
ستوديو عماد الدين
٣ عصرًا - ٧ مساًء

مجانًا )التسجيل مطلوب( 

ستوديو عماد الدين
٣ عصرًا - ٧ مساًء

٢٠٠ جنية )التسجيل مطلوب(

ستوديو عماد الدين
٣ عصرًا - ٧ مساًء

مقعد السلطان قايتباي 
٨.٣٠ مساًء

مجانًا

سطح ال فينواز
٧ - ١٠ مساًء )دخول ُحر(

مجانًا

سطح ال فينواز
٧ - ١٠ مساًء )دخول ُحر(

مجانًا

سطح ال فينواز
 ٧ - ١٠ مساًء )دخول ُحر(

مجانًا

سطح ال فينواز
 ٧ - ١٠ مساًء )دخول ُحر(

مجانًا

ورشة رقص لدمج متحدي 
اإلعاقة لفلورنس موتان 

كورنيل
فرنسا

كوارتز بوكس مع دانيل 
مدارد و آرون هيدفتشي

المجر

ورشة لتعليم مبادئ 
برنامج تاتش ديزاينر 

يقدمها ماوتيك مقدمة 
 >tk a pART< من

)D2D Art( بالتعاون مع
فرنسا

»نور« يقدمها ماوتيك 
 tk a< مقدمة من

pART< بالتعاون مع 
)D2D Art(

فرنسا

راديو خيابان لصبا زافاري  
إيران

راديو خيابان لصبا زافاري  
إيران

راديو خيابان لصبا زافاري  
إيران

الجمعة ٢٩ مارس 

مسرح الفلكي 
٧ مساًء

٥٠ جنية 

مسرح الفلكي 
٨ مساًء
٥٠ جنية

تراب، أداء سيو فالنك 
فيوري ويت

الدنمارك

تراب، أداء سيو فالنك 
فيوري ويت

الدنمارك

السبت ٣٠ مارس 

ستوديو عماد الدين
١ ظهرًا - ٥ عصرًا 

مجانًا )التسجيل مطلوب(

ستوديو عماد الدين
4 - ٥.٣٠  عصرًا 

مجانًا )التسجيل مطلوب(

ورشة رقص لدمج متحدي 
اإلعاقة لفلورنس موتان 

كورنيل 
فرنسا

ورشة رقص لدمج متحدي 
اإلعاقة لفلورنس موتان 

كورنيل 
فرنسا

األحد ٣١ مارس 

الثالثاء ٢ أبريل 

المركز األمريكي
١ ظهرًا - ٣ عصرًا

مجانًا )التسجيل مطلوب(

ورشة موسيقية لشباب 
العازفات

الواليات المتحدة

األربعاء ٣ أبريل 

مسرح روابط
٨ مساًء

4٠ جنية 

مسرح روابط
٨ مساًء

4٠ جنية 

تصبح علي خير
لدونكان إفيننو

فرنسا/مصر

تصبح علي خير
لدونكان إفيننو

فرنسا/مصر

الخميس 4 أبريل 

الخميس ١١ أبريل 

الجمعة 5 إبريل 

الجريك كامبس
٧ مساًء

٧٥ جنية 

حفل موسيقي:
تي سيسترز بالتعاون مع 

شيرين عبده، وماسيف سكار 
إيرا، ومرام

الواليات المتحدة/ كندا/مصر

ستوديو عماد الدين
٣ - ٥.٣٠ عصرًا

مجانًا )التسجيل مطلوب(

ورشة فنون إيقاعية
مع عازفة الميتال جوليا 

جيمان 
كندا

السبت 6 أبريل 

السبت ١٣ أبريل 

 األحد ١4 أبريل 

 األحد ٢١ أبريل 

مكتبي
٥ - ٩ مساًء

6٠٠ جنية )التسجيل مطلوب( 

مكتبي
٥ - ٩ مساًء

مكتبي
٥ - ٩ مساًء

ورشة أساسيات جمع 
الموارد يقدمها

أحمد العطار
مصر

ورشة أساسيات جمع 
الموارد يقدمها

أحمد العطار
مصر

ورشة أساسيات جمع 
الموارد يقدمها

أحمد العطار
مصر

األثنين 8 أبريل 

األربعاء ١٠ أبريل 

الثالثاء ٩ أبريل 

سينما زاوية
٧ مساًء

4٠ جنية 

سينما زاوية
٧ مساًء

مجانًا 

سينما زاوية
٢ ظهرًا - 4.٣٠ عصرًا 

4٠ جنية 

عرض فيلم يوم الدين 
فعالية خيرية

مصر

تعاون بين مهرجان دي كاف 
ومهرجان شنيت عرض فيلم 

)فردي + حار جاف صيفا(ً 
نقاش مع شريف البنداري و 

كريم الشناوي يديره وائل عمر 
