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يق كايروكوميكس الشركاء والرعاة  يشُكر فر
 من المؤسسات والمراكز الثقافية على مساهماتهم

ودعمهم لدورة هذا العام.

 

CairoComix would like to thank all
the sponsors and partners for their

contributions and support.
الجمعة والسبت واألحد

١ < ٣ نوفمرب  ٢٠١٩
 يومياً من ١٢ ظ إىل ٩ م.

الدخول مجاناً.
Friday, Saturday and Sunday

1 > 3 November 2019

from 12 pm to 9 pm. 

Free entrance.

متحف محمود مختار
٥ ش التحرير، الجزيرة.

 محطة األوبرا.

Mahmoud Mokhtar Museum.

5 Tahrir St., El Gazirah.

 Opera

شكر خاص لكايروبوليتان لدعمهم يف تجهيزات وإعدادات املهرجان 

وإدارة وفريق متحف محمود مختار: د. طارق الكومي وشريين الشامي لتعاونهم املثمر.
   cairocomix.com

 cairocomix.festival
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في دورته الخامسة، يلقيكايروكوميكس 

الضوء على حياة الفنان االحترافية: كيفية 

البحث عن تمويالت لمشروعاته واإلقامات 

الفنية وتبادل الفنانين والمشاركة في 

المهرجانات وأخيرًا النشر المستقل.

ُيسعدنا هذ العام استقبال فنانين
 

من خلفيات متنوعة في عالم القصة 

المصورة، من النشر المستقل ومطبوعات 

ية واسعة  الهواة إلى مطبوعات تجار

الشهرة وأيضًا رسوم صحفية وملصقات. 

كايروكوميكس هو دعوة مفتوحة للجمهور 

و المحترفين للدخول في هذا العالم، 

عالم رسامي القصةالمصورة!
 

In its fifth edition, CairoComix  

is focusing on comics artists’  

projects: finding grants, artistic  

residencies, exchanges and  

independent publishing. We are glad this 

year to have our guests from different 

backgrounds, from independent

publishing and fanzines to mainstream 

and also editorial and posters 

illustrations. CairoComix invites the 

public and professionals to enter this 

amazing world, comics artists’ world!
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وحدهم من يتذكرون صيف ٨٩، سيتذكرون متعة ودهشة 
قراءة كتاب "فالش" ألول مرة، وأيًضا انتظار أعدادها 

الجديدة مع بداية كل شهر!
مثل اسمها، الذي يعني الومضة الخاطفة، "فالش" خرجت 

علينا من املؤسسة العربية الحديثة لتخطف أبصار فئة 
كبرية جًدا من الشباب يف مرص والوطن العربي، و"لتسد 

فراغا نعلم علم اليقني أن كافة املستويات واألعمار 
يف أمِسّ الحاجة إليه"، كما كُتب عىل ظهر غالف العدد 

األول، الذي ظهر عليه صورة املؤلف والرسام الشاب حينها، 
الفنان خالد الصفتي. يضّم املعرض 
صفحات قصص مصورة لشخصيات 

مطبوعة فالش وقصة صدورها.
تصميم املعرض: شناوي

Only those who remember the
Summer of 1989, will recall the

joy of reading "Flash" for the 
very first time. Also, waiting for 

the new issue each month.
Just like its title, Flash, is a 

lightening that burst from The 
Modern Arab Foundation to grasp the attention 

of youngsters in Egypt and the Arab world.  
“To fill a void, we know for sure that all 

levels and ages most needed” as quoted 
on the first issue besides a photo of its creator 

and author, Khalid Essafty. The exhibition is a 
panorama of Flash characters, comic pages  

and publishing history.
Curated by: Shennawy

متحف محمود مختار
يس قاعة إيز
١-٣ نوفمبر
Mahmoud Mokhtar 
Musuem, Isis hall
1-3 November

ض
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 صفحة
من مغامرات 
البحار الغبي.
كتاب فالش 
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متحف محمود مختار
يس قاعة إيز
١-٣ نوفمبر

