تحت رعاية فخامة الرئيس  /عبدالفتاح السيىس
رئيس جمهورية مرص العربية
وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS
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الدورة السادسة
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المـــلتقى الدولـــى
لفنون ذوى القـدرات الخاصة ..أوالدنا

we are all human

ﺻﻴﻨــﻰ
و

نا

ـﻮ ن و ا ﻟﻔﻠ
ﻟﻔﻨـ
ﻜﻠــﻮ ر

اﻷ

مهرجان الفنون والفلكلور
األفـــروصينـــى

الراعي اإلعالمي
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الجمعة  16سبتمبر
الوقت

الفعالية

المكان

 11 :00ظهر ًا

ورشة عمل رسوم متحركة بالتعاون مع
«وازى استديو» جنوب افريقيا

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

 12:00ظهر ًا

ورشة تعليم الرسم وفن الكاريكاتير

قاعة صالح طاهر
دار األوبرا املصرية

 1:00ظهر ًا

ندوة «فهم وتقبل االختالف»
جنوى خضر عزيز رانيا عبدالعزيز

املسرح الصغير
دار األوبرا املصرية

 2:00ظهر ًا

ندوة «علمتنى اإلرادة»
الكاتب والصحفى الدكتور /عمار بوقس
اململكة العربية السعودية

املسرح الصغير
دار األوبرا املصرية

 3:00عصر ًا

ندوة «ما هى أهمية العالج البصرى»
محمد وجدى

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

 4:00عصر ًا

عرض مسرحى نيلووس
«مؤسسة حتوت مصر للتنمية والتراث»

املسرح الصغير
دار األوبرا املصرية

 4:00عصر ًا

ندوة «تعليم أطفال ذوى االحتياجات اخلاصة
والتدخل املبكر وصعوبات التعلم»
جنيفر أونيل ،مها اخلولى،

املسرح الصغير
دار األوبرا املصرية

 4:00عصر ًا

«الروايات االفريقية املفضلة لنيلسون مانديال» (جنوب افريقيا)،
«مش عارف» (جمهورية مصر العربية)« ،حلظة أمل» (لبنان)،
«طيارة ورق» (اإلمارات العربية املتحدة)

املسرح املكشوف
دار األوبرا املصرية

مساء
6:00
ً

فرق الشباب والرياضة فريق نادى سبورتنج للفنون الشعبية باإلسكندرية
فرقة «ميريكل اون ويلز» (الهند) ،فرقة «جنمة الشمال» (املغرب)،
فريق «بانني» (الكاميرون) ،فرقة «روكيز» (أوغندا)،
فريق «دانسينج ديفا» (الهند /أمريكا)
املغنية بريل ماتشوكا (كينيا)

املسرح املكشوف
دار األوبرا املصرية

مساء ،بساحة املسرح املكشوف
معرض احلرف اليدوية يومي ًا من  10:00صباح ًا حتى 7:00
ً
ورش عمل فخار ورسم على الزجاج وخط عربى يومي ًا بساحة املسرح املكشوف ،مقدمة من بنك اإلسكندرية
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ﻓﺮ

ﻣﻬ
ﺮ ﺟــﺎ

ﺻﻴﻨــﻰ
و
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ـﻮ ن و ا ﻟﻔﻠ
ﻟﻔﻨـ
ﻜﻠــﻮ ر
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السبت  17سبتمبر
الوقت

 10:00صباح ًا
 10:00صباح ًا
 11:00صباح ًا
 11:00صباح ًا
 11:00صباح ًا
 12:00ظهر ًا
 12:00ظهر ًا
 12:00ظهر ًا
 1:00ظهر ًا
 2:00ظهر ًا
 4:00عصر ًا
 4:00عصر ًا
مساء
6:00
ً

