :أنس النيلي.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 8.00مسا ًء .التذكرة 30 :جني ًها.
األحد 23 ،أكتوبر
السينما األرمينية
فيلم« :لون الرمان»
إخراج :سيرجي بارجانوف.
االتحاد السوفيتي – روائي –  76 – 1969دقيقة.
ناطق باألرمينية ومترجم إلى اإلنجليزية.
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7.00مسا ًء .الدخول مجاني.

الخميس 27 ،أكتوبر
عرض مسرحي« :نبع الحياة»
إخراج :أكرم نجيب.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 8.00مسا ًء .التذكرة 30 :جني ًها.
السبت 29 ،أكتوبر
حفل وتريات أوركسترا مكتبة اإلسكندرية
قيادة :محمد سعد باشا.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 8.00مسا ًء .التذكرة 60 :جني ًها.
حفل موسيقي :رباعي أليسيو مينكوني (إيطاليا)
ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 8.00مسا ًء .الدخول مجاني.

Arts Center Program
October 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!

Saturday, 1 October
Concert: Jesour (Greece–Egypt)
To celebrate the work of the great artist Yakovos Campaniles.
The band of the Greek singer Anastasia Zannis
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
8:00 pm. Free entry.
Sunday, 2 October
Armenian Cinema
Film: Kikos
Directed by: Robert Sahakyants.
The Soviet Union (USSR) – Animation – 1979 – 8 minutes.
Armenian dialogue with English subtitles.
Film: Tjvjik
Directed by: Arman Manaryan.
The Soviet Union (USSR) – Fiction – 1962 – 20 minutes.
Armenian dialogue with English subtitles.
Bibliotheca Alexandrina Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
Saturday, 8 October
Season’s Inaugural Concert: Carmina Burana
BA Orchestra, BA Youth Orchestra, BA Choir, and BA Children Choir
Soloists:
Amira Selim (Soprano).
Amr Medhat (Tenor).
Maxiem Shamy (Baritone).
Conductor: Nayer Nagui.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 75.Sunday, 9 October
Armenian Cinema
Film: Nahapet
Directed by: Henrik Malyan.
The Soviet Union (USSR) – Fiction – 1977 – 92 minutes.
Armenian dialogue with English subtitles.
Bibliotheca Alexandrina Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.

Thursday, 13 October
Musical Concert: Halet Oud Band (Michele Onsi)
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
8:00 pm. Ticket: EGP 50.Thursday, 20 October
Concert: Alaa Wardi and Hayajan Band
(First time in Egypt)
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 150.Friday, 21 October
Musical Concert: Frank Sinatra and Elvis Presley Tribute by Tarek Nassar
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 100.Saturday, 22 October
Theatrical Performance: Maintenance Station
Directed by: Anas Elnily.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
8:00 pm. Ticket: EGP 30.Sunday, 23 October
Armenian Cinema
Film: The Color of Pomegranates
Directed by: Sergei Parajanov.
The Soviet Union (USSR) – Fiction – 1969 – 76 minutes.
Armenian dialogue with English subtitles.
Bibliotheca Alexandrina Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.

Thursday, 27 October
Theatrical Performance: Wellspring of Life
Directed by: Akram Nagib.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 30.Saturday, 29 October
Strings Concert BA Orchestra
Conductor: Mohamed Saad Basha.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
8:00 pm. Ticket: EGP 60.Concert: Alessio Menconi Quartet (Italy)
Within the activities of the International Cairo Jazz Festival.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
8:00 pm. Free entry.

