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 من 10 - 29 يناير 2018 

املكانالوقتالنشاط املسايئاملكانالوقتالنشاط الصباحياليوم والتاريخ

األربعاء

2018/1/10

حفل افتتاح مهرجان القرين الثقايف الـ 24

 حفل تكريم الشاعر الغنايئ/ ياسني شمالن الحساوي بقيادة املايسرتو/ جامل الخلب
7م

مرسح عبدالحسني 

عبدالرضا

الخميس 1/11

- معرض حكاية أبواب 

)يستمر ملدة 3 أيام(

- ليلة سينامئية بالتعاون مع نادي سني

Dreams عرض الفيلم الياباين

للمخرج/ أكريا كرواساوا

6م

7م

برج الحمرا

مرسح الدسمة

الجمعة 1/12

7محفل الفرقة املوسيقية السيمفونية الكازاخستانيةالسبت 1/13
مرسح عبدالحسني 

عبدالرضا

األحد 1/14

-ورشة قراءة قصص متثيلية لألطفال 

)تستمر ملدة يومني(

-املخيم الربيعي األول لآلثار

2018/1/24 - 14

10ص

10ص

مكتبة الكويت 

الوطنية

متحف الكويت 

الوطني

- معرض القرين التشكييل 

- أمسية موسيقية أملانية

- ورشة التمثيل الحريك )بانتومايم( لألطفال 

)تستمر ملدة 5 أيام(

6م

7م

6 – 8م

قاعة الفنون

مركز الريموك الثقايف

مرسح الشامية

االثنني 1/15

- الندوة الرئيسية

 »اقتصاديات الثقافة العربية .. 

دور الكويت الثقايف يف تنمية 

املعرفة«

فندق10ص

كراون بالزا

الفروانية

- الندوة الرئيسية

»اقتصاديات الثقافة العربية .. 

دور الكويت الثقايف يف تنمية املعرفة«

- محارضة »املجوهرات القدمية«

يقدمها: د. فريونيك سيلتز

5م

7م

فندق

كراون بالزا

الفروانية

مركز الريموك الثقايف

الثالثاء 1/16

- الندوة الرئيسية

»اقتصاديات الثقافة العربية .. 