الفعالية

المكان

قاعة صالح طاهر
ورشة الطباعة على الورق
دار األوبرا املصرية
املسرح الصغير
ندوة السيدة األستاذة الدكتورة  /نيفني القباج ،وزير التضامن االجتماعى
دور اجلمعيات فى االكتشاف املبكر وتهيئة األسر واإلعداد للدمج والنجاح فيه دار األوبرا املصرية
سينما الهناجر
ورشة عمل رسوم متحركة بالتعاون مع «وازى استديو» (جنوب افريقيا)
دار األوبرا املصرية
سينما الهناجر
ندوة «اخسر وزنك ..تكسب صحتك» وعرض لقصص جناح أوالدنا
دار األوبرا املصرية
مروة صبحى – إسراء صبحى
قاعة صالح طاهر
افتتاح معرض «فنون أوالدنا» للفنون التشكيلية
ساحة املسرح
واحلرف اليدوية «د .أشرف رضا»
املكشوف
قاعة صالح طاهر
ورشة إعادة تدوير اخلامات
دار األوبرا املصرية
عروض خارجية ألوالدنا وفرق الدول املشاركة
كرياكوس فريليجوس (اليونان) ،فرقة بيكوسمانا (جنوب إفريقيا)،
دار القوات اجلوية
فريق بانني (الكاميرون) ،فرقة «ميركل اون ويلز» (الهند)،
املغنية بريل ماتشوكا (كينيا)
املسرح الصغير
ندوة «رحلة جناح»
دار األوبرا املصرية
السفيرة  /إيناس مكاوى
قاعة صالح طاهر
ورشة فنون تشكيلية «الفنانة هالة عبدالقادر»
دار األوبرا املصرية
ورشة وندوة «مناصرة األسرة» تقدمها الشيخة  /شيخة القاسمى
املسرح الصغير
(اإلمارات العربية املتحدة)
دار األوبرا املصرية
تديرها د .مها الهاللى مستشار وزير التضامن االجتماعى
وبحضور أ/عصام عبدالرحمن ـ ـ ـ أ /إميان الزهيرى (املجلس القومى للمرأة)
املسرح املكشوف
أبطال أفريقيا (غانا)
دار األوبرا املصرية
أفالم «افريقيا تتحدث» (بوركينا فاسو)
املسرح الصغير
كورال جامعة عني شمس فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية
دار األوبرا املصرية
بالهيئة العامة لقصور الثقافة
مؤسسة ابنى للفئات اخلاصة والتوحد فرقة فنون التحدى بقصر ثقافة
االسكندرية جمعية نداء لتأهيل األطفال ضعاف السمع،
املسرح املكشوف دار
فرقة مصراتة للمألوف الشعبى (ليبيا) ،فرقة زوار احلضرة (تونس)،
األوبرا املصرية
فريق كولن مويو و زوالنى مالجنينى (زميبابوي)،
املغنية انستازيا شكاروفا (بالروسيا)
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األحد  18سبتمبر
الوقت

الفعالية

 10:00صباح ًا

ورشة فن األورجامى

 11:00صباح ًا

ورشة عمل رسوم متحركة بالتعاون مع
«وازى استديو» جنوب افريقيا
ندوة «مهارات العمل العام»
يوسف الوردانى

 12:00ظهر ًا

ورشة التشكيل بالنحاس

 12:00ظهر ًا

ورشة عمل رسم جدارى الفنانة إليزابيث كاسل( ،جنوب أفريقيا)

 12:00ظهر ًا

 12:00ظهر ًا
 1:00ظهر ًا
 1:00ظهر ًا
 3:00عصر ًا
 4:00عصر ًا
مساء
5:00
ً
مساء
7:00
ً

عروض خارجية ألوالدنا وفرق الدول املشاركة
فريق «أصحاب الهمم ملتالزمة داون» (ليبيا) ،فرقة «حواس» (فلسطني)،
فريق «نابا كومبانى» (الكونغو)،
فريق «كولن مويو و زوالنى مالجنينى» (زميبابوى)
ورشة فنون تشكيلية «الفنانة مروة توفيق»
ندوة «الفرق بني تشخيص الطفل مبرض نفسى
وما بني تشخيص فرط احلركة أو تشتت االنتباه» د .نهى السبع
مؤمتر ومبادرة «أوالدنا فى التشريعات» تقدمي د .هبة هجرس
عضو مجلس إدارة ومقرر جلنة املرأة ذات اإلعاقة باملجلس القومى للمرأة،
بحضور املستشار  /محمد األدهم  -احملامى أحمد جمعة أ /إميان الزهيرى
أ /عصام عبدالرحمن

