
 
 

 
 مركز الفنون

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

 وأنشطة لألطفال وغريها.واحملاضرات، وبرامج لتعليم الفنون، 

 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

 . ساءً م 4.00إىل  هرًاظ 12.00، ويوم السبت من ساءً م 7.00إىل  2.00؛ ما عدا يوم اجلمعة من ساءً م 7.00إىل  باًحاص 9.00الساعة  يوميًّا من
 ويظل شباك التذاكر مفتوًحا يوم الفاعلية حىت بدايتها أو حىت نفاد التذاكر.

 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
 5056داخلي:  (+203) 4839999تليفون: 

  دائًما!يسعدنا رؤيتكم 

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


 مايو 3الجمعة، 
 مصر. ودانسمركز ريز : حفلة باليه

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

 مايو 11السبت، 
 (.HDمتروبوليتان أوبرا )بث مباشر 

 .فرانسيس بولينكل «ميلاراهبات الكر  تحوار »
 جنيًها للطلبة(. 50جنيه ) 100مساًء. التذكرة:  6.00مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، املسرح الصغري، 

 مايو 15، ربعا األ
 .فرقة كورال قصر التذوق للموسيقى العربيةحفل موسيقي: 

 .جنيًها52مساًء. التذكرة:  03.9، القاعة الكربىمبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 مايو 17الجمعة، 
 حفل مؤلفات أمريكةحفل موسيقي: 

 .االحتفالي وأوركسترا القاهرة ،كورال القاهرة االحتفاليو ، جماعة كورال القاهرة
 اعمال: ل . برينشتاين،  ج. بابوكس، م.سيدك

 ،.جون بابوكيسناير ناجي و قيادة: 
 جنيًها. 40مساًء. التذكرة:  30.9القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 مايو 18السبت، 
 .حفل موسيقي: المولوية المصرية

 جنيًها. 56مساًء. التذكرة:  03.9القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 
 (.HDمتروبوليتان أوبرا )بث مباشر 

 لريتشارد فاغنر« ركوب الفالكيري»
 جنيًها للطلبة(. 50جنيه ) 100مساًء. التذكرة:  8.00مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، املسرح الصغري، 



 يوليو 3إلى االربعا ،  مايو 19من األحد، 
 .ورش عمل مدرسة الفنون

 سنة. 18–5سن االشرتاك: 
 موقع فيس بوك.على « مكتبة اإلسكندرية-مدرسة الفنون »صفحة  ملزيد من التفاصيل؛ رجاء متابعة

 .5466735: رجاء التواصل على ،لالستعالم
 

 مايو 24الجمعة، 
 .سودحفل موسيقي: مجموعة أبيض وأ

 .تقدم جمموعة من األغاين واملوسيقى املصرية الكالسيكية
 جنيًها.30مساًء. التذكرة:  03.9املسرح الصغري، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 

 مايو  28مايو إلى الثالثا ،  27، ثنينمن األ
 مشاريع تخرج المعهد العالي للفنون المسرحية

 مساًء. الدخول جماين. 9.00املسرح الصغري، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 
 

 يونيه 13–12 ،األربعا  والخميس
 ، جامعة اإلسكندرية.تخرج قسم المسرح بكلية اآلداب عمشاريعرض مسرحي: 

 جماين.الدخول . اظهرً  2.00القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 يونيه 13، الخميس
 .مؤلفو القرن العشرين الروادحفل موسيقي: 

 .أوركسترا حجرة مكتبة اإلسكندرية
 .سعد باشامد قيادة: حم

 .: وسام أمنيأوبوا صوليست
 .أمري عوض صوليست بيانو:

 .جنيًها 40مساًء، التذكرة:  008.،املسرح الصغريمبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 يونيه 30–15إلى األحد،  من األربعا 
 المسرحي : التدريب على التمثيلورشة عمل

 تقديم: حازم العوادلي
 جنيه 200قيمة االشرتاك :



 موقع فيس بوك.على « مركز الفنون مكتبة اإلسكندرية»صفحة  ملزيد من التفاصيل؛ رجاء متابعة

 يونيه 23 ،األحد
 .«ليل خارجي: »ومناقشة عرض سينمائي

 .إخراج: أحمد عبد اهلل
 .دقيقة 98 – 2018 –روائي  –مصر 

 .لجنليزيةاإل إىل ومرتجمناطق بالعربية 
 يتبع العرض مناقشة حبضور املخرج.