Mahmoud Mokhtar 
Musuem, Isis hall

1-3 November

ض
ـار

مـع
ــورة  ــص املص ــعينيات بالقص ــي يف التس ــواره الفن ــدأ مش ــوب )١٩٧٠( ب ــول ب ــي ب ــان األمريك الفن
والرســوم املطبوعــة بتقنيــة الســلك ســكرين. ُعــرف كرســام قصــص مصــورة بديلــة متأثــراً بفنانــن 
ــكا  ــا وأمري ــر يف أوروب ــدى دور ن ــوب ل ــال ب ــرت أعم ــي. ن ــاك كريب ــه وج ــم إرجي ــن بينه ــن م آخري
وأشــهرهم مارڤــل ودي يس كوميكــس. ويعــد العمــل األشــهر لــه "باتمــان العــام ١٠٠" أيقونــة 

ــى اآلن! ــرات حت ــر ٤ م ــزة آيزن ــى جائ ــوب ع ــل ب ــي. حص ــواره الفن مش

Paul Pope (1970) is an American artist/designer. He has been working primarily in 
comics and screenprinting since the early '90s. He is known as an alternative comics 
artist, his influences include artists like Hergé and Jack Kirby. Pope's comics have 
been published in USA and Europe by well-known publishers such as Marvel Comics 

and DC Comics for his iconic Batman year 100. He won 4 Eisners to date. 
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متحف محمود مختار
يس قاعة إيز
١ - ٣ نوفمبر

Mahmoud Mokhtar 
Musuem, Isis hall

1 - 3 November
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مــــــــــــــعــــــــــــــــرض

بونوا جييوم )١٩٧٦( فنان فرنيس اتجه لرسم مشاهد ألحياء وشوارع مدينته 
)مارسيليا( أو مدن أخرى زارها. تقع رسوم املعرض بن مدينتن، تطوان املغربية 

والجزائر العاصمة ونرت يف كتابن: بالصدفة والكتاب اآلخر: الجزائر - 
مارسيليا. يعرض بونوا رسوماً من الكتابن، أصلية أو مطبوعة، مليئة بالحركة 

والخطوط القوية الصارخة، بأقالم ملونة وأكريليك أو فقط بالرصاص!

Benoît Guillaume (1976) is a French artist known for his street  
drawings of (Marseille) his city and other cities he visited.  

This exhibition drawings are from two cities, 
Tetouan and Algiers, been published in two books:  

"Par hasard" and "Alger-Marseill". Benoît presents drawings 
from both books, originals and reprints, full of energy and strong 

lines with colored pencils, acrylic or simply a pencil! 

بــــــــــــــونوا جـــــــــيـــــــــيـــــــوم
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ComicSouk offers for the fifth 
consecutive year the largest 
gathering of Independent artists, 
publishing houses and bookstores 
from Egypt and the Arab region.  
The BOUTIQUE offers recent 
Arab and international publications 
usually unavailable elsewhere 
in Egypt, besides the festival’s 
products and prints.  
It's the comics BOUTIQUE that 
we've always dreamed of!

للعام الخامس على التوالي يقدم 
سوق الكوميكس أكبر تجمع لناشري 
القصص المصورة والمطبوعات التي 

صدرت في الفترة األخيرة وحققت نجاحًا 
بارزًا. موعدكم مع دور النشر الكبرى 

والمكتبات في مصر والعالم العربي 
والعارضين المستقلين. يواصل بوتيك 

كايروكوميكس تقديم اإلصدارت العربية 
والعالمية التي تجدونها للمرة األولى 

بمصر باإلضافة لمنتجات ومطبوعات 
المهرجان المختلفة. إنه بوتيك القصص 

المصورة كما نتمناه جميعًا!

 Exhibitors العارضون
ُتوك ُتوك • دار كتابي • دار المحروسة

Adam Bookshop • بوتيك كايروكوميكس • كُتبنا • الُعصبة 
أوفويس • كايروبوليتان • ضاد جيم • مجلة نور

Livres de France • طش فش • كاجو ستوديو
Maadi Used Books • عرب كوميكس
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Indie Square

ساحة المستقلين
هي ممر طاوالت عرض الفنانين إلنتاجهم من رسوم ومطبوعات 

أصلية محدودة النسخ.
Indie Square is the independent exhibitors' alley,

selling their original artwork and limited edition publications.