المكان

قاعة صالح طاهر
دار األوبرا املصرية
سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية
سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية
قاعة صالح طاهر
دار األوبرا املصرية
املسرح املكشوف
دار األوبرا املصرية
شارع التسعني
القاهرة اجلديدة
قاعة صالح طاهر
سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية
سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

املسرح املكشوف
عرض مسرحى «ال يوجد أحد» ،فريق داريو دامبروسى إيطاليا
دار األوبرا املصرية
املسرح املكشوف
«قلب فراشة» أملانيا /ليتوانيا« ،ميكنك التوقف اآلن» ليسوتو
«اخلدمات املتكاملة» جمهورية مصر العربية( ،وزارة التضامن االجتماعى) دار األوبرا املصرية
مدرسة اخللفاء الراشدين جمعية أبناء املعادى مؤسسة أرض احلب،
فرقة «ماريا بولى» (قبرص)« ،كرياكوس فريليجوس» (اليونان)،
املسرح املكشوف
فريق «مركز الفن للجميع» (اإلمارات)،
دار األوبرا املصرية
فرقة «مصراتة للمألوف الشعبى» (ليبيا)،
فرقة «ميركل اون ويلز» (الهند)

مساء ،بساحة املسرح املكشوف
معرض احلرف اليدوية يومي ًا من  10:00صباح ًا حتى 7:00
ً
ورش عمل فخار ورسم على الزجاج وخط عربى يومي ًا بساحة املسرح املكشوف ،مقدمة من بنك اإلسكندرية
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االثنين  19سبتمبر
الوقت

الفعالية

المكان

 10:00صباح ًا

ورشة التصوير باملوبايل

قاعة صالح طاهر
دار األوبرا املصرية

 10:00صباح ًا

ورشة عمل رسم جدارى ،إليزابيث كاسل( ،جنوب أفريقيا)

املسرح املكشوف
دار األوبرا املصرية

 11:00صباح ًا

ورشة عمل رسوم متحركة بالتعاون مع «وازى استديو» جنوب افريقيا

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

 11:00صباح ًا

ندوة «طرق احلماية من التحرش والتنمر»
د .سحر داوود

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

 12:00ظهرا

ورشة التشكيل بالصلصال

قاعة صالح طاهر
دار األوبرا املصرية

 12:00ظهرا

عروض خارجية ألوالدنا وفرق الدول املشاركة
فرقة «جنمة الشمال» (املغرب) ،فريق «دانسينج ديفا» (الهند /امريكا)،
فريق «ماريا بولى» (قبرص) ،فرقة «مصراتة للمألوف الشعبى» (ليبيا)

شارع البورصة

 12:00ظهر ًا

ندوة «كيفية العالج بالفن وأهميته فى اإلرشاد النفسى ألوالدنا»
د .عزة فخرى

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

 1:30ظهر ًا

ندوة «أهمية التغذية العالجية فى حياة ذوى الهمم وتأثيرها»
د .دينا ريحان

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

 4:00عصر ًا

أسرار خاصة (ماالوى)،
ليلة دينوسية (اليونان)
عرض مسرحى مسجل «املأزق» (ماالوى)

املسرح املكشوف
دار األوبرا املصرية

 1:00ظهرا

مساء
7:00
ً

ميدان األلفى

جمعية الصفا لرعاية األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة بالسويس،
حضانة  15مايو لإلعاقات الذهنية مؤسسة هوب سيتى،
املسرح املكشوف
فريق القلوب البيضاء مبركز شباب احمللة،
دار األوبرا املصرية
فرقة «حواس» (فلسطني) ،فرقة «نابا كومبانى» (الكونغو)،
فرقة «بيكوسمانا» (جنوب أفريقيا) ،فرقة «نيجيريا الفلكلورية» (نيجيريا)

ﻓﺮ

ﻣﻬ
ﺮ ﺟــﺎ

ﺻﻴﻨــﻰ
و

نا

ـﻮ ن و ا ﻟﻔﻠ
ﻟﻔﻨـ
ﻜﻠــﻮ ر
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الثالثاء  20سبتمبر
الوقت

