
 
 مركز الفنون

 2020 ينايربرنامج 
يضم الربنامج الشهري ملركز الفنون مبكتبة اإلسكندرية: احلفالت، والعروض املسرحية، والسينمائية، والورش، والندوات، 

 واحملاضرات، وبرامج لتعليم الفنون، وأنشطة لألطفال وغريها.
 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.orgنا: تواصل مع
 يمكنكم حجز التذاكر من خالل

 شباك التذاكر بمكتبة اإلسكندرية
 شارع بورسعيد، الشاطيب، اإلسكندرية

إىل  هرًاظ 12.00ويوم 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: 
  يسعدنا رؤيتكم دائًما!

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


 يناير 2الخميس، 
 «ابن البحر» :سرحيمعرض 

 .يونسخراج: إيهاب إتأليف و 
 جنيًها. 25التذكرة: مساًء.  7.00، القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات

 يناير 3الجمعة،
 حفل موسيقي: فرقة كورال قصر التذوق للموسيقى العربية

 .جنيًها25مساًء. التذكرة:  7.00مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، القاعة الكربى، 

 يناير 5 ،األحد

 أفالم قصيرة كبيرة: سينمائي وندوةعرض 
 «لقاء لم يذاع»فيلم: 

 .إخراج: حممد صالح
 .دقيقة 40 – 2018 –تسجيلي  –مصر 

 .إلجنليزيةإىل اناطق بالعربية ومرتجم 
 .يعقب العرض ندوة مع املخرج حممد صالح

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

 يناير 10الجمعة، 
 : حفل جاال صوليست أوركسترا مكتبة اإلسكندرية

 .هارب: منال حميي الدين
 .فيوال: ريهام حممود

 .تشيللو: عالء عبد اهلل
 .بيانو: أمري عوض
 .قيادة: أمحد فراج

 .جنيًها 40مساًء. التذكرة:  7.00مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، القاعة الكربى، 
 
 
 



 يناير 18السبت، 
 «تخريف ثنائي» :عرض مسرحي

 .تأليف: يوجني يونيسكو
 .إيهاب يخراج: علإ

 جنيًها. 25التذكرة: مساًء.  7.00املسرح الصغري، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 فبراير 6 الخميس، يناير إلى 19 األحد، من
 2020نصف العام مدرسة الفنون لبرنامج 

 سنة. 18–5سن االشرتاك: 
 .www.bibalex.org/artsschoolعلى املوقع اإللكرتوين:  2020يناير  5التسجيل يوم األحد، 

 .2020يناير  14-13 االثنني والثالثاء، يومي حتصيل االشرتاك اخلاص بالربنامج
 5466735: لالستعالم

 يناير 19األحد، 
 أفالم قصيرة كبيرة: عرض سينمائي

 «لببغاءا»فيلم: 
 .إخراج: دارين سالم وأجمد الرشيد

 .دقيقة 18 – 2016 –روائي  –األردن/ أملانيا 
 .ناطق بالعربية والعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية

 «غواصة»فيلم: 
 .إخراج: مونيا عقل

 .دقيقة 21 – 2016 –روائي  –لبنان/ الواليات املتحدة األمريكية 
 .ناطق بالعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية

 

 «وعجلة أوالً خمسة »فيلم: 
 .إخراج: سعيد زاغا
 .دقيقة 20 – 2016 –روائي  –األردن/ فلسطني 

 .إلجنليزيةاناطق بالعربية ومرتجم إىل 

http://www.bibalex.org/artsschool


 «قنديل البحر»فيلم: 
 .أونوريإخراج: داميان 

 .دقيقة 41 – 2016 –روائي  –اجلزائر/ الكويت 
 .ناطق بالعربية ومرتجم إىل اإلجنليزية

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

 يناير 22–21الثالثاء واألربعاء، 
 «عرس الدم» :عرض مسرحي

 .تأليف: فريدريكو جارثيا لوركا
 .إخراج: حازم العوادىل

 .مسرحي لمتثي عمل ورشة اجنت
 جنيًها. 20مساًء. التذكرة:  7.00مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، القاعة الكربى، 

 

 يناير 24الجمعة،

 كاميليا جبرانحفل موسيقي:  
 .جنيًها 120مساًء. التذكرة:  8.00مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، املسرح الصغري، 

