مركز الفنون
برنامج إبريل 2021
يضم البرنامج الشهري لمركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية :الحفالت ،والعروض المسرحية ،والسينمائية،
والورش ،والندوات ،والمحاضرات ،وبرامج لتعليم الفنون ،وأنشطة لألطفال وغيرها.
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 :

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.
ظهرا)
ويظل شباك التذاكر مفتو ًحا يوم الفعالية من الساعة  9.30صبا ًحا (ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 2.00
ً
إلى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.

أو اإلنترنت
https://onlineticketing.bibalex.org
عل ًما أن الخدمة قد تكون متاحة لبعض العروض ،ولعدد محدود من التذاكر.
تشمل أسعار التذاكر من خالل اإلنترنت رسوم خدمة إضافية؛ وتسلم من شباك التذاكر.

لالستعالم عن التذاكر ،رجا ًء االتصال بنا على:

تليفون+)203( 4839999 :

داخلي2906 – 5056 :

يسعدنا رؤيتكم دائ ًما!

الخميس 1 ،إبريل

ً
احتفاال بمرور مائة سنة على مولده.
حفل سيمفوني مهدى إلى الدكتور ثروت عكاشة
فلوت :إيناس عبد الدايم.
قيادة :مايسترو ناير ناجي.
أوركسترا ،وأوركسترا شباب ،وكورال مكتبة اإلسكندرية
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى 6.00 .مسا ًء.
التذكرة 60 :جني ًها.

الجمعة 2،و 9و 16و 23إبريل
مدرسة الفنون :ورشتا عمل «خيال الظل  1و»2
تحت إشراف :مي رستم.
سن االشتراك والتوقيت:
ظهرا.
«خيال الظل  :»1للمشتركين من  8–6سنوات ،من الساعة  11.00صبا ًحا إلى 1.30
ً
ظهرا إلى  4.00مسا ًء.
«خيال الظل  :»2للمشتركين من  12–9سنة ،من الساعة 1.30
ً
سعر االشتراك 40 :جني ًها.
التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني لمدرسة الفنونwww.bibalex.org/artsschool :
لمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال بالرقم+)203( 5466735 :

السبت 3 ،إبريل
عرض مسرحي :يال بحر!
فريق وش وضهر
تأليف :منى مجدالني ونازلي فريد وكارين عزيز ،والفريق المسرحي.
إخراج :منى مجدالني.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى 7.00 .مسا ًء.
التذكرة 20 :جني ًها.

األحد 4 ،إبريل
لقاء سينمائي :مبادئ فن الديكور السينمائي
لقاء مع المهندس شادي العناني 7.00 .مسا ًء .
حضور اللقاء متاح مجانًا للجمهور ،وي علن رابط اللقاء على صفحة «سينما األحد
 »Sunday Cinemaعلى فيسبوك.

من األحد إلى الثالثاء 6–4،إبريل
مدرسة الفنون :ورشة عمل «رسم»
تحت إشراف :رضوى زياد.
سن االشتراك 13–10 :سنة.
ظهرا إلى  4.00مسا ًء.
التوقيت :من 2.00
ً
سعر االشتراك 20 :جني ًها.
التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني لمدرسة الفنونwww.bibalex.org/artsschool :
لمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال بالرقم+)203( 5466735 :

الخميس 8 ،إبريل
عرض مسرحي« :ابن الجيل»
تأليف وإخراج :أحمد عسكر.

بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى 7.00 .مسا ًء.
التذكرة 30 :جني ًها.

السبت 10 ،إبريل
حفل موسيقي :عزيز مرقة
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى 7.00 .مسا ًء.
التذاكر 350 :و 250جني ًها.

األحد واالثنين 11 ،و 12إبريل
مدرسة الفنون:
ورشة عمل «حكي»
تحت إشراف :رضوى زياد.
سن االشتراك 13–10 :سنة.
ظهرا إلى  4.00مسا ًء.
التوقيت :من 2.00
ً
سعر االشتراك 20 :جني ًها.
التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني لمدرسة الفنونwww.bibalex.org/artsschool :
لمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال بالرقم+)203( 5466735 :
ورشة عمل «نحت» (لذوي القدرات الخاصة :أطفال متالزمة داون)
تحت إشراف :نرمين أحمد.
سن االشتراك :من  6سنوات إلى ما فوق.
ظهرا.
التوقيت :من  10.30صبا ًحا إلى 12.30
ً
الحجز متاح للجمعيات فقط؛ لالستعالم ،رجاء االتصال بالرقم+)203( 5466735 :

السبت 24 ،إبريل
حفل موسيقي :شرق وغرب
أوركسترا مكتبة اإلسكندرية
هارب :منال محيي الدين.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى 9.30 .مسا ًء.
التذكرة 60 :جني ًها.