العارضون

عبد الرحمن حّماد
الكالم بــيـلزق

Black & Grey Manga
بسمة حسام
إسالم فكري
إسراء حديري

محمد طه
فريد ناجي

حنان الكرارجي
ارة كوميكس ُكبَـّ

مها ياسين + دينا محمد
Mariam Rabeh Designs

4/1 دستة
قطب كارتوون

توفيق
مويره عادل

Mahdy & Aliaa
ية + إيلوچن كوميكس  ورشة إسكندر

Bahr Creations
بوال أمين + سلمى الجمل

Ousha & Zeina Arts
Redmarker 2611

Persona
سهيلة خالد

يمنى يوسف + نهلة علي
أحمد سليم + فرح الجوادي



17 16

هل أنتم من قراء ومحبي القصص املصورة؟ هل أنتم 

رسامون ولديكم الفضول ملشاهدة كواليس الصناعة ألعمال 

فنانن آخرين؟ نقدم لكم فعالية ورشة الفنان التي تتيح 

للجمهور الدخول ملرسم فنان أو فنانة قصص مصورة 

ومشاهدة خطوات عمل رسم أو صفحة كاملة بداية من 

الفكرة إىل التنفيذ بأسلوب كل فنان، مرة بالرسم التقليدي 

باألقالم أو األحبار ومرة بواسطة برامج رقمية ولوح للرسم.
Are you an avid comics fan? Are you an artist 

who is curious about how others engage in 
the creative process? Artist@Work is the 

opportunity to watch the production stages of 
a comic from an idea to execution. Experience 

the work of comics artists and see how they 
employ different styles and techniques ranging 

from traditional drawing pen and paper 
to the digital illustration. ج
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ترايسـي شـهــوان
Tracy Chahwan

السبت
2 November

5pm

بونوا جـيـيـوم
Benoît Guillaume

األحد
3 November

3pm

تـوفـيــق
Tawfik

الجمعة
1 November

5pm

پــول بوب
Paul Pope

السبت
2 November

3pm

يـت يــا تـمـار نـور
Núria Tamarit

الجمعة
1 November

3pm
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الـجـمــعة
1 نوفمبر

12 ظ - ٩ م االفتتاح للجمهور وسوق 
الكوميكس وساحة المستقلين

الساحة الرئيسية

٣ عصرًا ورشة الفنان:
يت عرض حّي مع الفنانة لمراحل  يا تمار نور

العمل على رسم كامل من الفكرة إلى 
التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٥ عصرًا ورشة الفنان:
توفيق عرض حّي مع الفنان لمراحل العمل 

على رسم كامل من الفكرة إلى التخطيط 
والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٥ م توقيعات الفنانين:
يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة 
للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس.

ساحة التوقيعات

٦ م افتتاح المعارض بحضور الفنانين:
خالد الصفتي وپول بوب وبونواه جييوم 

والقيام بجولة في المعارض الرئيسية.
يس قاعة إيز

برنامج المجّمع
٧ م لقاء مفتوح مع  الفنان خالد الصفتي:

يحدثنا الفنان عن مشواره الفني ومطبوعة 
فالش وصدورها ألول مرة.

٨ م لقاء مع بول بوب وجوش أونيل
يقدم الفنان كتابه األخير صفصاف وكوابيس 

أخرى مع الناشر جوش أونيل )منشورات 
بـيـهايڤ(

مسرح الساحة الرئيسية

األحــد
٣ نوفمبر

12 ظ - ٩ م االفتتاح للجمهور وسوق 
الكوميكس وساحة المستقلين

الساحة الرئيسية

 ٣ عصرًا ورشة الفنان:
بونوا جييوم عرض حّي مع الفنان 

لمراحل العمل على رسم كامل من 
الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٥ م توقيعات الفنانين:
يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة 
للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس.

ساحة التوقيعات

برنامج المجّمع
٥ م لطفي زايد: 4٨٥ إطار!

  يحدثنا الفنان عن كتابه األول
واختياراته للموضوعات واألفكار.

٦ م اإلرث: معسكر القصص المصورة 
يحدثنا كريم نوار )أوفويس( عن اإلقامة 

الفنية والمعرض وفعاليات برنامج 
المعكسر الفني: اإلرث

٦:٣٠ م رواية هدهد الغصن:
توينز كارتون ثنائي القصص المصورة 

سيعرضان إصدارهم الجديد بعنوان 
هدهد الغصن حول موضوع التهجير. 

