
لقطات من فعاليات املركزر       عرض مشرحي جدبد لفريق التمثيل“ التجربة”
 الثقايف يف  شهك فربايك:

 
8112مارس  1  نشرة إخباريت 

 عين على الثقافت واإلبداع

املركز الثقايف يفتتح موسم عروضه املشرحية بالتجربة! .. وكبار الشعراء والنقاد يلتقون يف حب أسامة عفيفي 
 وبدء احملاضرات املتخصصة للشباب بعامل املوشن جرافيك
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عرض مسرحي كوميدي أقيييع عي ي  "التجربة" 

مسرح المركز الثقيفييي بي رض اليجيوليء بي دا  

يريق المركز ل يتيميثيييسر السيرحييية مي  تي ليييء 

محمود حمدي وسفعد يي اإلخيرا  أميييرب عيبيد 

الجواد وأحمد رضف وأشرء سيء ومي  خخيرا  

الفنف  أحمد سيء. تدور الفكرب حوس اليدكيتيورب 

مرزوقة التي تقوع بتجربة تكرار موقء ميف ييي 

ظروء مخت فة لتح س معيايف رد اليفيعيس ييي كيس 

موقء ويكتشء الجميع أ  اإلنسف  يت ثر كيثيييرا  

بفلمظفهر التي قد تغير م  س وكيفته وتوجايفتيه 

يي مواقء معينة. ويعد هذا هيو أولي  عيروض 

. والجدير بفلذكر أ  ورش التمثيس 8102موسع 

المسرحي م  األنشيةية اليفينييية اليواعيدب اليتيي 

تحظ  بإقبفس كبير م  جماور األةففس والشبيف  

وتقفع تدريبفت األدا  التمثي ي يوع السبت م  كس 

أسبوع م  السفعة الرابعة وحت  السفبعة مسف   

 سنة. 05خل   5ويقبس الس  م  

 أمشية يف حمبة الشاعر والناقد أسامة عفيفي
أقفع اليميركيز اليثيقيفييي نيدوب ليتيكيرييع اليكيفتي  

الصيحيفيي والشييفعير اليراحيس األسيتيفذ أسيفميية 

"ر أدار الندوب يي مديح المحبةعفيفي بعنوا  "

الشفعر الكبير أ.جمفس القصيف  وتيحيده بيايف 

كبفر الكتف  والنقفد ومناع د. أحمد الخمييسيير 

وشييفعيير الييعييفمييييية الييكييبييييير أ. مييفجييد يييوسييء 

أستفذ اإلعالع والصحفيية  -وأ.د.اعتداس عثمف  

بجفمعة زايد. شفرك بفلندوب أصيدقيف  وميحيبيي 

الشفعر الراحس مناع الروائي اليكيبييير أ. سيعيد 

الييقييرش ود. ريييعييت السيييييد عيي ييي والييفيينييفنيية 

التشكي ية د. سمف  يحي  وأ. شذى يحي  والروائي أ. هفني عبد المريد والشفعر أ. محمود يامي ويينيف  

الكفريكفتير أ. خفلد المرصفي والفنف  عبفدب الزهيري والفنف  يتحي شرءر وغيرهع م  أصدقف  ومحيبيي 

وتالميذ الشفعر الراحس كمف حضرت أسرب الراحس وتس مت خبنته الكفتبة الشيفبية رضيوى أسيفمية تيكيرييع 

المركز الثقفيي )لوحة تذكفرية وشافدب تقدير لمشواره اإلعالمي واألدبي(ر ي تي هذا أيضف  بمنفسبة خهدا  

 أسرب الراحس جز  كبير م  مكتبته ل مركز الثقفيي أسوب بنقفبة الصحفيي  ومكتبة اإلسكندرية.



لقطات من فعاليات املكز  
 الثقايف يف  شهك فربايك:

8112مارس  1  نشرة إخباريت 
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 مع الدكتور وائس ويف “ التربية بفلح ”ندوب  ظارا : 0.31:  00مفرس م   3السبت 

 “حفس الموسيق  مع يرقة "يخر لقمف  ع: 0.31:  7مفرس م   3السبت 

حفس الموسيق  العربية لفرقة "خمفسي الس ةنة" بعنوا   ع: 2مفرس السفعة  2الثالثف  

 "حالوب زمف " بقيفدب المفيسترو الفنف  حسفع سمير

 حفس روتفري العبور ويستضيء يرقة نوبية ل ف  الشعبي :ع 7مفرس السفعة  01السبت 

حفس الموسيق  العربية مع يرقة "صفلو  المنفرب" بقيفدب  :ع7مفرس السفعة  01األربعف  

 ال وا  الفنف  محمود معوض

حفس توقيع كتف  "انتبه م  يض ك نح  نتقدع خلي  :ع 5مفرس السفعة  05الخميس 

حوس الكتف  واآلرا   الخ ء" ل كفت  عال  القفضي ودار الرسع بفلك مفت مع منفقشة مفتوحة

 التي وردت به

حفس الموسيق  العربية بمنفسبة ذكرى العندلي  األسمر عبد  :ع 0:  7مفرس م   02األحد 

 الح يع حفيظ مع "يرقة العندلي " بقيفدب الفنف  يتحي شرء

 خعال  نتفئج مسفبقة أح  أمي واختيفر األع المثفلية :مفرس 81الثالثف  

أمسية شعرية موسيقية مع الشفعر السكندري األستفذ  :ع7.31مفرس السفعة  88الخميس 

 “"هشفع الحبشي

محفضرب بعنوا  "مقدمة يي خدارب الموارد  :ظارا   08مفرس السفعة  81السبت 

 البشرية"مع األستفذ خسالع صفبر

 محفضرب بعنوا  "خةة بفلتفصيس" مع د. وائس ويف  :ع 7:  5مفرس م   85األحد 

حفس الموسيق  العربية مع يرقة "صفلو  المنفرب"  :ع7مفرس السفعة  82األربعف  

 الفنف  محمود معوض ال وا  بقيفدب

القوب اإليجفبية" بمنفسبة شار  محفضرب بعنوا  "أنت   :ع6مفرس السفعة  80الخميس 

 المرأب مع أ. ضح  محبو 

 Motion"استضفء المركز محفضرب متخصيصية ييي ال ي

Graphic"  ل محفضر األستفذ محمد خيفةير اليذي تيحيده

يياف ع  هذا المجفس وأهمية دراسته وعيالقيتيه بيفليتيسيوييق 

وكيفية احترايه كمانه وقدع يياف مقفةع حوس عفلع الجراييك 

وروابة مامة ل تعيميق ييي دراسيتيه لي يميايتيمييي  وراغيبيي 

اختراق سوق اليعيميسر بيفإلضيفيية خلي  نصيفئيح وتيوصيييفت 

لراغبي االحتراء وخةوات ومراحس تع ع الموش  جيراييييك  

م  البداية وكذلك الفرق بي  الدراسة األكفديمية والدراسفت 

الحرب المانية. ثع تنفولت المحفضرب كيييفييية بينيف  الشيبيف  

لكيف  ماني يدر عفئدا  مفديف  منفسبف  يتيواييق ميع ميتيغيييرات 

العصر. وأيضف  محفذير مامة يي سوق العمس يج  أ  ينتبه 

خلياف الشبف . ي تي هذا يي خةفر برنيفميج اليميركيز اليثيقيفييي 

لتةوير ثقفية تيكينيوليوجيييف اليميعي يوميفت وتيعيرييء الشيبيف  

بمتغيرات السوق ومسفعدتاع يي ريع كفف تاع المانية ويقف  

 لمتة بفت العصر.


