
 
 مركز الفنون

 2019 نوفمبربرنامج 

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

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

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

 www.bibalex.org 

 www.bibalex.org/ar/center/details/artscenterprogram 

 www.facebook/BAartscenter 

 artscenter@bibalex.orgمعنا:  تواصل

 يمكنكم حجز التذاكر من خالل

 شباك التذاكر بمكتبة اإلسكندرية

 شارع بورسعيد، الشاطبي، اإلسكندرية

 12.00ويوم السبت من ، ساءً م 6.30إلى  2.00؛ ما عدا يوم الجمعة من ساءً م 6.30إلى  باًحاص 9.00يوميًّا من الساعة 

 . ساءً م 3.30إلى  هًراظ

 لية حتى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.اويظل شباك التذاكر مفتوًحا يوم الفع

 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

 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/


 نوفمبر 1الجمعة، 

 حفل موسيقي: شرق وغرب

 اإلسكندرية، وأوركسترا شباب مكتبة اإلسكندريةأوركسترا مكتبة 

 قيادة: شادي عبد السالم.

 جنيًها. 40مساًء. التذكرة:  7.00، القاعة الكبرى، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات

 نوفمبر 3 ،األحد

 عرض سينمائي: أفالم من كولومبيا

 «كتاب ليلى»فيلم: 

 إخراج: مارسيال رينسون جوزنالز.

 دقيقة. 75 – 2017 –تحريك  –كولومبيا 

 ناطق باإلسبانية ومترجم إلى اإلنجليزية.

 مساًء. الدخول مجاني. 7.00مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، بمكتبة اإلسكندرية، 

 نوفمبر 5الثالثاء، 

 (12)الدورة  معرض الورشةافتتاح 

 «إبداعات الطفل والنشء»

 مساًء. الدخول مجاني. 6.00المعارض الشرقية، قاعة بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 .2019نوفمبر  25يستمر المعرض حتى يوم االثنين، 

 مساًء. 7.00صباًحا إلى  9.00يوميًّا من الساعة 

 ، 2019نوفمبر  26، الثالثاء يومت سلم األعمال المعروضة إلى األطفال أو ذويهم 

 العرض.ظهًرا، بقاعة  2.00صباًحا إلى  10.00من الساعة 

 نوفمبر 6األربعاء، 

 «بره الكادر»عرض مسرحي: 

 تأليف: سامح عثمان.

 إخراج: علي عثمان.

 جنيًها. 20مساًء. التذكرة:  7.00القاعة الكبرى، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 نوفمبر 7الخميس، 

 حفل موسيقي: حفل العزف الفردي لمدرسة الفنون

 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00المسرح الصغير، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

  



 نوفمبر 9السبت، 

 (HDمتروبوليتان أوبرا )بث مباشر 

 بوتشيني لجاكومو «بترفالي مدام»

جنيًها  50جنيه ) 100مساًء. التذكرة:  7.55المسرح الصغير، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 للطلبة(.

 نوفمبر 10 ،األحد

 عرض سينمائي وندوة: أفالم من كولومبيا

 «ماما»فيلم: 

 إخراج: فيليب فان هسنهوفن.

 دقيقة. 77 – 2015 –روائي  –كولومبيا 

 ناطق باإلسبانية ومترجم إلى اإلنجليزية.

 يعقب العرض حوار بحضور الناقد رامي عبد الرازق.

 مساًء. الدخول مجاني. 7.00قاعة المحاضرات،  مركز المؤتمرات، بمكتبة اإلسكندرية،

 نوفمبر 14الخميس، 

 فريق فابريكا موسيقى األطفال: حفل

 أعمال ديزني

الكبرى القاعة المؤتمرات، مركز اإلسكندرية، بمكتبة  

جنيًها. 50:التذكرة. اصباحً  3010. صباحي : حفل  

 جنيًها 50:التذكرة .مساءً  7.00: مسائي حفل

 

 نوفمبر 17 ،األحد

 الدولي« مسرح بال إنتاج»افتتاح مهرجان 

 مساًء. الدخول بالدعوات. 7.00القاعة الكبرى، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 عرض سينمائي: أفالم من كولومبيا

 «ماتيو»فيلم: 

 إخراج: ماريا جامبوا.