الفعالية

المكان

 10:00ظهر ًا

ورشة اإلكسسوارات

قاعة صالح طاهر
دار األوبرا املصرية

 12:00ظهر ًا

ورشة أشغال اإلبرة

قاعة صالح طاهر
دار األوبرا املصرية

 12:00ظهر ًا

عروض خارجية ألوالدنا وفرق الدول املشاركة:
«كرياكوس فرييجوس» (اليونان)،
فريق «أصحاب الهمم ملتالزمة داون» (ليبيا)،
فريق «بانني» (الكاميرون)

مستشفى 57357

 12:00ظهر ًا

عروض خارجية ألوالدنا وفرق الدول املشاركة
فريق «دانسينج ديفا» (الهند /امريكا) ،فريق «نابا كومبانى» (الكونغو)،
فرقة «حواس» (فلسطني) ،املغنية بريل ماتشوكا (كينيا)

حديقة األزهر

 12:00ظهر ًا

عروض خارجية ألوالدنا وفرق الدول املشاركة
فريق «ميريكل اون ويلز» (الهند) ،فرقة «جنمة الشمال» (املغرب)،
فريق «كولن مويو و زوالنى مالجنينى» (زميبابوى)

املتحف القومى
للحضارات

 12:00ظهر ًا

عروض خارجية ألوالدنا وفرق الدول املشاركة
فرقة «زوار احلضرة» (تونس) ،فرقة «مصراتة للمألوف الشعبى» (ليبيا)،
فرقة «روكيز» (أوغندا) ،فريق «مركز الفن للجميع» (اإلمارات)،
فرقة «نيجيريا الفلكلورية» (نيجيريا)

حديقة احلرية

 2:00ظهر ًا

ورشة عمل وأنشطة للدمج
مجموعة « »Sail of Spiritروسيا

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

مساء
5:00
ً

توزيع جوائز قصص جناح أوالدنا
أ /أميرة الصباغ ،د .ندى ثابت،
د .نادية العربى ،د .جهاد إبراهيم

سينما الهناجر
دار األوبرا املصرية

مساء ،بساحة املسرح املكشوف
معرض احلرف اليدوية يومي ًا من  10:00صباح ًا حتى 7:00
ً
ورش عمل فخار ورسم على الزجاج وخط عربى يومي ًا بساحة املسرح املكشوف ،مقدمة من بنك اإلسكندرية
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مساء
5:00
ً

حفل اخلتام وتوزيع جوائز امللتقي

املسرح الصغير
دار األوبرا املصرية
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Wednesday 21 September
Time

Activity

Location

5:00 PM

Closing Ceremony

Small Theater
Cairo Opera House
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Tuesday 20 September
Time

Activity

Location

10:00 am

Accessories Workshop

Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House

12:00 noon

Sewing and Needlework Workshop

Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House

12:00 noon

Singer Anastasia Shkaruva of Belarus,
Bikosana Troupe of South Africa,
Awladna Group of Egypt

Ain Shams University

12:00 noon

Kiryakos Friligkos of Greece - Down Syndrome
Association of Libya - Banin Heritage Band of Cameroon

57357 University

12:00 noon

Dancing Diva Troupe of India/Usa,
Napa Company of Congo DRC,
Hawas Band of Palestine,
Singer Beryl Machoka of Kenya

El Azhar Park

12:00 noon

Miracle on Wheels Troupe of India,
Negmet El Chamal Band of Morocco,
Collen Moyo and Xolani Mlangeni of Zimbabwe

National Museum for
Civilization

12:00 noon

Zowar El Hadra Troupe of Tunisia,
Masrata Troupe of Libya,
Rockies Troupe of Uganda,
Art for All Center Group of UAE,
Nigerian Folkloric Troupe

El Horeya Park

2:00 Pm

Sail of Spirit Activities and Workshop - Russia

El Hanager Cinema
Cairo Opera House

5:00 PM

Awladna Stories of Success Session and Awards
Ms. Amira Sabbagh - Dr. Nada Thabet Dr. Nadia El-Araby - Dr. Gehad Ibrahim

El Hanager Cinema
Cairo Opera House

Awladna Handicrafts Market opens daily 10:00 AM - 7:00 PM at the Open Air Theater
Daily Pottery, Calligraphy and Glass Painting Workshops at the Open Air Theater Zone - by Alex Bank
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MONDAY 19 September
Time

