برنامج مركز الفنون
ديسمبر 2021
يضم البرنامج الشهري لمركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية :الحفالت ،والعروض المسرحية والسينمائية،
والورش ،والندوات ،والمحاضرات ،وبرامج لتعليم الفنون ،وأنشطة لألطفال 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
الساعة  2.00مسا ًء)
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!

الجمعة 3 ،ديسمبر
عرض مسرحي« :قول للزمان»
إخراج :طارق نادر
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 7,00مسا ًء .التذكرة 30 :جني ًها.
السبت 4 ،ديسمبر
حفل موسيقي سيمفوني
أوركسترا مكتبة اإلسكندرية
صوليست بيانو :يانوش باالتز
قيادة :هشام جبر
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 7,00مسا ًء .التذكرة 70 :جني ًها.
مدرسة الفنون :احتفالية مشروع ذوي القدرات الخاصة
بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 2,00مسا ًء .الدخول مجاني.
يصاحب االحتفالية معرض ألعمال ذوي القدرات الخاصة ،وورشة عمل مخصصة للصم وضعاف
السمع
التسجيل في ورشة العمل عن طريق البريد االلكتروني  artschoolinfo@bibalex.orgفي موعد
أقصاه يوم األربعاء 1 ،ديسمبر .2021
األحد 5 ،ديسمبر
سينما :برنامج أيام العزل
«غنا»
إخراج :بانسيه مهران
مصر – تسجيلي –  17 – 2020دقيقة
ناطق بالعربية ومترجم إلى اإلنجليزية.
يتبع العرض حوار مع مخرجة الفيلم.
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7,00مسا ًء .الدخول مجاني.

الجمعة 10 ،ديسمبر
حفل شعري :عمرو حسن
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 7,00مسا ًء .التذاكر 100 ،200 ،300 :جنيه.

السبت 11 ،ديسمبر
حفل الكريسماس
أوركسترا ،وأوركسترا شباب ،وكورال مكتبة اإلسكندرية
صوليست:
جاكلين رفيق (سوبرانو)
دينا إسكندر (سوبرانو)
إلهامي أمين (تينور)
منال محيي الدين (هارب)
قيادة :ناير ناجي
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 7,00مسا ًء .التذكرة 70 :جني ًها.
األحد 12 ،ديسمبر
سينما :برنامج أيام العزل
مناقشة فيلم «كونتيجن»
كيف تنبأ الفيلم بتفاصيل العالم في 2020
إخراج :ستيفن سودربرج
الواليات المتحدة األمريكية – روائي –  106 – 2011دقائق
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7,00مسا ًء .الدخول مجاني.
األحد 19 ،ديسمبر
سينما :برنامج أيام العزل
مناقشة فيلم «هوم ميد – الجزء األول»
 9أفالم قصيرة.
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7,00مسا ًء .الدخول مجاني.

األحد 26 ،ديسمبر
سينما :برنامج أيام العزل
مناقشة فيلم« :هوم ميد – الجزء الثاني»
 8أفالم قصيرة
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7,00مسا ًء .الدخول مجاني.

Arts Center Program
December 2021
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!

Friday, 3 December
Theatrical Performance: Tell the Time
Directed by: Tarek Nader
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
7:00 pm. Ticket: EGP 30.Saturday, 4 December
Symphonic Concert
BA Orchestra
János Balázs (Piano)
Hisham Gabr (Conductor)
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
7:00 pm. Ticket: EGP 70.-

Arts School: Special Needs Celebration
In collaboration with Hans Seidel Foundation
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater
2:00 pm. Free entry
The celebration is accompanied by an exhibition of the produced artworks, and a workshop
for the deaf and the hearing-impaired.
The deadline for registration in the workshop is Wednesday, 1 December 2021, by sending an
email to artschoolinfo@bibalex.org

Sunday, 5 December
Cinema: Quarantine Days Program
Gehnna: One More Time
Directed by: Pensée Mahran
Egypt – Documentary – 2020 – 17 minutes.
Arabic dialogue with English subtitles.
Bibliotheca Alexandrina, Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
Friday, 10 December
Poetic Recital: Amr Hassan
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
7:00 pm. Tickets: EGP 300.-, 200.-, 100.-

Saturday, 11 December
Christmas Concert
BA Orchestra, Youth Orchestra, and Choir
Soloists:
Jacqueline Rafik (Soprano)
Dina Eskandar (Soprano)
Elhammy Amin (Tenor)
Manal Mohi-Eldin (Harp)
Nayer Nagui (Conductor)
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
7:00 pm. Ticket: EGP 70.-

Sunday, 12 December
Cinema: Quarantine Days Program
Discussing Contagion
How the film foresaw the world in 2020.
Directed by: Steven Soderbergh
USA – Fiction – 2011 – 106 minutes.
Bibliotheca Alexandrina, Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
Sunday, 19 December
Cinema: Quarantine Days Program
Discussing Homemade (Part One)
9 short films.
Bibliotheca Alexandrina, Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
Sunday, 26 December
Cinema: Quarantine Days Program
Discussing Homemade (Part Two)
8 short films.
Bibliotheca Alexandrina, Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.