 دقيقة. 86 – 2014 –روائي  –كولومبيا 

 ومترجم إلى اإلنجليزية.ناطق باإلسبانية 

 مساًء. الدخول مجاني. 7.00مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، بمكتبة اإلسكندرية، 

 نوفمبر 20األربعاء، 

 حفل باليه مدرسة الفنون

 لدكتورة كلير رزق هللاتحت إشراف: ا

 جنيًها. 30 :التذكرة. مساءً  7.00 القاعة الكبرى، المؤتمرات، مركز اإلسكندرية، بمكتبة

 نوفمبر 22–18من االثنين إلى الجمعة، 

 الدولي« مسرح بال إنتاج»عروض مهرجان 

 المسرح الصغير. الدخول مجاني.بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 



 نوفمبر 22، الجمعة

 حفل موسيقي: أعمال راجح داوود

 قيادة: ناير ناجي.

 جنيًها. 50مساًء. التذكرة:  7.00الكبرى، القاعة بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 نوفمبر 23، السبت

 حفل موسيقى :عزيز مرقة

 جنيًها.180،230م التذكرة: 7:00بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 

 

 الدولي« مسرح بال إنتاج»ختام مهرجان 

 مساًء. الدخول بالدعوات. 7.00القاعة الكبرى، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 (HDمتروبوليتان أوبرا )بث مباشر 

 إنتاج جديد/ عرض حصري

 جالس لفيليب «إخناتون»

جنيًها  50جنيه ) 100رة: مساًء. التذك 7.55المسرح الصغير، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 للطلبة(

 نوفمبر 24 ،األحد

 عرض سينمائي: أفالم من كولومبيا

 «دفاعات العنكبوت»فيلم: 

 إخراج: ناتاليا سانتا.

 دقيقة. 79 – 2017 –روائي  –كولومبيا 

 ناطق باإلسبانية ومترجم إلى اإلنجليزية.

 مساًء. الدخول مجاني. 7.00مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، بمكتبة اإلسكندرية، 

  



 نوفمبر 25، االثنين

 حفل موسيقي: حفل سيمفوني لألطفال

 ناجي. قيادة: ناير

 جنيًها. 50صباًحا. التذكرة:  10.30القاعة الكبرى، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 

 حفل موسيقي: ريسيتال أوبوا، وفيولينة، وبيانو

 أوبوا: وسام أمين

 فيولينة: لورا فيرتانين

 بيانو: دايفيد هيلز

 جنيًها. 30التذكرة:  مساًء. 7.00المسرح الصغير، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 

 نوفمبر 26الثالثاء، 

 «لما كان البحر»عرض مسرحي: 

 تأليف وإخراج: طارق نادر.

 جنيًها. 35مساًء. التذكرة:  7.00المسرح الصغير، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 نوفمبر 27األربعاء، 

 «وهم»عرض مسرحي: 

 فريق جراي تيم للفنون المسرحية

 مينا نبيل. تأليف وإخراج:

 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00القاعة الكبرى، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

 نوفمبر 29الجمعة، 

 ليلة بيانو مع فؤاد: موسيقي حفل

 جنيًها. 70 :التذكرة. مساءً  7.00 المسرح الصغير، المؤتمرات، مركز اإلسكندرية، بمكتبة

 نوفمبر 30السبت، 

 يعرب سميرات والمجموعة )األردن(موسيقي:  حفل

 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00المسرح الصغير، بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، 

  



 
Arts Center 

November 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 – 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/


Friday, 1 November 

Concert: East and West 
BA Orchestra and BA Youth Orchestra 
Shady Abdel-Salam (Conductor). 
BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 40.- 

Sunday, 3 November 

Film Screening: Films from Colombia 

Lila's Book 

Directed by: Marcela Rincón González. 

Colombia – Animation – 2017 – 75 mins. 