Activity

Location

10:00 am

Mobile Photography Workshop

Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House

10:00 am

Scale and Mural Painting Workshop by
Elizabeth Castle - South Africa

Open Air Theater
Cairo Opera House

11:00 am

Wazi Studio Animation Workshop - South Africa

Hanager Cinema
Cairo Opera House

11:00 am

“Protection Against Harassment and Bullying”
Symposium, Dr. Sahar Dawoud

Hanager Cinema
Cairo Opera House

12:00 noon

Clay Workshop

Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House

12:00 noon

Importance of Art Therapy for Awladna Psychological
Development, Dr. Azza Fakhry

Hanager Cinema
Cairo Opera House

Negmet El Chamal Troupe of Morocco,
Dancing Divas Troupe of India/Usa,
Masrata Troupe of Libya

El Alfy Sqaure
El Borsa Street

1:30 pm

“The Importance of Nutrition for The Gifted”
Dr. Dina Rihan

Hanager Cinema
Cairo Opera House

4:00 pm

Special Secrets - Malawi,
A Dionysian Night - Greece,
Theater Performance “The Predicament” - Malawi

Open Air Theater
Cairo Opera House

7:00 pm

El Safa Association (Suez) of Egypt,
15 May Nursery for The Gifted of Egypt,
Hope City of Egypt,
White Hearts Group of Egypt,
El Mahala Youth Center of Egypt,
Hawas Band of Palestine,
Napa Company of Congo DRC,
Bikosmana Troupe of South Africa,
Nigerian Folkloric Troupe

Open Air Theater
Cairo Opera House

12:00 noon
1:00 pm
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SUNDAY 18 September
Time

Activity

10:00 am

Origami Workshop

11:00 am

Wazi Animation Workshop - South Africa

11:00 am

Skills of Public Work Symposium
Youssef El Werdany

12:00 noon

Copper Crafting Workshop

12:00 noon
12:00 noon
1:00 pm
1:00 pm

3:00 pm

4:00 pm
5:00 pm

7:00 pm

Scale and Mural Painting Workshop Elizabeth Castle - South Africa
Down Syndrome Association of Libya,
Hawas Band of Palestine,
Napa Company of Congo DRC,
Collen Moyo and Xolani Mlangeni of Zimbabwe
Painting Workshop - Marwa Tawfick
“Differences Between Psychological Disorder and
Adhd” Symposium, Dr. Noha El Sab’
“Awladna in Regulations” Initiative
By Dr. Heba Hagras - Board Member & Disabld Women
Committee Rapporteur in The National Council for
Women
Ft. Couns. Mohamed El-Adham - Couns. Ahmed Gomaa Eman El Zoheiry - Essam Abdel Rahman
“No One Is There” Theater Performance - Italy
A Butterfly’s Heart - Lithuania/ Germany,
You Can Stop Now - Lesotho,
Comprehensive Services Documentary - Egypt
El Kholafaa El Rashedeen School of Egypt,
Abna’ El Maadi Association of Egypt,
Ard El Hob Foundation of Egypt,
Singer Maria Poulli of Cyprus,
Kyriakos Friligkos of Greece,
Art for All Group of Aue, Masrata Group of Libya,
Miracle on Wheels Troupe of India,
Singer Beryl Machoka of Kenya

Location
Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House
Hanager Cinema
Cairo Opera House
Hanager Cinema
Cairo Opera House
Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House
Open Air Theater
Cairo Opera House
El Tes’een St. - Auc
Square
Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House
Hanager Cinema
Cairo Opera House
Hanager Cinema
Cairo Opera House
Small Theater
Cairo Opera House
Open Air Theater
Cairo Opera House

Open Air Theater Cairo
Opera House

Awladna Handicrafts Market opens daily 10:00 AM - 7:00 PM at the Open Air Theater
Daily Pottery, Calligraphy and Glass Painting Workshops at the Open Air Theater Zone - by Alex Bank
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Saturday 17 September
Time

Activity

Location

10:00 am

Printing Workshop

Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House

10:00 am

H.E. Dr. Nevine El Kabbag
Minister of Social Solidarity
“Associations Role in Early Discovery, Family Awareness
Towards Successful Integration of The Gifted”