 يناير 26األحد، 
 أفالم قصيرة كبيرة: عرض سينمائي وندوة

 «بنت البقال»فيلم: 
 عماد مربوك.إخراج: 

 تسجيلي. –مصر 
 .ناطق بالعربية

 مع املخرج عماد مربوك، واألستاذة عارفة عبد الرسول.ندوة يعقب العرض 
 الدخول جماين.مساًء.  7.00مبكتبة اإلسكندرية، املدخل الرئيسي، قاعة األوديتوريوم، 

 يناير 30،الخميس
 حفل موسيقي: على الحجار

 .جنيًها 180، 230مساًء. التذكرة:  7.00الكربى،  القاعة، املؤمتراتمبكتبة اإلسكندرية، مركز 



 يناير 31الجمعة، 
 ذكرى موتزارتأوركسترا مكتبة اإلسكندرية: احتفالية 

 فوزي.كالرينت: راميوند صوليست  
 .قيادة: أمحد فراج

 .جنيًها 40التذكرة: مساًء.  7.00 ، القاعة الكربى،مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات
  



 
Arts Center 

January 2020 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/


Thursday, 2 January 
Theatrical Performance: Son of the Sea 
Written and directed by: Ehab Younes. 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 25.- 

Friday, 3 January 
Concert: The Cultural Palace Arabic Choir 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 25.- 

Sunday, 5 January 

Film screening and a Discussion: Big Short Films 
An Un-Aired Interview 
Directed by: Muhammed Salah. 
Egypt – Documentary – 2018 – 40 mins. 
Arabic dialogue with English subtitles. 
The screening will be followed by a discussion with the director Muhammed Salah. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry. 

Friday, 10 January 
BA Orchestra: Soloists Gala Concert 

Manal Mohie-Eldin (Harp). 
Reham Mahmoud (Viola). 
Alaa Abdallah (Cello). 
Amir Awad (Piano). 
Ahmed Farag (Conductor). 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 40.- 

Saturday, 18 January 

Theatrical Performance: Binary Drain 
Written by: Eugene Unesco. 
Directed by: Ali Ehab. 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 25.- 

 

From Sunday to Thursday, 19 January to 6 February 
Arts School Mid Year Program 2020 
Age of participants: 5-18 years 
Registration on Sunday, 5 January 2020 through the website: 
www.bibalex.org/artsschool 

http://www.bibalex.org/artsschool


Collecting the midyear program fees will be on 13–14 January 2020. 
For Inquiries: +(203) 5466735. 

Sunday, 19 January 
Film Screening: Big Short Films – Oscars Shorts 

The Parrot 
Directed by: Amjad Alrasheed and Dareen Sallam. 
Jordan/Germany – Fiction – 2016 – 18 mins. 
Arabic and Hebrew dialogue with English subtitles. 

Submarine 
Directed by: Mounia Akl. 
Lebanon/USA – Fiction – 2016 – 21 mins. 
Arabic dialogue with English subtitles. 

Five Boys and a Wheel 
Directed by: Said Zagha. 
Jordan/Palestine – Fiction – 2016 – 20 minus. 
Arabic dialogue with English subtitles. 

Kindil El Bahr 
Directed by: Damien Ounouri. 
Algeria/Kuwait – Fiction – 2016 – 41 mins. 
Arabic dialogue with English subtitles. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry 

 

Tuesday and Wednesday 21–22 January 
Theatrical Performance: Blood Wedding 
Written by: Frederico Garcia Lorca 
Directed by: Hazem Al-Awadly 

Result of Theater acting workshop 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 20.- 
 

Friday, 24 January 

Concert: Kamilya Jubran 
BACC, Small Theater; 8:00 pm – Ticket: EGP 120.- 

Sunday, 26 January 
Film Screening and Discussion: Big Short Films 
The Daughter of the Shopkeeper 
Directed by: Emad Mabrouk. 
Egypt – Documentary. 



Arabic dialogue. 
The screening will be followed by a discussion with the director Emad Mabrouk and 
artist/Ms. Arfa Abdel-Rassoul. 
BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free entry. 

Thursday, 30 January 
Concert: Ali El Haggar 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 230.-, 180.- 

Friday, 31 January 
BA Orchestra: Mozart Anniversary 
Raymond Fawzy (Clarinet). 
Ahmed Farag (Conductor). 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 40.- 

 
 