Spanish dialogue with English subtitles. 
BACC, Lecture Hall; 7:00 pm – Free entry. 

Tuesday, 5 November 

The Workshop Exhibition Opening (12th Round) 

“Child and Adolescent Creativity” 

BACC, East Exhibition Hall; 6:00 pm – Open for public. 

The Exhibition will be open until Monday, 25 November 2019; daily, 9:00 am – 7:00 pm. 

*The showcased artworks will be handed to the children or their parents on 
 Tuesday, 26 November 2019; 10:00 am – 2:00 pm, at the Exhibition Hall. 

Wednesday, 6 November 

Theatrical Performance: Outside the Cadre 

Written by: Sameh Othman. 

Directed by: Ali Othman. 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 20.- 

Thursday, 7 November 

Concert: Art School Instrumental Performance 

BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

Saturday, 9 November 

Metropolitan Opera (Live in HD) 

Madama Butterfly by Puccini 

BACC, Small Theater; 7:55 pm – Ticket: EGP 100.- (EGP 50.- for students). 

Sunday, 10 November 

Film Screening and Discussion: Films from Colombia 

Mamá 

Directed by: Phillipe van Hissenhoven. 

Colombia – Fiction – 2015 – 77 mins. 

Spanish dialogue with English subtitles. 

The screening will be followed by a discussion with the film critic Ramy Abdel-Razek. 
BACC, Lecture Hall; 7:00 pm – Free entry 



Thursday, 14 November 

Children Concert: Fabrica Band 

Featuring Disney Songs 

BACC, Great Hall 

Matinée: 10:30 am – Ticket: EGP 50.- 

Soirée:  7:00 pm – Ticket EGP 50.- 

 

Sunday, 17 November 

The International Theater without Funding Festival 
Opening Ceremony 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Invitations only. 

Film Screening: Films from Colombia 

Mateo 

Directed by: Maria Gamboa 

Colombia – Fiction – 2014 – 86 mins. 

Spanish dialogue with English subtitles. 

BACC, Lecture Hall; 7:00 pm – Free entry. 

Monday–Friday, 18–23 November 

The International Theater without Funding Festival 

Performances 

BACC, Small Theater; 7:00 pm – Free entry. 

Wednesday, 20 November  

Arts School Ballet Performance 

Supervised by: Dr. Claire Rezk-Allah. 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

Friday, 22 November 

Concert: Works by Rageh Daoud 

Nayer Nagui (Conductor). 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 50.- 

Saturday, 23 November 

Musical Concert: Aziz Maraka 

BACC, Great Hall; 7:00pm – Ticket: EGP 180.- ,230.-   

The International Theater without Funding Festival 

Closing Ceremony 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Free entry 
  



Metropolitan Opera (Live in HD) 

New Production/Met Premiere 

Akhnaten by Philip Glass 

BACC, Small Theater; 7:55 pm – Ticket: EGP 100.- (EGP 50.- for students). 

Sunday, 24 November 

Film Screening: Films from Colombia 

The Dragon Defense 
Directed by: Natalia Santa. 
Colombia – Fiction – 2017 – 79 mins. 
Spanish dialogue with English subtitles. 
BACC, Lecture Hall; 7:00 pm – Free entry. 

Monday, 25 November 

Concert: Children Symphonic Concert 
Nayer Nagui (Conductor) 

BACC, Great Hall; 10:30 am – Ticket: EGP 50.- 

 

Concert: Oboe, Violin, and Piano Recital 

Wessam Amin (Oboe). 

Laura Virtanen (Violin). 

David Hales (Piano). 

BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

 

Tuesday, 26 November 

Theatrical Performance: Once the Sea was 
Written and directed by: Tarek Nader. 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 35.- 

Wednesday, 27 November 

Theatrical Performance: Illusion 

The Gray Team for Performing Arts 

Written and directed by: Mina Nabil. 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

Friday, 29 November 

Concert: Piano Night with Fouad 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 70.- 

Saturday, 30 November 

Concert: Yarub Smarait and the Group (Jordan) 
BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 30.- 

 