Small Theater
Cairo Opera House

11:00 am

Wazi Animation Workshop - South Africa

Hanager Cinema
Cairo Opera House

11:00 am
11:00 am
12:00 noon

12:00 noon

12:00 noon
1:00 pm

2:00 pm

4:00 pm
4:00 pm

6:00 pm

“Less Weight, More Health” Symposium
Ft. Success Stories From Awladna
Marwa Sobhy - Esraa Sobhy
Opening of Awladna Arts Exhibition
for Painting and Handicrafts - Dr. Ashraf Reda
Recycled Art Material Workshop
Kyriakos Friligkos of Greece,
Bikosmanna of South Africa,
Banin Heritage Band of Cameroon,
Miracle on Wheels Troupe of India,
Singer Beryl Machoka of Kenya
“A Journey of Success”
H.E. Ambassador Inas Mekkawi
Painting Workshop - Hala Abdel Kader
“Family Advocacy” Workshop By International
Spealer/ Chaisa El Qassemi - UAE
Mc Dr. Maha El Helaly Advisor to The Minister of Social
Solidarity, Ft. Essam Abdel Rahman Eman El Zoheriy (National Woman Council)
Heroes of Africa - Ghana,
“Africa Speaks” Section Movies - Burkina Faso
Ain Shams University Choir of Egypt - Portsaid
Children Group of Egypt
Ebny Foundation Group of Egypt,
Arts of The Challenged of Egypt,
Nedaa’ Foundation for The Hard of Hearing Foundation
Group of Egypt, Masrata Troupe Pf Libya,
Collen Moyo and Xolani Mlangeni of Zimbabwe,
Singer Anastasia Shkaruva of Belarus

Hanager Cinema
Cairo Opera House
Salah Taher Hall
Open Air Theater
Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House
Air Forces House and
Museum
Small Theater
Cairo Opera House
Salah Taher Exhibition
Hall Cairo Opera House
Small Theater
Cairo Opera House
Open Air Theater
Cairo Opera House
Small Theater
Cairo Opera House
Open Air Theater
Cairo Opera House
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FRIDAY 16 SEPTEMBER
Time

Activity

Location

11:00 AM

Wazi Animation Workshop - South Africca

Hanager Cinema
Cairo Opera House

12:00 Noon

Caricature Painting Workshop

Salah Taher Exhibition Hall

1:00 PM

“Accepting The Other” Symposium
Nagwa Khedr - Rania Abdel Aziz

Small Theater
Cairo Opera House

2:00 PM

“Taught by the Will” Symposium
Writer Dr. Ammar Bougas - KSA

Small Theater
Cairo Opera House

3:00 PM

“Visual Treatment Importance” Symposium
Mohamed Wagdy

Hanager Cinema
Cairo Opera House

4:00 PM

“Niloos” Theater Performance Thot Egypt Foundation

Small Theater
Cairo Opera House

4:00 PM

“Gifted Children Education & Early Intervention”
Symposium
Jenifer O’neal, Maha El Khouly

Hanager Cinema
Cairo Opera House

4:00 PM

Nelson Mandela’s Favourite Folk Tales - South Africa,
Clueless - Egypt,
A Moment of Hope - Lebanon,
Kite - UAE

Open Air Theater
Cairo Opera House

6:00 PM

Ministry of Youth and Sports Troupes of Egypt,
Sporting Club Troupe of Egypt,
Miracle on Wheels of India,
Negmat El Chamal of Morocco,
Banin Heritage Band of Cameroon,
Rockies Troupe of Uganda,
Dnacing Diva Troupe of India

Open Air Theater
Cairo Opera House

Awladna Handicrafts Market opens daily 10:00 AM - 7:00 PM at the Open Air Theater
Daily Pottery, Calligraphy and Glass Painting Workshops at the Open Air Theater Zone - by Alex Bank
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المـــلتقى الدولـــى
لفنون ذوى القـدرات الخاصة ..أوالدنا

we are all human

ﺻﻴﻨــﻰ
و
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ﻟﻔﻨـ
ﻜﻠــﻮ ر
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مهرجان الفنون والفلكلور
األفـــروصينـــى

