برنامج مركز الفنون
مايو 2022
يضم البرنامج الشهري لمركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية :الحفالت ،والعروض المسرحية والسينمائية،
والورش ،والندوات ،والمحاضرات ،وبرامج تعليم الفنون ،وأنشطة األطفال 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
ظهرا)
الساعة 2.00
ً
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!

السبت 14 ،مايو
حفل موسيقي :فرقة لحن الحياة
قيادة :المايسترو محمود أبو زيد.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 7.00مسا ًء .التذكرة 40 :جني ًها.
األحد 15 ،مايو
ستاند أب كوميدي :الحزب الكوميدي
تقديم :أحمد الهريدي.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 7.00مسا ًء .التذكرة100 :جنيه.
سينما :عرض فيلم «باب الدنيا»
إخراج :عبد الرحمن محمود.
مصر – تسجيلي –  64 – 2022دقيقة.
ناطق بالعربية ومترجم إلى اإلنجليزية.
يتبع العرض مناقشة بحضور المخرج عبد الرحمن محمود.
بمكتبة اإلسكندرية ،المدخل الرئيسي ،قاعة األوديتوريوم.
 7.00مسا ًء .الدخول مجاني.
من األحد إلى األربعاء 25–22 ،مايو
مدرسة الفنون :برنامج ذوي القدرات الخاصة 2022
ورشة عمل :دوائر النسيج (لذوي اإلعاقة العقلية)
تحت إشراف :أسماء إبراهيم.
ظهرا.
من الساعة  10.30صبا ًحا – 12.30
ً
لمزيد من المعلومات ،رجا ًء االتصال برقم+)203( 5466735 :
ورشة عمل :الفلكلور الشعبي (لذوي اضطراب التوحد)
تحت إشراف :أميمة مخيمر.
ظهرا.
من الساعة  10.30صبا ًحا – 12.30
ً
لمزيد من المعلومات ،رجا ًء االتصال برقم+)203( 5466735 :

السبت 28 ،مايو
حفل موسيقي :مشروع سيمو صيام
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 7.00مسا ًء .التذكرة 20 :جني ًها.
األحد 29 ،مايو
عرض مسرحي« :ل َّما روحي طلعت»
إخراج :محمد عطا.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،المسرح الصغير.
 7.00مسا ًء .التذكرة 30 :جني ًها.
من األحد إلى األربعاء 29 ،مايو –  1يونية
مدرسة الفنون :برنامج ذوي القدرات الخاصة 2022
ورشة عمل :النحت بعجينة السيراميك (لذوي صعوبات التعلم)
تحت إشراف :أميمة مخيمر.
ظهرا.
من الساعة  10.30صبا ًحا – 12.30
ً
لمزيد من المعلومات ،رجا ًء االتصال برقم+)203( 5466735 :
الثالثاء 31 ،مايو
مدرسة الفنون :حفل الباليه
تحت إشراف :األستاذة ماري ذكري.
بمكتبة اإلسكندرية ،مركز المؤتمرات ،القاعة الكبرى.
 7.00مسا ًء .التذكرة 40 :جني ًها.

Arts Center Program
May 2022
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!

Saturday, 14 May
Concert: Ife Meoldy Band
Conducted by: Maestro Mahmoud Abouzaid.
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
7:00 pm. Ticket: EGP 40.Sunday, 15 May
Standup Comedy: The Comedy Bunch
Presented by: Ahmed El-Hareedy
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
7:00 pm. Ticket: EGP 100.Cinema: Door to the World
Directed by: Abdalrahman Mahmoud
Egypt – Documentary – 2022 – 64 minutes
Arabic dialogue with English subtitles.
The screening is followed by a discussion with the film director Abdalrahman Mahmoud.
Bibliotheca Alexandrina Main Entrance, Auditorium.
7:00 pm. Free entry.
From Sunday to Wednesday, 22–25 May
Arts School: Special Needs Program 2022
Workshop: Textile Circles (for Children with Mental Disabilities)
Under the supervision of: Asmaa Ibrahim
From 10:30 am – 12:30 pm.
For more information, please contact: +(203) 5466735
Workshop: Folklore (for Children with Autism)
Under the supervision of: Omaima Mukhaymar
From 10:30 am – 12:30 pm.
For more information, please contact: +(203) 5466735
Saturday, 28 May
Musical Concert: Semo Siam Project
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
7:00 pm. Ticket: EGP 20.Sunday, 29 May
Theatrical Performance: When My Soul Came Out
Directed by: Mohamed Atta
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater.
7:00 pm. Ticket: EGP 30.From Sunday to Wednesday, 29 May – 1 June
Arts School: Special Needs Program 2022
Workshop: Sculpture (for Children with Learning Disabilities)
Under the supervision of: Omaima Mukhaymar
From 10:30 am – 12:30 pm.
For more information, please contact: +(203) 5466735

Tuesday, 31 May
Arts School: Ballet Performance
Under the supervision of: Ms. Mary Zekry
Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Great Hall.
7:00 pm. Ticket: EGP 40.-

