ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة
االفتتاح
التاريخ

اخلمي�س
2/21

الوقت

الفيلم

م�ساء
6
ً

افتتاح معر�ض الر�سوم املتحركة مبركز الهناجر للفنون

م�ساء
7
ً

عر�ض فيلم الربج
فيلم حتريك للمخرج مات�س جرورد
من �إنتاج الرنويج ،ال�سويد وفرن�سا
مبركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا

مركز إبداع الطفل بيت العينى
التاريخ الوقت

الثالثاء
2/26

الأربعاء
2/27

الفيلم

عر�ض فيلم طايرين  7.16ق م�رص–عر�ض م�سل�سل توا�صل  10ق م�رص–عمان
– عر�ض م�سل�سل فطني و بلبل 10ق م�رص–
عر�ض فيلم  2 Dies Iraeق فرن�سا – عر�ض فيلم 4 kaalق فرن�سا –
11
عر�ض فيلم 15 The Huntق فرن�سا –
�صباح ًا
عر�ض فيلم 10 Mary And 7 Dwarfsق ا�ستونيا –
عر�ض فيلم  6 Pulseق فرن�سا

11
�صباح ًا

عر�ض فيلم فرفور  11ق م�رص –
عر�ض م�سل�سل �سنة اوىل �صيام  9.26ق م�رص –
عر�ض م�سل�سل الفريق ن  20ق م�رص–
عر�ض فيلم  10 Teofrastusق ا�ستونيا
يعقب عرو�ض الأفالم ندوة مع الفنان /خالد �شاهني

سينما الهناجر
التاريخ

اجلمعة
2/22

الوقت

الفيلم

فيلم �شاى باليا�سمني  2.56ق م�رص –
فيلم 3.46 Yellowق م�رص – فيلم بهجه 2.50ق م�رص –
فيلم بداية  2.46ق م�رص – فيلم امللكوت 2.48ق م�رص
عر�ض فيلم ق�سمة ون�صيب 2.44ق – عر�ض فيلم قب�ض الريح 1.41ق م�رص
– عر�ض فيلم اغرتاب 4.46ق م�رص – قلب وع�صفور 2.2ق م�رص –
م�ساء
5
ً
بهيه 2.20ق م�رص – جنم يقول 1.47ق م�رص –
اقر�أ اخلرب 1.22ق م�رص– م�سل�سل فطني و بلبل 10ق م�رص –
فيلم  14 Boboق كرواتيا – فيلم 2 Brokenق فرن�سا –
فيلم  6 Exodusق كرواتيا  -يعقب عر�ض الأفالم ندوة

ال�سبت
2/23

م�ساء
5
ً

الأحد
2/24

م�ساء
5
ً

ال�سفرية عزيزة  2ق م�رص – م�سل�سل الفريق ن  20ق م�رص
م�سل�سل يوميات مدام حتية وا�ستاذ زكريا  3.2ق م�رص –
عر�ض فيلم  2 Burdenق فرن�سا – 5 Horizonق جورجيا –
فيلم  5 School of mannق رو�سيا –
فيلم  5 stunden minuten tageق النم�سا –
فيلم  6 vacuumق جورجيا  -يعقب عر�ض الأفالم ندوة

الإثنني
2/25

م�ساء
5
ً

فيلم لفة  2.32ق م�رص – فيلم اوركيد  4.40ق م�رص –
فيلم قلبي ومفتاحه  2ق م�رص – فيلم  5.30 The Final Showق م�رص –
فيلم  2 Kiteق م�رص – فيلم 10 Ulyssesق ال�صني –
فيلم  16 A story by Jeannotق فرن�سا
يعقب عر�ض الأفالم ندوة

الثالثاء
2/26

م�ساء
5
ً

فيلم  4 Enjoying Songsق مدغ�شقر –
فيلم  2 Environne–mentalق جزر القمر –
فيلم 4 FX VZ FURYق غينيا –  6 Sizitaki Mbichi Hiziق تنزانيا –
فيلم � The Legend of Ngong Hillsإخراج الفنان الكيني كوامى نيونغو
يعقب عر�ض الفيلم ندوة مع املخرج كوامى نيونغو