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

 يونيه 28الجمعة، 
 سيمفونية : موسيقىحفل موسيقي

 قيادة: ناير ناجي
 جنيًها.40مساًء. التذكرة:  00.8القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 يونيه 30 ،األحد
 «أوضة الفيران» :ومناقشة عرض سينمائي

 .وحممد احلديدي ،ونرمني سامل ،وهند بكر ،وأمحد جمدي مرسي ،وحممد زيدان ،مي زايد :إخراج
 .دقيقة 85 – 2013 –روائي  –مصر 

 .لجنليزيةاإل ومرتجم إىلناطق بالعربية 
 يتبع العرض مناقشة حبضور املخرجني.

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



 
Arts Center 

May and June 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 – 7:00 pm; except Fridays: 2:00–7:00 pm, and Saturdays: 12:00 noon – 4:00 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 

 

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/


Friday, 3 May 

Ballet Recital: Centre Rézodanse-Egypte 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 25.- 

Saturday, 11 May 

Metropolitan Opera (Live in HD) 

Dialogues Des Carmélites by Francis Poulenc 

BACC, Small Theater; 6:00 pm – Ticket: EGP 100.- (EGP 50.- for students) 

Wednesday,15 May 
Concert: The Cultural Palace Arabic Choir 

BACC, Great Hall; 9:30 pm – Ticket: EGP 25.- 

Friday, 17 May 
American composers  

The Cairo Choral Society, the Cairo Celebration Chorus, and the Cairo Festival Orchestra 

L. Bernstein, J. Baboukis, M. Sedek,  

Leonard Bernstein: Serenade for Strings (after Plato’s Symposium) 

Martin Sedek: The Four Seasons for Chorus and Strings 

John Baboukis: Requiem Mass for G.K. Chesterton 

Conductors: Nayer Nagui and John Baboukis  

BACC, Great Hall; 9:30 pm – Ticket: EGP 40.- 

Saturday, 18 May 

Concert: The Egyptian Mawlawiyah 

BACC, Great Hall; 9:30 pm – Ticket: EGP 65.- 

 

Metropolitan Opera (Live in HD) 

Die Walküre by Richard Wagner 

BACC, Small Theater; 8:00 pm – Ticket: EGP 100.- (EGP 50.- for students) 

 

 

Sunday,19 May – Wednesday,3 July 
Arts school Workshops 

Target Age: 5–18 years old 

For more information, please check the “Arts School-Bibliotheca Alexandrina” Facebook 
page, or call: 5466735 

 

 

Friday, 24 May 
Concert: Black and White Group 

Classical Egyptian Music and Songs 

BACC, Small Theater; 9:30 pm – Ticket: EGP 30.- 



 

Monday,27 May –Tuesday, 28 May 

Graduation projects of the High Institute of Theatrical  Arts 

BACC, Small Theater; 9:00 pm – Free Entry 

 

Wednesday and Thursday, 12–13 June 
Theatrical Performance: 

Graduation Projects, Department of Theater, Faculty of Arts 

BACC, Great Hall; 2:00 pm – Free Entry 

Thursday, 13 June 

Concert: 20th Century Master Composers 
BA Chamber Orchestra 
Conductor: M. Saad Basha 

Soloist Oboe: Wessam Amin 

Soloist Piano: Amir Awad 

BACC, Small Theater; 8:00 pm – Ticket: EGP 40.- 

Wednesday–Sunday, 15–30 June 
Workshop: Theatrical Acting 

Presented by: Hazem Elawadly 

Fees: EGP 200.- 

For more information, please check the “Bibliotheca Alexandrina- Arts Center” Facebook 
page. 

Sunday 23 June 
Film Screening and Discussion : EXT. Night 

Directed by: Ahmad Abdalla 

Egypt – Fiction – 2018 – 98 mins. 

Arabic dialogue with English subtitles 

The screening is followed by a discussion with the director 

BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free Entry 

Friday, 28 June 
Symphonic Concert 

BA Chamber Orchestra 

BACC, Great Hall; 8:00 pm – Ticket: EGP 40.- 

Sunday 30 June 
Film Screening and Discussion : The Mice Room 

Directed by: Mayye Zayed, Mohamed Zedan, Ahmed Magdy Morsy, Hend Bakr, 

Nermin Salem, and Mohamad El-Hadidi 

Egypt – Fiction – 2013 – 85 mins. 

Arabic dialogue with English subtitles 

The screening is followed by a discussion with the director 

BA Main Entrance, Auditorium; 7:00 pm – Free Entry 

https://www.facebook.com/profile.php?id=813050433&ref=br_rs


 