٨ م كلمة وختام المهرجان
مسرح الساحة الرئيسية

الســبــت
2 نوفمبر

12 ظ - ٩ م االفتتاح للجمهور وسوق 
الكوميكس وساحة المستقلين

الساحة الرئيسية

٣ عصرًا ورشة الفنان: بول بوب
عرض حّي مع الفنان لمراحل العمل 

على رسم كامل من الفكرة إلى 
التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٥ عصرًا ورشة الفنان:
تريسي شهوان عرض حّي مع الفنانة 

لمراحل العمل على رسم كامل من 
الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٥ م توقيعات الفنانين:
يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة 
للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس.

ساحة التوقيعات

برنامج المجّمع
٥ م األقصر - أنجوالم رايح جاي

يحدثنا جولو عن اإلقامة الفنية )بيت 
القرنة( مع عرض للمشروع بحضور 

 الفنانين المشاركين من فرنسا
وإيطاليا واليونان ولبنان ومصر.

٦ م بول بوب: تطوير شخصية البطل
التحول من رسم الكوميكس المستقلة 

إلى رسم شخصية بطل خارق.
يت وترايسي شهوان يا تمار ٧ م نور

تحدثنا الفناناتان عن ظروف النشر 
والعمل بين لبنان وإسبانيا وفرنسا 

حيث سوق النشر الكبرى
مسرح الساحة الرئيسية
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Friday 
1 November
12pm-9pm festival & Comic Souk
opening for public 
Main court and Isis hall

3pm Artist@Work: 
Núria Tamarit Live drawing with 
the artist demonstrating different 
techniques from the idea to final 
artwork.
Nahdet Misr Gallery

5pm Artist@Work: 
Tawfik Live drawing with the artist 
demonstrating different techniques  
from the idea to final artwork.
Nahdet Misr Gallery

5pm book signing:
Artists signing their latest 
publications
Signing hall

5pm Exhibitions inauguration
with artists attendance
Khalid Essafty, Paul Pope  
and Benoît Guilleaume.
Isis hall

Al Mogamma Program
7pm open talk with Khalid 
Essafty
The creator of Flash book will talk 
about the idea and the working 
process.
8pm With Paul Pope & Josh o'Neil 
Paul will introduce his latest work, 
The Willows & Other Nightmares, 
with Josh O'Neil (Beehive Books).
Main court theater

Saturday 
2 November
12pm-9pm festival & Comic Souk
opening for public 
Main court and Isis hall

3pm Artist@Work: 
Paul Pope Live drawing with the artist 
demonstrating different techniques  
from the idea to final artwork.
Nahdet Misr Gallery

5pm Artist@Work: 
Tracy Chahwan Live drawing with the 
artist demonstrating different techniques  
from the idea to final artwork.
Nahdet Misr Gallery

5pm book signing:
Artists book signing their latest 
publications
Signing hall

Al Mogamma Program
5pm From Angouleme to Luxor 
Golo, the creator of Gournah House 
Artistic Residency will present the project, 
introduce the participants and working 
plan.
6pm Paul Pope: the super hero 
The transition from drawing independent 
comics to draw a super hero!
7pm Núria Tamarit & Tracy Chahwan
Talk about their publishing experience 
between Lebanon, Spain and France, the 
biggest comics market in Europe.
Main court theater

Sunday
3 November
12pm-9pm festival & Comic 
Souk opening for public 
Main court and Isis hall

3pm Artist@Work: 
benoît Guilleaume Live drawing 
with the artist demonstrating 
different techniques  from the 
idea to final artwork.
Nahdet Misr Gallery

5pm book signing:
Artists signing their latest 
publications
Signing hall

Al Mogamma Program
5pm Lutfi Zayed: 485 Frame! 
The authour will speak about his 
first published comic book, his 
inspirations and ideas.
6pm Legacy: The comics camp 
Karim Nawar (Ophois) speaks 
about the artistic camp, its 
activities and participating 
artists.
6:30pm Twins Cartoon
will discuss their latest album 
titled "Hoopoe on a branch" 
about the immigration in Nubia.
Main court theater

8pm CLosing Ceremony
Main court theater
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عى عكس فكرتنا الشائعة عن املُّجمع، يعترب ُمجمع 
 كايروكوميكس ملتقًى لصنّاع ومحّبي فن القصص
املصورة يف مرص والعالم. ويضم برنامج املُجمع:

باسبور: تجربة متخطية للحدود! آخذة يف االنتشار 
والوصول إىل جمهور أكرب يف املنطقة والعالم.
مصعد األدوار الفردية: عرض فردي ملروعات وتجارب 
أثّر أصحابها يف مشهد القصة املصورة.
On the contrary to the common idea we have 
about “Al Mogamaa”, CairoComix presents a 
forum for comics pros and nerds around the 
world. It includes two programs:
Passport: An expanding project which 
has achieved more recognition locally and 
internationally to reach a broader comics 
audience. one Man Show: A platform for 
illustrators who influenced the comics' scene to 
share their individual stories and experiences.

