
 
 مركز الفنون

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

 لألطفال وغريها.واحملاضرات، وبرامج لتعليم الفنون، وأنشطة 

 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 3.30إىل  هرًاظ 12.00، ويوم السبت من ساءً م 6.30إىل  2.00؛ ما عدا يوم اجلمعة من ساءً م 6.30إىل  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/


 كتوبرأ 2 ربعاء،األ
 2019توزيع شهادات مدارس الموسيقى الملكية )الرويال سكولز( حفل 
 .جنيًها 25 :التذكرة. مساءً  7.00 ،القاعة الكربى املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 أكتوبر 4الجمعة، 
 مالذ فريق: موسيقي حفل

 جنيًها. 50مساًء. التذكرة:  7.00الكربى، القاعة مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 10، الخميس
 «حيرةالب  »عرض مسرحي: 

 كوباتاعن رواية األديب الياباني ياسوناري  
 .محدي وإخراج: شريفدراماتورج 

 جنيًها. 20مساًء. التذكرة:  7.00القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 11الجمعة، 
 كوكتيل موسيقيحفل موسيقي:  

 .فيولينة وقيادة: خالد الشويخصوليست 
 جنيًها. 40مساًء. التذكرة:  7.00القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 12السبت، 
 (HDمتروبوليتان أوبرا )بث مباشر 

 لجاكومو بوتشيني «توراندوت»
 جنيًها للطلبة(. 50جنيه ) 100مساًء. التذكرة:  6.55املسرح الصغري، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 13 ،األحد
 سريةعالقات أ  : عرض سينمائي

 «مايكل ودانييل»فيلم: 
 .أندريه زاجدانسكي :إخراج

 .دقيقة 63 – 2018 –تسجيلي  –التشيك 
 .إلجنليزيةناطق بالتشيكية ومرتجم إىل ا

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



 أكتوبر 17، الخميس
 حفل شعري: هشام الجخ

 .اجنيهً  75، 120، 150مساًء. التذاكر:  7.00القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 19السبت، 
 ريسيتال بيانوحفل موسيقي: 

 .أمري عوض بيانو:
 .جنيًها 30:التذكرة. مساءً  7.00 املسرح الصغري، املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 «نوفل»عرض مسرحي: 
 سكندرية لمسرح الطفلفرقة مكتبة اإل

 جنيًها. 30مساًء. التذكرة:  7.00القاعة الكربى، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 20 ،األحد
 حفل موسيقي: ثوفانسيس اليوناني

 كورال وأوركسترا الحجرة
 كاراتياس سافاس: تأليف

 جنيًها. 15مساًء. التذكرة:  7.00مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، املسرح الصغري، 

 سريةعالقات أ  : عرض سينمائي وندوة
 «العمة من شيكاغو»

 ساكالريوس أليكوس إخراج:
  دقيقة 70 - 1957 – روائي – اليونان
 إىل اإلجنليزية ومرتجم باليونانية ناطق

 للثقافة اليونانية املؤسسة مع بالتعاون
 .جماين الدخول. مساءً  7.00 احملاضرات، قاعة املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

 أكتوبر 22 الثالثاء،
 (المكسيك)دى ال كادينا  فريق رودريجو: موسيقي حفل
 .جنيًها 15:التذكرة. مساءً  7.00 املسرح الصغري، املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

  



 كتوبرأ 26السبت، 
 فريق كايرو ستيبس موسيقي: حفل

 .مبصاحبة أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
 .قيادة: ناير ناجي

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

 (HDمتروبوليتان أوبرا )بث مباشر 
 لجول ماسينيه «مانون»

 جنيًها للطلبة(. 50جنيه ) 100مساًء. التذكرة:  6.55املسرح الصغري، مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، 

 أكتوبر 27 ،األحد
 سريةعالقات أ  : عرض سينمائي وندوة

 «ظل البحر»

 .نواف اجلناحي :إخراج
 .دقيقة 98 – 2011 –روائي  –اإلمارات 

 .إلجنليزيةا ناطق بالعربية ومرتجم إىل
 .نواف اجلناحي يعقب العرض حوار حبضور املخرج

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

 أكتوبر 29الثالثاء، 
 احتفالية يوم النمسا

 الدخول جماين. .املسرح الصغريو مبكتبة اإلسكندرية، مركز املؤمترات، القاعة الكربى 
 .ابعة صفحة مركز الفنون علي الفيس بوكتملزيد من التفاصيل، رجاء م

 أكتوبر 31 الخميس،
 فريق أسود وأبيض: موسيقي حفل
 .جنيًها 50:التذكرة. مساءً  7.00 املسرح الصغري، املؤمترات، مركز اإلسكندرية، مبكتبة

  



 
Arts Center 

October 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 

 

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/


Wednesday, 2 October 

ABRSM 2019 Certificate Distribution Ceremony 

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

Friday, 4 October 

Concert: Malaaz Band 

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

Thursday, 10 October 

Theatrical Performance: The Lake 

Adapted from a novel by the Japanese novelist Yasunari Kawabata. 

Dramaturg and director: Sherif Hamdy 

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

Friday, 11 October 

Concert: Music Cocktail 

Khaled ElShoweikh (Violin Soloist and Conductor) 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 40.- 

Saturday, 12 October 

Metropolitan Opera (Live in HD) 

Turandot by Puccini 

BACC, Small Theater; 6:55 pm – Ticket: EGP 100.- (EGP 50.- for students). 

Sunday, 13 October 

Film Screening: Family Ties 

Michail and Daniel 

Directed by: Andrei Zagdansky  

Czech republic– Documentary – 2018 – 63 mins. 

Czech dialogue with English subtitles. 

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

Thursday, 17 October 

Poetry Recital: Hisham Elgakh 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Tickets: EGP 150.-, 120.-, 75.- 

Saturday, 19 October 

Concert: Piano Recital 

Amir Awad (Piano) 

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



Theatrical Performance: Noufal 

Bibliotheca Alexandrina Children Theater Group 

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

Sunday, 20 October 

Concert: Theophanes the Greek 

Choir and Chamber Orchestra 

Composer: Savvas Karatzias 

BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 15.- 

Film Screening and Discussion: Family Ties 

The Aunt from Chicago 

Directed by: Alekos Sakellarios 

Greece – Fiction – 1957 – 70 mins. 

Greek dialogue with English subtitles. 

In Collaboration with the Hellenic Foundation for Culture 

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

Tuesday, 22 October 

Concert: Rodrigo de la Cadena band (Mexico) 

BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 15.- 

Saturday, 26 October 

Concert: Cairo Steps  

Accompanied by the BA Orchestra 

Conductor: Nayer Nagui 

BACC, Great Hall; 7:00 pm – Ticket: EGP 40.- 

 

Metropolitan Opera (Live in HD) 

Manon by Massenet 

BACC, Small Theater; 6:55 pm – Ticket: EGP 100.- (EGP 50.- for students). 
  



Sunday, 27 October 

Film Screening and Discussion: Family Ties 

Sea Shadow 

Directed by: Nawaf Al-Janahi 

UAE – Fiction – 2011 – 98 mins. 

Arabic dialogue with English subtitles. 

Followed by a discussion with the director Nawaf Al-Janahi 

BA Main Building, Auditorium; 7:00 pm, Free entry 

Tuesday, 29 October 

Austrian Day 

BACC, Great Hall and Small Theater, Free entry 

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

Thursday, 31 October 

Concert: Eswed w Abyad Band 

BACC, Small Theater; 7:00 pm – Ticket: EGP 50.- 


