
 
 برنامج مركز الفنون

 2020 أكتوبر
 

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

 

 اإلسكندريةشباك التذاكر بمكتبة  يمكنكم حجز التذاكر من خالل
 شارع بورسعيد، الشاطيب، اإلسكندرية

 ،ساءً م 6.30إىل  2.00؛ ما عدا يوم اجلمعة من ساءً م 6.30إىل  باًحاص 9.00يوميًّا من الساعة 
 . ساءً م 3.30إىل  هرًاظ 12.00ويوم السبت من 

 لية حىت بدايتها أو حىت نفاد التذاكر.ايظل شباك التذاكر مفتوًحا يوم الفع
 

 onlineticketing.bibalex.org اإلنترنتأو 
  لعدد حمدود من التذاكر.و  ،علًما أن اخلدمة قد تكون متاحة لبعض العروض

 شباك التذاكر.من م سل  وت   ؛تشمل أسعار التذاكر من خالل اإلنرتنت رسوم خدمة إضافية
 

 :التذاكرلالستعالم عن 
 2906 – 5056داخلي:  (+203) 4839999تليفون: 

 
 تنا على:وملعرفة أي تعديالت بالربنامج، ميكنكم متابعة مجيع أنشط ،ملزيد من املعلومات

 www.facebook/BAartscenter 

 artscenter@bibalex.org 
 www.bibalex.org 

 www.bibalex.org/ar/center/details/artscenterprogram 

 
 يسعدنا رؤيتكم دائًما!

 

 

https://onlineticketing.bibalex.org/
http://www.facebook/BAartscenter
mailto:artscenter@bibalex.org
http://www.bibalex.org/


 أكتوبر 4األحد، 
 أوركسترا وكورال مكتبة اإلسكندرية :فتتاح الموسم الفنياحفل 

 (.املصرية العامية)ب «صيفالمنتصف ليلة حلم »سرحية شكسبري مل ف. مندلسون الكاملة املصاحبة موسيقى
 .مرمي اخلشتالنجمة  :إلقاء

 .قيادة: ناير ناجي
 جنيًها. 75: التذكرة. مساءً  8.00 الكربى، القاعة املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 «ستوديو مصرافي : »فيلم عرض
 .مىن أسعد :إخراج
 .دقيقة 94 – 2019 –سجيلي ت –مصر 

 إلجنليزية.إىل اناطق بالعربية ومرتجم 
 .يتبع العرض حوار مع مىن أسعد وكرمي مجال الدين

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

 أكتوبر 9لجمعة، ا
 هشام خرما :موسيقي حفل
 جنيه. 100: التذكرة. مساءً  8.00 الكربى، القاعة املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 أكتوبر 16لجمعة، ا
 فرقة الَحْضَرة: موسيقي حفل
 جنيًها. 80: التذكرة. مساءً  8.00 الكربى، القاعة املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 أكتوبر 21 األربعاء،
 يكوميدالفريق الحزب : أب كوميدى عرض ستاند

 جنيًها. 60: التذكرة. مساءً  8.00 الكربى، القاعة املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 أكتوبر 25–23 لجمعة إلى األحد،من ا
 «إيزيس»عرض مسرحي: 

 عرض منحة مكتبة اإلسكندرية للعروض املسرحية.
 .تأليف: توفيق احلكيم

 .د الرازقبمي عخراج: إ
 جنيًها. 20: التذكرة. مساءً  8.00 الكربى، القاعة املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 



 أكتوبر 24السبت، 
 حفل موسيقي: مؤلفات باخ
 أوركسترا مكتبة اإلسكندرية

 .صوليست فيولينة: حسن شرارة
 .صوليست بيانو: نغماية صفوت

 قيادة: أمحد فراج.
 جنيًها. 60مساًء. التذكرة:  8.00القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 25، األحد
 «الجريكو: »عرض فيلم

 .يانيس مساراجديس :إخراج
 .دقيقة 119 – 2007 –روائي  –اجملر  إسبانيا/ اليونان/

 إلجنليزية.إىل اناطق بعدة لغات ومرتجم 
 .يتبع العرض حوار مع جورج كربيوس

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

 أكتوبر 30الجمعة، 
 «أكزاك: »عرض راقص

 .بلفورب، فرانش كومته-بورغوينيف  الكوريغرافيا الوطين، مركز فيادانسإنتاج: 
 .واملعهد الفرنسي مبصر يف القاهرة واإلسكندرية ،بالتعاون مع السفارة الفرنسية يف مصر

 جنيًها. 30: التذكرة. مساءً  8.00 الكربى، القاعة املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة
  



 
Arts Center Program 

September 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 

Daily: 9:00 am – 6:30 pm; except Fridays: 2:00–6:30 pm, and Saturdays: 12:00 noon – 3:30 pm. 

On the event’s date, the opening hours end by the event’s start time or when 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! 

 

  

https://onlineticketing.bibalex.org/
http://www.facebook/BAartscenter
mailto:artscenter@bibalex.org
http://www.bibalex.org/


Sunday, 4 October  

Season’s Inaugural Concert: Bibliotheca Alexandrina Orchestra and Choir  

F. Mendelssohn’s complete incidental music for William Shakespeare’s 

A Midsummer Night’s Dream (in colloquial Egyptian Arabic). 

Narrated by: guest star Mariam Elkhosht. 

Conducted by: Nayer Nagui. 

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall; 8:00 pm. Ticket: EGP 75.-. 

Film Screening: In Studio Misr 

Directed by: Mona Assad. 

Egypt – Documentary – 2019 – 94 mins. 

Arabic dialogue with English subtitles. 

The screening is followed by a discussion with Mona Assad and Karim Gamal Eldin. 

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Lectures Hall; 7:00 pm. Free entry. 

Friday, 9 October  

Concert: Hisham Kharma 

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall; 8:00 pm. Ticket: EGP 100.- 

Friday, 16 October  

Concert: Alhadraa Band  

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall; 8:00 pm. Ticket: EGP 80.- 

Wednesday, 21 October 

Standup Comedy: Al-Hezb El-Comedy Troupe  

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall; 8:00 pm. Ticket: EGP 60.- 

Friday to Sunday, 23–25 October 

Theatrical Performance: Isis 

Bibliotheca Alexandrina Theater Grant. 

Written by: Tawfiq Alhakim.  

Directed by: May Abdelrazek. 

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall; 8:00 pm. Ticket: EGP 20.- 

Saturday, 24 October  

Concert: Works by J.S. Bach 

BA Orchestra 

Violin Soloist: Hassan Sharara. 

Piano Soloist: Naghamaya Safwat. 

Conductor: Ahmed Farrag.  

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall; 8:00 pm. Ticket: EGP 60.- 



Sunday, 25 October 

Film Screening: El Greco 

Directed by: Yannis Smaragdis. 

Greece/Spain/Hungary – Fiction – 2007 – 119 mins.  

Dialogue in multiple languages with English subtitles. 

The screening is followed by a discussion with Georges Kypreos. 

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Lectures Hall; 7:00 pm. Free entry. 

Friday, 30 October 

Dance Performance: AKZAK 

Produced by: VIADANSE, Centre Chorégraphique National (CCN) de Bourgogne Franche-

Comté à Belfort. 

With the support of the French Embassy in Egypt, and the French Institute of Egypt in 

Cairo and Alexandria. 

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall; 8:00 pm. Ticket: EGP 30.- 

 

 

 

 


