
 
 مركز الفنون

 2019 ديسمبربرنامج 
يضم الربنامج الشهري ملركز الفنون مبكتبة اإلسكندرية: احلفالت، والعروض املسرحية، والسينمائية، والورش، والندوات، 

 لألطفال وغريها.واحملاضرات، وبرامج لتعليم الفنون، وأنشطة 
 تنا على:وملعرفة أي تعديالت بالربنامج، ميكنكم متابعة مجيع أنشط ،ملزيد من املعلومات

www.bibalex.org 

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

www.facebook/BAartscenter 

 artscenter@bibalex.orgتواصل معنا: 
 يمكنكم حجز التذاكر من خالل

 شباك التذاكر بمكتبة اإلسكندرية
 شارع بورسعيد، الشاطيب، اإلسكندرية

إىل  هرًاظ 12.00، ويوم السبت من ساءً م 6.30إىل  2.00؛ ما عدا يوم اجلمعة من ساءً م 6.30إىل  باًحاص 9.00يوميًّا من الساعة 
 . ساءً م 3.30
 لية حىت بدايتها أو حىت نفاد التذاكر.اويظل شباك التذاكر مفتوًحا يوم الفع

 أو اإلنترنت
https://onlineticketing.bibalex.org 

  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
 لالستعالم عن التذاكر

 2906،  5056داخلي:  (+203) 4839999تليفون: 
  رؤيتكم دائًما!يسعدنا 

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


 ديسمبر 1، األحد
 أفالم من إسبانيا  :عرض سينمائي

 «مرحبا مستر مارشال»فيلم: 
 .لويس جارثيا برالجنا :إخراج

 .دقيقة 78 – 1953 –روائي  –إسبانيا 
 .إلجنليزيةإىل اناطق باإلسبانية ومرتجم 

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

 
 ديسمبر 2ثنين، اال

 «نوفل»عرض مسرحي: 
 فرقة مكتبة اإلسكندرية لمسرح الطفل

 ، القاعة الكربى،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات
 جنيًها 30التذكرة: مساًء.  7.00

 
 ديسمبر 3الثالثاء، 

 المسرحي للكليات والمعاهد المتخصصة سكندريةاإلافتتاح مهرجان 
 ، القاعة الكربى،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات

 مساًء. الدخول بدعوات. 7.00
 

 ديسمبر 5الخميس، 
 حفل شعري: عمرو حسن

 ، القاعة الكربى،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات
 جنيه. 100،75، 150مساًء. التذاكر:  7.00

 
 ديسمبر 8-4 ،حدإلى األ ربعاءألمن ا

 اإلسكندرية المسرحي للكليات والمعاهد المتخصصةفاعليات مهرجان 
 .عروض مسرحية وورش عمل فنية

 
  ديسمبر 7، السبت

 ريسيتال فيولينة وهاربحفل موسيقي: 
 .فيولينة: ياسر الصريف
 .هارب: مىن واصف



 املسرح الصغري،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 
 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00

 
 ديسمبر 8األحد، 

 أفالم من إسبانيا :عرض سينمائي
 «بالثيدو»فيلم: 
 .لويس جارثيا برالجنا :إخراج

 .دقيقة 85 – 1961 –روائي  –إسبانيا 
 .العربية إىل ناطق باإلسبانية ومرتجم

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

 
 المتخصصة والمعاهد للكليات المسرحي اإلسكندرية مهرجان ختام

 ، القاعة الكربى،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات
 الدخول بالدعوات.مساًء.  7.00

 
 ديسمبر 11األربعاء، 

 سويسرا( -مصرحفل موسيقى: مشروع على فكرة )
 املسرح الصغري، مركز املؤمترات، مبكتبة اإلسكندرية،

 جنيًها. 50مساًء. التذكرة:  7.00
 

 «الساعة الخامسة والعشرين» :عرض مسرحي
 .للدكتور هاين مطاوع «يا مسافر وحدك»عن النص املسرحي 

  .محد الرويبأعداد مسرحي: إ
 .إخراج: حممد عبد اهلادي

 ، القاعة الكربى،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات
 ا.جنيهً  25التذكرة: مساًء.  7.00

 
 

 ديسمبر 15، األحد
 أفالم من إسبانيا سينمائي:عرض 
 «منفذ األحكام»فيلم: 

 .لويس جارثيا برالجنا :إخراج 
 .دقيقة 91 – 1963 –روائي  –إسبانيا 



 .إلجنليزيةإىل اناطق باإلسبانية ومرتجم 
 قاعة األوديتوريوم،مبكتبة اإلسكندرية، 

 جماين. مساًء. الدخول 7.00
 

  ديسمبر 19 الخميس،
 خلطبيطةفريق حفل موسيقي: 

 حفل الكريسماس 
 املسرح الصغري، مركز املؤمترات، مبكتبة اإلسكندرية،

 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00 
 
 

 ديسمبر 21–20الجمعة والسبت، 
 كيوو بين: عرض غنائي استعراضي كوميدي لألطفال

 .تأليف وإخراج : د. مجال ياقوت
 الكربى،، القاعة مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات

 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00
 
 ديسمبر 21، سبتال

 ريسيتال الكريسماسحفل موسيقي: 
 غناء: داليا فريد.

 فلوت: صفاء عبد الرمحن.
 هارب: أمرية حامد.