االثنين والثالثاء 27–26 ،إبريل
مدرسة الفنون :ورشة عمل «رسم» (لذوي القدرات الخاصة :أطفال متالزمة داون)
تحت إشراف :نرمين أحمد.
سن االشتراك :من  6سنوات إلى ما فوق.
ظهرا.
التوقيت :من  10.30صبا ًحا إلى 12.30
ً
الحجز متاح للجمعيات فقط؛ لالستعالم ،رجاء االتصال بالرقم+)203( 5466735 :

الجمعة 30 ،إبريل
حفل اإلنشاد الصوفي :اإلخوة أبو شعر
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى 9.30 .مسا ًء.
التذكرة 85 :جني ًها.

Arts Center
April 2021 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
From Sunday to Thursday: 9:30 am – 3:00 pm.
On the event’s date, the BA Tickets Office is open from 9:30 (except Fridays and Saturdays,
from 2:00 pm) to 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 us at:
Tel.: +(203) 4839999; Ext.: 5056 – 2906

We are always happy to see you!

Thursday, 1 April
Concert dedicated to Dr. Tharwat Okasha on the Occasion of
the Centennial of his Birthday
Flute: Ines Abdel-Daiem
Conducted by: Maestro Nayer Nagui
BA Orchestra, BA Youth Orchestra, and BA Choir
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 6:00 pm.
Ticket: EGP 60.Fridays, 2, 9, 16 and 23 April
Arts School: “Shadow 1 and 2” Workshops
Under the supervision of: May Rostom
Age of participants and time:
Shadow 1: for participants aged 6–8 years old, from 11:00 am – 1:30 pm.
Shadow 2: for participants aged 9–12 years old, from 1:30–4:00 pm.
Participation fees: EGP 40.Registration from the Arts School website: www.bibalex.org/artsschool
For additional information, please call: +(203) 5466735
Saturday, 3 April
Theatrical Performance: Méditerranons... Méditerranez! (Let’s Go to the Sea!)
Recto Verso Group
Written by: Mona Magdlany, Nazly Farid, Caren Aziz, and the theater group.
Directed by: Mona Magdlany
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm.
Ticket: EGP 20.Sunday, 4 April
Cinema Meeting: Basics of Set Design Art for Cinema
A discussion with the set designer Shady El-Anany. 7:00 pm.
The meeting is open for the public, and the link is announced on the Facebook page of the
“Sunday Cinema.
From Sunday to Tuesday, 4–6 April
Arts School: “Drawing” Workshop
Under the supervision of: Radwa Zeyad.
Age of participants: 10–13 years old.
Time: 2:00–4:00 pm
Participation fees: EGP 20.Registration from the Arts School website: www.bibalex.org/artsschool
For additional information, please call: +(203) 5466735
Thursday, 8 April
Theatrical Performance: Ibn Elgeel (Son of the Generation)
Written and directed by: Ahmed Asker
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm.
Ticket: EGP 30.Saturday, 10 April
Concert: Aziz Maraka
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 7:00 pm.

Tickets: EGP 350.- and 250.Sunday and Monday, 11–12 April
Arts School:
“Storytelling” Workshop
Under the supervision of: Radwa Zeyad.
Age of participants: 10–13 years old.
Time: 2:00–4:00 pm.
Participation fees: EGP 20.Registration from the Arts School website: www.bibalex.org/artsschool
For additional information, please call: +(203) 5466735
“Sculpture” Workshop (For Special Needs: Children with Down’s Syndrome)
Under the supervision of: Nermin Ahmed
Age of participants: 6 years old and above.
Time: 10:30 am –12:30 pm.
Reservation is available for associations only; for additional information, please call:
+(203) 5466735
Saturday, 24 April
Concert: East and West
BA Orchestra
Harp: Manal Mohie Eldin
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 9:30 pm.
Ticket: EGP 60.Monday and Tuesday, 26–27 April
Arts School: “Drawing” Workshop
(For Special Needs: Children with Down’s Syndrome)
Under the supervision of: Nermin Ahmed
Age of participants: 6 years old and above.
Time: 10:30 am – 12:30 pm.
Reservation is available for associations only; for additional information, please call:
+(203) 5466735
Friday, 30 April
Sufi Concert: Abu Shaar Bro
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 9:30 pm.
Ticket: EGP 85.-