متحف
محمود مختار

مرسح الساحة 
الرئيسية

Mahmoud 
Mokhtar

Museum,
Main hall

Al Mogamma

S
PE
A

KE
r
S

ن
ثو

حد
مت

ال
جوش أونيل

كاتب ونارش ومحرر أمريكي للقصص املصورة والكتب 
الفنية، هو أيضاً مؤسس منشورات بيهايڤ املتخصصة
يف الكتب الجرافيكية، يعمل ويقيم أونيل يف فيالديلفيا.

Josh o'Neill is an American publisher, author 
and editor of comics and art books.

He is the publisher behind beehive books.
O'Neil is based in Philadelphia.

بول بوب رسام قصص مصورة بديلة 
تأثر بفنانن آخرين من بينهم إرجيه 
وجاك كريبي. ويعد العمل األشهر له 
 "باتمان العام ١٠٠" أيقونة
يف مشواره الفني. يقدم بوب مع 
النارش جوش أونيل كتابه الجديد: 
الصفصاف وكوابيس أخرى.
Paul Pope known as an 
alternative comics artist and 
for his iconic batman year 
100. Pope along with his 
publisher Josh o'Neil (beehive 
Books) will present their latest 
book:  The Willows & other 
Nightmares.
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تراييس شهوان رسامة قصص 
مصورة من لبنان نرت قصصاً قصرية 

يف مطبوعات مختلفة وأسست مع 
خمسة فنانن آخرين مطبوعة "زيز" 

عام ٢٠١٧. نرت تراييس ألبومها 
األول بريوت الدموية بالفرنسية، 

ستحدثنا عن تجربة النر بن لبنان 
وفرنسا.

د

Tracy Chahwan is a Lebanese 
comics artist, she has published 

short stories in several 
publications and co-founded 
the ZEEZ collective. Her first 

album beirut bloody beirut 
was published in french, she 

will speak about her publishing 
experience between France 

and Lebanon.

بونوا جييوم فنان فرنيس اتجه من فرتة لرسم 
مشاهد ألحياء وشوارع مدن زارها. تتميز رسومه 
بالحركة والخطوط القوية الصارخة، بأقالم ملونة 
وأكريليك أو فقط بالرصاص! يحدثنا جييوم 
عن رحالته ومصادر إلهامه يف رسومه واختياراته 
ألساليب الرسم ورشوط النر.
benoît Guillaume is a French artist 
known for his street scenes of cities he 
has visited. His drawings are full of energy 
and strong lines with colored pencils, 
acrylic or simply a pencil! Guillaume 
presents his journeys, inspirations and 
the choices for his drawings techniques 
and publishing.

تراييس شهوان، بريوت الدموية. منشورات هاشيت ٢٠١٨
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اإلرث هو مروع يقدمه ستوديو 
أوفويوس للكوميكس يهدف إىل خلق 
مساحة للفنانن للتواصل وتبادل 
ثقافاتهم املحلية وخرباتهم والتحديات 
املجتمعية التي يواجهونها ويعربون 
عنها بالفن، من خالل تواصل وتعاون 
فنانن من الرق األوسط وشمال 
إفريقيا يف معسكر فني. يقدم املروع 
كريم نوار مدير أوفويس.

Legacy is a project by Ophois 
Comics aiming to create a 
space for artists to communica-
te and exchange society 
provocations, express their 
cultures and show their
challenges through cooperation 
and interaction of Middle 
Eastern and North African 
artists. Presented by Karim 
Nawar.

نوريا تماريت فنانة إسبانية درست الفنون 
الجميلة يف ڤالينسيا بإسبانيا. تميزت برسومها 
بأقالم الرصاص امللونة. شاركت ونرت العديد من 
 املطبوعات الجماعية املستقلة

ثم نرت أول ألبوم فردي لها عام ٢٠١٦ بعنوان 
ُعملتان. نرت نوريا ألبوماتها يف إسبانيا وفرنسا 
وترجمت لعدة لغات وستحدثنا عن رحالتها 
وتقديم فكرة عمل جديد للنارش وأيضاً حقوق 
الرتجمة.
Núria Tamarit is a Spanish artist, 
studied Fine Arts in Valencia. Known by 
her colored pencils distinguished style. 
Collaborated and published several 
collectives and fanzines then her first 
solo album Dos Monedas in 2016. Núria 
will speak about publishing between 
France and Spain and how to propose a 
new project to editors and about 
the translation.

