
 
 مركز الفنون

 2021 يونيةبرنامج 

 

يضم البرنامج الشهري لمركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية: الحفالت، والعروض المسرحية، والسينمائية، 

 والورش، والندوات، والمحاضرات، وبرامج لتعليم الفنون، وأنشطة لألطفال وغيرها.

 تنا على:متابعة جميع أنشط لمزيد من المعلومات ولمعرفة أي تعديالت بالبرنامج، يمكنكم

 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، الشاطبي، اإلسكندرية

 .ساءً م 3.00إلى  باًحاص 9.30الساعة من  :األحد إلى الخميسمن  

 ظهًرا(  2.00 الساعة منوالسبت الجمعة يومي صباًحا )ما عدا  9.30من الساعة  ليةاويظل شباك التذاكر مفتوًحا يوم الفع

 بدايتها أو حتى نفاد التذاكر. إلى

 أو اإلنترنت
https://onlineticketing.bibalex.org 

  لعدد محدود من التذاكر.و ،علًما أن الخدمة قد تكون متاحة لبعض العروض

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

 ، رجاًء االتصال بنا على:لالستعالم عن التذاكر
 2906 – 5056داخلي:  (+203) 4839999تليفون: 

 يسعدنا رؤيتكم دائًما!
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 ةيوني 17، الخميس

 سعد العود :موسيقي حفل

 .جنيًها 60 التذكرة:مساًء.  8.00. ىالقاعة الكبر، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات

 ةيوني 19 ،السبت

 «ليالي القمر»عرض مسرحي: 

 .تأليف وإخراج: إسالم رفعت

 .جنيًها 25مساًء. التذكرة:  8.00. ىبمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبر

 ةيوني 20األحد، 

 «العشاء األخير» :عرض فيلم

 .محمد جابر عشور :إخراج

 .دقيقة 15 -2020-روائي  -مصر

 ناطق بالعربية ومترجم لإلنجليزية.

 .يتبع العرض حوار مع المخرج

 مساًء. الدخول مجاني. 7.00 .قاعة األوديتوريوم المدخل الرئيسي، بمكتبة اإلسكندرية،

 ةيوني 25 جمعة،ال

 «جريمة كارمن»عرض مسرحي: 

 .محمد أسامة عطاإخراج: 

 .جنيًها 30مساًء. التذكرة:  8.00. ىبمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبر

 

 حفل أوركسترا مكتبة اإلسكندرية

 صوليست: منال محيي الدين.

 رائد األوركسترا: خالد الشويخ.

 مساًء. 8.00دار أوبرا القاهرة، مسرح النافورة. 

 

 ةيوني 26 ،سبتال

 يحيى خليل: حفل موسيقي

 .جنيًها 100مساًء. التذكرة:  8.00. ىبمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبر

 يونية 27 ،األحد

 أسبوع أفالم جوته

 مساًء. 5العرض األول: الساعة 

 مساًء. 7العرض الثاني: الساعة 

 الدخول مجاني. .قاعة األوديتوريوم المدخل الرئيسي، بمكتبة اإلسكندرية،

  



 يونية 28 ،ثنيناال

 أسبوع أفالم جوته

 .مساءً  5الساعة  :العرض األول

 .مساءً  7الساعة  :العرض الثاني

 الدخول مجاني. .قاعة األوديتوريوم المدخل الرئيسي، بمكتبة اإلسكندرية،

 يونية 30 ،األربعاء

 اإلسكندريةوكورال مكتبة مكتبة اإلسكندرية أوركسترا  :حفل سيمفوني

 ناير ناجي. :قيادة

 بيانو: ميريت حنا.

 سوبرانو: دينا إسكندر.

 تينور: رجاء الدين أحمد.

 باريتون: كريستيان فاجنر.

 .جنيًها 60 التذكرة: مساًء. 8.00. الكبرىبمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة 

  



 
Arts Center 

June 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! 
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Thursday, 17June 

Concert: Saad Oad 

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

Saturday, 19 June  

Theatrical Performance: Moon’s Nights  

Written & Directed by: Eslam Refaat. 

Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall. 8:00 pm. Ticket: EGP 25.-  

Sunday, 20 June 

Film Screening: The Last Dinner 

Directed by: Mohamed Gaber Ashour. 

Egypt – Fiction – 2020 – 15 min. 

Arabic dialogue with English subtitles. 

The screening is followed by a discussion with the film director. 

Bibliotheca Alexandrina Main Building, Auditorium Hall. 7:00 pm. Free entry. 

Friday, 25 June 

Theatrical Performance: Carmen Crime  

Directed by: Mohamed Osama Atta. 

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

 

BA Orchestra Concert 

Soloist Harp: Manal Mohie-Eldin. 

Concert Master: Khaled ElShoweikh. 

Cairo Opera House, Fountain Theater. 8:00 pm. 

 

Saturday, 26 June 

Concert: Yehia Khalil 

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

Sunday, 27 June 

Goethe Film Week  

First screening starts at 5:00 pm. 

Second screening starts at 7:00 pm. 

Bibliotheca Alexandrina Main Building, Auditorium Hall. Free entry. 

Monday, 28 June 

Goethe Film Week  

First screening starts at 5:00 pm. 

Second screening starts at 7:00 pm. 

Bibliotheca Alexandrina Main Building, Auditorium Hall. Free entry. 

  



Wednesday, 30 June 

Symphonic Concert: BA Orchestra and BA Symphonic Choir 

Conductor: Nayer Nagui. 

Piano: Mirette Hanna. 

Soprano: Dina Iskandar. 

Tenor: Ragaa Eldin Ahmed. 

Baritone: Christian Wagner. 

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

 