الأربعاء
2/27

م�ساء
5
ً

فيلم  7 Within Withoutق الدمنارك –
فيلم 93 Mission H2oق فنزويال
يعقب عر�ض الأفالم ندوة

اخلمي�س
2/28

م�ساء
5
ً

فيلم حلم الزيتون  82ق ال�سعودية –

فيلم حلم الزيتون  82ق ال�سعودية
م�شبك  4.5ق م�رص – فيلم روتيال  1.56ق م�رص.
يعقب عر�ض الأفالم ندوة

الهيئة العامه لقصور الثقافة
ال�سبت
2/23

عر�ض م�سل�سل فطني وبلبل  10ق م�رص –
عر�ض فيلم فرفور  11ق م�رص –
عر�ض فيلم 4 Aesthesisق فرن�سا – عر�ض فيلم  4 kaalق فرن�سا –
عر�ض م�سل�سل نور وبوابة التاريخ 20ق م�رص –
عر�ض فيلم تهنئة عيد امليالد 3ق م�رص

الأحد
2/24

عر�ض فيلم حلم الزيتون  82ق ال�سعودية –
عر�ض م�سل�سل يوميات مدام حتية و�أ�ستاذ زكريا  3ق م�رص –
م�سل�سل مغامرات مرتاح  1.23ق م�رص

الإثنني
2/25

عر�ض فيلم طايرين  7.16ق م�رص – م�سل�سل توا�صل  10ق م�رص–عمان –
م�سل�سل �إنرتنت �أمن  2.50ق م�رص – فيلم ابوبكرالرازى  3ق م�رص –
فيلم  6 Stuffedق فرن�سا – عر�ض فيلم  7 Sur Mesureق فرن�سا –
عر�ض فيلم  15 The Huntق فرن�سا

الثالثاء
2/26

عر�ض فيلم يوم فى حياة عملة 4ق م�رص – م�سل�سل الفريق ن 20ق م�رص –
م�سل�سل الف ليله وليله  9.25ق م�رص –
فيلم 8 Alittle Lightق رو�سيا – فيلم  14 Boboق كروانيا

الأربعاء
2/27

عر�ض م�سل�سل �سنه اوىل �صيام  9.26ق م�رص –
م�سل�سل انت �صديقي  15ق اجلزائر – عر�ض فيلم عماد واعتماد  3.40ق م�رص
– عر�ض فيلم 3 Dogeballق �سولوفينيا –
عر�ض فيلم 3 Koyaaق �سولوفينيا – عر�ض فيلم  10 Lateseasonق النم�سا –
عر�ض فيلم  10 Tow Tramsق رو�سيا

تعر�ض الأفالم فى ق�رص ثقافة بور�سعيد – ق�رصثقافة اجليزة – ق�رص ثقافة الفيوم – ق�رص ثقافة بنى
�سويف ق�رص ثقافة �ساحل �سليم – ق�رص ثقافة املنيا– بيت ثقافة عابدين – ق�رصثقافة الطفل طنطا
املركز الثقافى اال�سكندرية – ق�رص ثقافة مطروح – ق�رص ثقافة ديروط – ق�رص ثقافة �أبوتيج – ق�رص
ثقافة ا�سيوط – ق�رص ثقافة جمال عبد النا�رص– بيت ثقافة ريفة– ق�رص ثقافة منيا القمح– ق�رص ثقافة
دمياط – ق�رص ثقافة عبد احلميد ر�ضوان �سوهاج – ق�رص ثقافة ابو كبري – ق�رص ثقافة �سعد بدمياط– ق�رص
ثقافة دمياط اجلديدة – ق�رص ثقافة الزقازيق – ق�رص ثقافة طهطا �سوهاج– بيت ثقافة ال�سنبالوين –
املركز الثقافى بكفرال�شيخ – بيت ثقافة امل�ساعيد العري�ش – قوات الأمن بجنوب �سيناء – بيت ثقافة الن�رص
ببور�سعيد – مركزالت�أهيل املهنى بجنوب �سيناء مكتبة القوات امل�سلحة ببور�سعيد – نادى ال�رشطة بجنوب �سيناء
املركز الثقافى لدندرة بال�سوي�س – بيت ثقافة بورف�ؤاد – مركز �شباب املدينة بال�سوي�س – بيت ثقافة الهيئة
ببور�سعيد – جمعية قو�س بال�سوي�س .