مدير مهرجان شنيت بالقاهرة 

مصر

ورشة ونقاش عن كتابة 
النص السينمائي وإعادته 

وتطويره
فرنسا/مصر

مسرح روابط
٩ مساًء

4٠ جنية 

مسرح روابط
٨ مساًء

4٠ جنية 

بدون خسائر أداء
محمد فؤاد 

مصر

مكتبي
6- ٩ مساًء
٣٠٠ جنية 

مباديء الكتابة واإلخراج 
- للمخرج أبوبكر شوقي 

النمسا/مصر

الجمعة ١٢ أبريل 

الجمعة ١٩ أبريل 

السبت ٢٠ أبريل 

شارع الشريفين
4 عصرًا - ٧ مساًء

مجانًا 

برنامج روح المدينة:
العودة إلي الصفر،أفقي، 

احتراق & الخلطة
 

مصر/المانيا/المجر

مكتبي
6- ٩ مساًء

مكتبي
6- ٩ مساًء

ستوديو عماد الدين
٧ - ١٠ مساًء

١٥٠ جنية )التسجيل مطلوب( 

مكتبي
6- ٩ مساًء

مباديء الكتابة واإلخراج 
- للمخرج أبوبكر شوقي 

النمسا/مصر

مباديء الكتابة واإلخراج 
- للمخرج أبوبكر شوقي 

النمسا/مصر

ورشة اإلنتاج اإلبداعي - 
دينا إمام

الواليات المتحدة/مصر

مباديء الكتابة واإلخراج 
- للمخرج أبوبكر شوقي 

النمسا/مصر

شارع الشريفين
٧ - ١١ مساًء )دخول ُحر(

مجانًا 

عرض رؤية موازية: إسالم 
شبانة و جوش جارنر

المملكة المتحدة/مصر

مبنى تمارا
٨ مساًء

4٠ جنية  

مبنى تمارا
٨ مساًء

4٠ جنية  

مفاوضات االختالف 
كالوديا بوسيه مع عبد 

الله ضيف
مصر/ألمانيا/ النمسا

مفاوضات االختالف 
كالوديا بوسيه مع عبد 

الله ضيف
مصر/ألمانيا/ النمسا

األثنين ١5 أبريل 

ستوديو عماد الدين
٧ - ١٠ مساًء

ورشة اإلنتاج اإلبداعي - 
دينا إمام 

الواليات المتحدة/مصر

الخميس ١8 أبريل 

مسرح الفلكي
٨ مساًء

٥٠ جنية   

ارقصوا كازابالنكا أداء 
مراد مرزوقي وقادر عاطو

فرنسا/المغرب

الجريك كامبس
٨ مساًء

٧٥ جنية 

مكتبي/ الجريك كامبس
٣ عصرًا - ١١ مساًء

٣٠٠ جنية )التسجيل مطلوب(

فوتوبيا
٣ عصرًا

حفل موسيقي:
 أبيوسف، وجز، ٣ فاز 

مصر

ورشة عن  تصوير 
الحفالت الموسيقية، 
يقدمها معتز إبراهيم. 

)نظري + عملي(
مصر

ورشة عن  تصوير 
الحفالت الموسيقية، 
يقدمها معتز إبراهيم. 

)نظري(
مصر

مسرح الفلكي
٨ مساًء

١٠٠ جنية 

حفلة الختام: أم العجايب
نيسم جالل مع نخبة من 

الموسيقيين
سوريا/مصر

٢٠١
٩ 

ف
ــا

-ك
ي

ج د
ام

نـــ
ــر

بــ
قى

سي
مو

صة
خا

 ال
ت

ليا
عا

لف
ا

ية
دائ

ن أ
نو

ف
نة

دي
لم

ح ا
رو

الم
ألف

ج ا
ام

برن
ثة

دي
لح

ا ا
دي

مي
 ال

ون
فن

ورشة لتعليم مبادئ 
برنامج تاتش ديزاينر 

يقدمها ماوتيك مقدمة 
 >tk a pART< من

)D2D Art( بالتعاون مع
فرنسا

معهد جوته القاهرة. 
4 - ٥ عصرًا 

مجانًا 

العودة إلي الصفر لقادر 
أميجو ميمز

 
المانيا

بدون خسائر أداء
محمد فؤاد

مصر
*سوف يكون هناك نقاش إلطالق 

مشروع َخْلف للرقص المعاصر  
الساعة ٩ مساًء. 

مبنى تمارا
4 عصرًا - ٨ مساًء )دخول ُحر(

مجانًا 

صدق أو ال تصدق 
ألنت هامبتون

المملكة المتحدة
*العرض مفتوح للجمهور. ولألطفال 
من سن  ٨ إلى ١١ عام الذين يرغبون 

في المشاركة بالعرض، يمكنكم معرفة 
التفاصيل أونالين.