 املسرح الصغري،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 
 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00

 
 

 ديسمبر 22، األحد
 أفالم من إسبانياعرض سينمائي: 

 «نداء الغربان»فيلم: 
 .كارلوس ساورا  :إخراج

 .دقيقة 109 – 1976 –روائي  –إسبانيا 
 .إلجنليزيةإىل اناطق باإلسبانية ومرتجم 



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

 ديسمبر 26الخميس، 
 مدرسة الفنون )الحفل الختامي( سوزوكي حفلحفل موسيقي: 

 .حتت إشراف: الدكتورة نفني احملمودي
 ، القاعة الكربى،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات

 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00
 

 ديسمبر 27الجمعة، 
 المولوية المصريةحفل موسيقي: 

 القاعة الكربى،مركز املؤمترات، مبكتبة اإلسكندرية، 
 جنيًها. 70مساًء. التذكرة:  7.00

 
 

 ديسمبر 29، األحد
 أفالم من إسبانياعرض سينمائي: 

 «باولينو وكارميال»فيلم: 
 .كارلوس ساورا  :إخراج

 .دقيقة 102 – 1990 –روائي  –إسبانيا 
  .إلجنليزيةإىل اناطق باإلسبانية ومرتجم 

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

 
 
 
 ديسمبر 31، ثالثاءال

 حفل الكريسماس والعام الجديدحفل موسيقي: 
 .اإلسكندرية مكتبة أوركسرتا، وأوركسرتا شباب، وكورال، وكورال أطفال

 .الديباين فرح: سوبرانو-ميزو
 .ناجي ناير: قيادة

 القاعة الكربى،، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات
 جنيًها. 50مساًء. التذكرة:  7.00

 
 



 
 

 
Arts Center 

December 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 – 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. 

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 ,2096 

 

We are always happy to see you! 

 

  

http://www.bibalex.org/
http://www.bibalex.org/en/center/details/artscenterprogram
http://www.facebook/BAartscenter
mailto:artscenter@bibalex.org
https://onlineticketing.bibalex.org/


Sunday, 1 December 
Film Screening: Films from Spain 
Welcome Mr. Marshall  
Directed by: Luis García Berlanga 
Spain – Fiction – 1953 – 78 mins. 
Spanish dialogue with English subtitles. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry. 
 

Monday, 2 December 
Theatrical Performance: Noufal 
Bibliotheca Alexandrina Children Theater Group 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

 
Tuesday, 3 December 
The Alexandria Theater Festival for Colleges and Specialized Institutes 
Opening Ceremony 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Invitations only. 
 

Wednesday to Sunday, 4–8 December 
The Alexandria Theater Festival for Colleges and Specialized Institutes 
Theatrical Performances and Artistic Workshops 
 

Thursday, 5 December 
Poetry Recital: Amr Hassan 
BACC, Great Hall; 7:00 pm. Tickets: EGP 150.- , 100.- , 75.-  

 
Saturday, 7 December 
Violin and Harp Recital 
Yasser Elsereafy (Violin). 
Mona Wassef (Harp). 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

 
Sunday, 8 December 
Film Screening: Films from Spain 
Placido  
Directed by: Luis García Berlanga. 
Spain  – Fiction – 1961 – 85 mins. 
Spanish dialogue with Arabic subtitles. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry. 
 

Closing ceremony Alexandria Theater Festival for Colleges and Specialized 
InstitutesClosing Ceremony 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Invitations only. 
 

 
 
 
 



Wednesday, 11 December 
Musical concert: Ala Fekra project (Egypt-Switzerland) 
BACC, Small theater ; 7:00 pm –Ticket: EGP  50.- 

 
Theatrical Performance: Twenty-Five O’clock 
Adapted from the theatrical text Ya Msafer Wahdak by Dr. Hani Mutawa. 
Theatrical preparation: Ahmed Elroby. 
Directed by: Mohamed Abdel Hadi. 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 25.- 
 

 
 

Sunday, 15 December 
Film Screening: Films from Spain 
The Executioner  
Directed by: Luis García Berlanga. 
Spain  – Fiction – 1963 – 91 mins. 
Spanish dialogue with English subtitles. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry. 
 

Thursday, 19 December 
Concert: Khaltabeta Band 
Christmas Concert 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

 
Friday and Saturday, 20–21 December 
Comedy Performance for Children: Pinocchio 
Written and directed by: Dr. Gamal Yaqout. 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 
 

Saturday, 21 December 
Concert: Christmas Recital 
Dalia Farid (Singer). 
Safa Abdel-Rahman (Flute). 
Amira Hamed (Harp). 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 
 
 

Sunday, 22 December 
Film Screening: Films from Spain 
Raise Ravens 
Directed by: Carlos Saura. 
Spain – Fiction – 1976 – 109 mins. 
Spanish dialogue with English subtitles. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry. 
 
 

 



Thursday, 26 December 
Concert: Arts School Suzuki Concert (Closing Ceremony) 
Under the supervision of:  Dr. Nevine El-Mahmoudy. 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 
 

Friday, 27 December 
Concert: The Egyptian Mawlawiyah 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 70.- 
 

Sunday, 29 December 
Film Screening: Films from Spain 
¡Ay, Carmela! 
Directed by: Carlos Saura. 
Spain  – Fiction – 1990 – 102 mins. 
Spanish dialogue with English subtitles. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry. 
  

Tuesday, 31 December 
Concert: Christmas and New Year Concert 
BA Orchestra, BA Youth Orchestra, BA Symphonic Choir, and BA Children’s Choir 
Farrah Eldibany (Mezzo Soprano). 
Nayer Nagui (Conductor). 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 50.- 

 
 
 
 
 
 

 