مركز طلعت حرب الثقافي
التاريخ

الوقت

الفيلم

اجلمعة
2/22

عر�ض فيلم فرفور  11ق م�رص – فيلم يوم فى حياة عمله  4ق م�رص –
م�سل�سل فطني وبلبل  10ق م�رص – م�سل�سل �سنة اوىل �صيام 26,9ق م�رص
1
– فيلم �سيناء ن�رص وغدر وث�أر 14,4ق م�رص فيلم  4 kaalق فرن�سا –
ظهر ًا
فيلم  6 stuffedق فرن�سا – فيلم  15 teofrastusق ا�ستونيا
يعقب عر�ض الأفالم ندوة مع ال�سيناري�ست /خالد جمال

ال�سبت
2/23

1
ظهر ًا

عر�ض فيلم طايرين  16,7ق م�رص– م�سل�سل توا�صل  10ق عمان – م�رص
فيلم – ابو بكر الرازى  3ق م�رص – عماد واعتماد 3 ,40ق م�رص –
فيلم ق�صة ج�سمك ملكك  15ق م�رص
فيلم  80 Minga and the Broken Spoonق الكامريون -
يعقب عر�ض الأفالم ندوة مع ال�سيناري�ست /خالد جمال

الأحد
2/24

11
�صباح ًا

فيلم لفة  2 ,30ق م�رص – اوركيد  04,4ق م�رص –
فيلم قلبى ومفتاحه  2ق م�رص
 5.30 The Final Showق م�رص – فيلم  2 Kiteق م�رص –
م�سل�سل الفريق ن  20ق م�رص – فيلم  7 Sur Mesureق فرن�سا –
فيلم 15 Teofrastusق ا�ستونيا .
يعقب عر�ض الأفالم ندوة للناقد /رامى املتوىل

الإثنني
2/25

11
�صباح ًا

م�سل�سل الف ليلة و ليلة  9.25ق م�رص – م�سل�سل �أنت �صديقي  15.6ق
اجلزائر – فيلم حلم الزيتون  82ق ال�سعودية
يعقب عر�ض الأفالم ندوة للناقد /رامى املتوىل

الثالثاء
2/26

11
�صباح ًا

فيلم �شاي باليا�سمني  2.56ق م�رص – فيلم  3.46 Yellowق م�رص –
فيلم بهجة  2.50ق م�رص – فيلم بداية  2.46ق م�رص –
فيلم امللكوت  2.48ق م�رص – فيلم ق�سمة و ن�صيب  2.44ق م�رص –
فيلم قب�ض الريح  1.41ق م�رص – فيلم اغرتاب  4.46م�رص –
فيلم قلب وع�صفور  2.2ق م�رص – فيلم بهية  2.20ق م�رص –
فيلم جنم يقول  1.47ق م�رص – فيلم اقر�أ اخلرب  1.22ق م�رص –
م�سل�سل نور و بوابة التاريخ  12ق م�رص – فيلم  93 Mission H2oق
فنزويال  -يعقب عر�ض الأفالم ندوة مع ال�سيناري�ست  /خالد جمال

الأربعاء
2/27

فيلم روتيال  1.56م�رص – فيلم ال�سفرية عزيزة  2ق م�رص –
فيلم م�شبك  4.5ق م�رص – م�سل�سل مدام حتية و �أ�ستاذ زكريا  3.2ق م�رص
 – 11م�سل�سل مغامرات مرتاح  1.23ق م�رص – م�سل�سل انرتنت � 2.50آمن م�رص
– فيلم  15 The Huntق فرن�سا – فيلم  14 Boboق كرواتيا –
�صباح ًا
فيلم  10 Two Tramsق رو�سيا .
يعقب عر�ض الأفالم ندوة مع ال�سيناري�ست /خالد جمال

اخلمي�س
2/28

11
�صباح ًا

فيلم  80 Minga and the Broken Spoonق الكامريون

الجمعة  1مارس  6 -م  :حفل الختام والتكريم وتوزيع جوائز على الفائزين بمركز الهناجر للفنون