دور الكويت الثقايف يف تنمية 

املعرفة«

- معرض الكتاب املستعمل 

بالتعاون مع رابطة األدباء الكويتيني 

)يستمر ملدة 3 أيام(

10ص

10ص

فندق

كراون بالزا

الفروانية

مكتبة الكويت 

الوطنية

- ورشة »فن الرواية«

 لألستاذ الدكتور/ معجب العدواين

)تستمر ملدة يومني(

5م – 7م
مركز عبدالعزيز 

حسني الثقايف

األربعاء 1/17

معرض املنسوجات اليدوية 

التقليدية

2018/1/21 - 17

بيت السدو10 - 1ص

- معرض املنسوجات اليدوية التقليدية

2018/1/21 - 17

- محارضة 5 آالف سنة من املنسوجات الهندية

تقديم/ جاسلني داميجا

- ورشة فنية للخزف - )تستمر ملدة أسبوع(

- محارضة: »رؤى وتجليات« - املكان بني الرواية 

والحقيقة - إبراهيم عبداملجيد

يدير الحوار: د. امتنان الصامدي

- حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية 

لعام 2017

- أمسية موسيقية شبابية/ شيخة الوتيد

4 – 9م

6م

6 – 8م

6م

7م

7م

بيت السدو

بيت السدو

قاعة معجب الدورسي

متحف الفن 

الحديث

مرسح عبدالحسني 

عبدالرضا

مركز الريموك الثقايف

الخميس 1/18
افتتاح معرض إصدارات املجلس 

الوطني )يستمر ملدة 3 أيام(
مجمع األفنيوز10ص

- افتتاح معرض ومحارضة )خلفيات الرسوم املتحركة(

للفنان الياباين كوبايايش

- محارضة )الشال الكشمريي أناقة وسحر(

تقديم/ مونيشا أحمد

6م

6م

متحف الفن 

الحديث

مكتبة الكويت 

الوطنية
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الجمعة 1/19

- افتتاح »ورشة خلفيات الرسوم املتحركة«

 للفنان الياباين/ كوبايايش )تستمر ملدة 3 أيام(

- عرض الفيلم اإليطايل

South is nothing الجنوب ال يشء

6 – 10م

7م

متحف الفن 

الحديث

مرسح الدسمة

7محفل الفرقة الجنوب أفريقية vusi mahlaslaالسبت 1/20
مرسح عبدالحسني 

عبدالرضا

األحد 1/21

معرض نوادر اإلصدارات واملطبوعات 

واملقتنيات بالتعاون

مع )جمعية الرتاث الكويتي( 

بيت ديكسون10ص

- منارات ثقافية كويتية

منارة الفنان التشكييل/ الراحل حميد خزعل

- محارضة »القفز عىل الحواجز«

لألستاذة بثينة العيىس

- افتتاح معرض الفنان التشكييل السعودي

فهد الربيق

- أمسية موسيقية من الجنوب األمرييك

للفنان ديفيد هانرز

6م

6م

7م

7م

مرسح مكتبة 

الكويت الوطنية

مكتبة الكويت 

الوطنية

قاعة الفنون

مركز الريموك الثقايف

االثنني 1/22
ورشة صناعة السفن )مهنة القالف(

للسيد/ إبراهيم الفيلكاوي
بيت العيىس10ص

- محارضة »املجوهرات الهندية« يقدمها: د. ميغل كرسبو

- حفل الفرقة املوسيقية النمساوية 

concilium musicum

7م 

7م

مركز الريموك الثقايف

مرسح عبدالحسني 

عبدالرضا

الثالثاء 1/23
معرض الكويت »تاريخ وعامرة«

)تستمر ملدة 3 أيام(
مجمع االفنيوز10ص

- محارضة بعنوان »االسترشاق واألدب العريب«

يقدمها: أ. د. عصام خلف كامل

- »احتفالية السدو يف مخيلة الحداثة«

)بالتعاون مع بيت السدو(

- افتتاح معرض الفنان/ عيل املفيدي

- عرض مرسحية )الرحمة - لفرقة املرسح الكويتي(

الفائز بالجائزة الكربى يف مهرجان الكويت املرسحي 18

6م

6م

7:30م

8م

مكتبة الجابرية 

العامة 

بيت السدو

مرسح الدسمة

مرسح الدسمة

األربعاء 1/24

- ندوة كتاب الشهر »كتاب الشيخ عبدالله السامل الصباح« 

وثائق وصور من حياته- للباحث/ عيل غلوم الرئيس

- أمسية موسيقى الجاز للفنان / نواف الغريبة

6م

7م

مكتبة الكويت 

الوطنية

مركز الريموك الثقايف

الخميس 1/25

- دورة تدريبية داخلية لرتميم اآلثار 

Irakli Bakradza للمدرب

2018 / 1/ 29 - 25

- افتتاح معرض إصدارات املجلس 

الوطني )يستمر ملدة 3 أيام(

10ص

10ص

متحف الكويت 

الوطني

سوق رشق
7م- حفل فرقة الرندي للموسيقى الشعبية

مجمع كويت 

ماجيك

الجمعة 1/26
أمسية موسيقية »بني القاف والكاف«

بالتعاون مع لوياك
7م

مرسح عبدالحسني 

عبدالرضا

7ممعرض اآلالت املوسيقية الرتاثية + أيام الرتاث املوسيقيالسبت 1/27
مرسح متحف 

الكويت الوطني

األحد 1/28

- ندوة »حقوق املؤلف وحامية اإلبداع 
الثقايف«بالتعاون مع الجمعية الكويتية 

لحامية حقوق امللكية الفكرية
- معرض »حديث الذكريات«

60 عاما عىل تأسيس متحف الكويت الوطني 
35 عاما عىل تأسيس دار اآلثار اإلسالمية

)يستمر ملدة يومني(

9ص

10ص

مكتبة الكويت 
الوطنية

برج
 الحمرا

- منارات ثقافية كويتية

منارة الشاعر الغنايئ/ الراحل فهد بورسيل

- معرض الشباب التشكييل

- أمسية موسيقية هندية

- عرض مرسحية

) نهيق األسود لفرقة املرسح الكويتي(

6م

7م

7م

8م

مرسح مكتبة 

الكويت الوطنية

قاعة الفنون 

مركز الريموك الثقايف

مرسح الدسمة

االثنني 1/29
حفل ختام مهرجان القرين الثقايف الـ 24

سيدة املقام العراقي )فريدة(
7م

مرسح عبدالحسني 

عبدالرضا


