مركز الفنون

برانمج سبتمرب 2019
يضم الربانمج الشهري ملركز الفنون مبكتبة اإلسكندرية :احلفالت ،والعروض املسرحية ،والسينمائية ،والورش ،والندوات،
واحملاضرات ،وبرامج لتعليم الفنون ،وأنشطة لألطفال وغريها.
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 :

ميكنكم حجز التذاكر من خالل
شباك التذاكر مبكتبة اإلسكندرية
شارع بورسعيد ،الشاطيب ،اإلسكندرية
هرا إىل  4.00مساءً.
يوميًّا من الساعة  9.00ص ً
باحا إىل  7.00مساءً؛ ما عدا يوم اجلمعة من  2.00إىل  7.00مساءً ،ويوم السبت من  12.00ظ ً
مفتوحا يوم الفاعلية حىت بدايتها أو حىت نفاد التذاكر.
ويظل شباك التذاكر
ً

أو اإلنرتنت
https://onlineticketing.bibalex.org
علما أن اخلدمة قد تكون متاحة لبعض العروض ،ولعدد حمدود من التذاكر.
ً
تشمل أسعار التذاكر من خالل اإلنرتنت رسوم خدمة إضافية؛ وتسلم من شباك التذاكر.

لالستعالم عن التذاكر
تليفون+)203( 4839999 :

داخلي5056 :

دائما!
يسعدان رؤيتكم ً

األحد 1 ،سبتمرب
عرض سينمائي وندوة :أفالم تسجيلية طويلة من مصر.

فيلم« :رمسيس راح فني؟».
إخراج :عمرو بيومي.
مصر – تسجيلي –  62 – 2019دقيقة.
انطق ابلعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية.
يعقب العرض حوار حبضور املخرج عمرو بيومي ،واملنتج انجي إمساعيل.
مبكتبة اإلسكندرية ،املدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم 7.00 ،مساءً .الدخول جماين.

األحد 8 ،سبتمرب
عرض مسرحي.V.I.P :

فريق مسرح اجلامعة الربيطانية.
دراماتورج :حممد عادل.
إخراج :وليد طلعت.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 ،مساءً .التذكرةً 25 :

عرض سينمائي وندوة :أفالم تسجيلية طويلة من مصر.

فيلم« :النسور الصغرية».
إخراج :حممد رشاد.
مصر – تسجيلي –  77 – 2016دقيقة.
انطق ابلعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية.
يعقب العرض حوار حبضور املخرج حممد رشاد.
مبكتبة اإلسكندرية ،املدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم 7.00 ،مساءً .الدخول جماين.

السبت 14 ،سبتمرب
حفل موسيقي :حفل افتتاح االحتفالية السنوية ملدرسة الفنون 2019

كورال أطفال مكتبة اإلسكندرية.
حتت إشراف :مرياي ابنوب.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 ،مساءً .التذكرةً 30 :

األحد 15 ،سبتمرب
عرض سينمائي وندوة :أفالم تسجيلية طويلة من مصر.
فيلم« :أتتون من بعيد».
إخراج :أمل رمسيس.
مصر – تسجيلي –  84 – 2018دقيقة.

انطق بعدة لغات ومرتجم إىل اإلجنليزية والعربية.
يعقب العرض حوار حبضور املخرجة أمل رمسيس.
مبكتبة اإلسكندرية ،املدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم 7.00 ،مساءً .الدخول جماين.

اجلمعة 20 ،سبتمرب
حفل موسيقي :فصل طلبة الغناء الشرقي ابلتعاون مع فريق ابن البلد.
حتت إشراف :د .حممد حسين.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،املسرح الصغري 7.00 ،مساءً .التذكرةً 40 :

السبت 21 ،سبتمرب
حفل سيمفوين :حفل افتتاح املوسم الفين.

أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية ،وأوركسرتا شباب مكتبة اإلسكندرية ،وكورال مكتبة اإلسكندرية السيمفوين.
صوليسيت بيانو :رمزي يسى.
قيادة :انير انجي.
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 ،مساءً .التذكرةً 50 :

األحد 22 ،سبتمرب
عرض سينمائي :أفالم تسجيلية طويلة من مصر.

فيلم« :إيقاع احلياة».
إخراج :عطيات األبنودي.
مصر – تسجيلي –  58 – 1988دقيقة.
انطق ابلعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية.
مبكتبة اإلسكندرية ،املدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم 7.00 ،مساءً .الدخول جماين.

اجلمعة 27 ،سبتمرب
حفل موسيقى عربية :جوهرة الشرق
جنيها.
مبكتبة اإلسكندرية ،مركز املؤمترات ،القاعة الكربى 7.00 ،مساءً .التذكرةً 50 :

األحد 29 ،سبتمرب
عرض سينمائي :أفالم تسجيلية طويلة من مصر
فيلم« :أايم الدميقراطية».
إخراج :عطيات األبنودي.
مصر – تسجيلي –  70 – 1996دقيقة.
انطق ابلعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية.

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

Arts Center
September 2019 Program
The Bibliotheca Alexandrina Arts Center Program features concerts, theatrical performances,
film screenings, workshops, seminars, lectures, art education programs, children’s activities,
among others.
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

You can book your tickets
at the BA Tickets Office
Port Said St., Chatby, Alexandria
Daily: 9:00 am – 7:00 pm; except Fridays: 2:00–7:00 pm, and Saturdays: 12:00 noon – 4:00 pm.
On the event’s date, the opening hours end by the event’s start time or when tickets are sold out.
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:
Tel.: +(203) 4839999; Ext.: 5056

We are always happy to see you!

Sunday, 1 September
Film Screening and Discussion: Feature Documentaries from Egypt
Where did Ramses go?
Directed by: Amr Bayoumi
Egypt – Documentary – 2019 – 62 mins.
Arabic dialogue with English subtitles.
The screening is followed by a discussion with the director, Amr Bayoumi, and the
producer, Naji Ismail.
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free Entry

Sunday, 8 September
Theatrical Performance: V.I.P
BUE Theater Team
Dramaturge: Mohamed Adel
Director: Walid Talaat
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 25.Film Screening and Discussion: Feature Documentaries from Egypt
Little Eagles
Directed by: Mohamed Rashad
Egypt – Documentary – 2016 – 77 mins.
Arabic dialogue with English subtitles.
The screening is followed by a discussion with the director, Mohamed Rashad.
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free Entry

Saturday, 14 September
Concert: Arts School Annual Celebration Inaugural Concert
BA Children’s Choir
Supervised by: Mireille Banoub
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.-

Sunday, 15 September
Film Screening and Discussion: Feature Documentaries from Egypt
You Come from Far away
Directed by: Amal Ramsis
Egypt – Documentary – 2018 – 84 mins.
Dialogue in multiple languages with English and Arabic subtitles.
The screening is followed by a discussion with the director, Amal Ramsis.
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free Entry

Friday, 20 September
Concert: Oriental Singing Class Students in cooperation with Ebn Elbalad Band
Supervised by: Dr. Mohamed Hosny
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.-

Saturday, 21 September
Symphonic Concert: Season Inaugural Concert
BA Orchestra, BA Youth Orchestra, and BA Symphonic Choir
Soloist Piano: Ramzy Yassa
Conductor: Nayer Nagui
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 50.-

Sunday, 22 September
Film Screening: Feature Documentaries from Egypt
Rhythm of Life
Directed by: Ateyyat Elabnoudy
Egypt – Documentary – 1988 – 58 mins.
Arabic dialogue with English subtitles
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free Entry

Friday, 27 September
Oriental Singing Concert: Gawharet Elsharq
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 50

Sunday, 29 September
Film Screening: Feature Documentaries from Egypt
Days of Democracy
Directed by: Ateyyat Elabnoudy
Egypt – Documentary – 1996 – 70 mins.
Arabic dialogue with English subtitles.
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free Entry