نوريا تماريت، ُعملتني. منشورات الكوبوال. ٢٠١٦
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الفنان خالد الصفتي مبدع كتاب 
فالش ضيف املعرض الرئييس 

للمهرجان هذا العام.
مطبوعة فالش، األكرث شهرة عى 

مستوى الوطن العربي ظهرت عام 
١٩٨٩ واستمرت يف الظهور بانتظام 

لفرتة طويلة. يحدثنا مبدعها عن فكرة 
الكتاب وقصة ظهوره ونارشه املؤسسة 

العربية الحديثة.
Khalid Essafty The creator 
of Flash book, this edition's 

main exhibition, one of the most 
famous publications across 

the Arab world was published 
in 1989 and issued regularly for 

quite a long time. Its creator will 
tell us the story behind it and  

the publisher The Modern 
Arab Foundation.

لطفي زايد رسام 
قصص مصورة ومصمم 
جرافيكي من األردن، 
ُعرف بقصص الصفحة 
واحدة التي تنر تباعاً 
 عى صفحته الفنية.

نَر زايد كتابه األول 
٤٨٥ إطار يف يونيو 
٢٠١٩، سيحدثنا عن 
أفكاره لرسوم الكتاب 
واختياره ملوضوعات 
وعنارص قصصه!
Lutfi Zayed is a 
comics artist and 
graphic designer 
from Jordan, known 
for his one page 
stories published 
regularly on his 
page. His first book 
485 Frame was 
published in June 
2019, he will speak 
about his stories, 
ideas and the 
elements he likes  
to draw!
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الفنان الفرنيس جولو ينظم بالتعاون مع املعهد الفرنيس 
ومؤسسات أخرى مروعاً إلقامة فنية يف مرسمه تحت 

عنوان بيت القرنة، سيشارك خالل اإلقامة التي تستمر 
ملدة شهرين الفنانن: كاترين آڤرام )اليونان( وڤالنتينا 

برنسيب )إيطاليا( وروجيه فَغايل )لبنان( ولويك ڤريدييه 
)فرنسا( ومحمد صالح ودينا إسماعيل ومحمد وهبة 

)مرص(. وستعرض أعمال اإلقامة خالل مهرجان أنجوالم 
٢٠٢٠. سيحدثنا جولو والفنانون املشاركون عن فكرة 

اإلقامة وخطة العمل.

Golo The French author is organising with IFE 
and other institutions an artistic residency under 

the name of Gurnah house for two months. 
The participants artists are Kathrine Avraam 

(Greece), Valentina Principe (Italy), Rojer Feghali 
(lebanon), Loïc Verdier (France), Mohamed 

Salah, Dina Ismael and Mohamed Wahba (Egypt). 
Their work  will be exhibited during the festival 

of Angouleme 2020. The speakers will tell us 
the residency story and the working plan.  

توينز كارتون، ثنائي القصص 
املصورة يقدمان عمالً جديداً عن 
الهجرة مستوحًى من يوميات ساكني 
 النوبة قبل بناء السد العايل.
تقديم ومناقشة أللبوم هدهد الغصن. 
Twins Cartoon will discuss 
their latest album titled 
hoopoe on a branch about 
the immigration in Nubia
before building Aswan High 
Dame.
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الجمعة والسبت واألحد
١ < ٣ نوفمرب  ٢٠١٩

 يومياً من ١٢ ظ إىل ٩ م.
الدخول مجاناً.

Friday, Saturday and Sunday
1 > 3 November 2019
from 12 pm to 9 pm. 

Free entrance.

متحف محمود مختار
٥ ش التحرير، الجزيرة.

 محطة األوبرا.

Mahmoud Mokhtar Museum.
5 Tahrir St., El Gazirah.

 Opera

الوصول
للمهرجان

مترو
الدقي

مترو
األوبرا

مترو
السادات
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ميدان
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حديقة
ية الحر

دار األوبرا
المصرية

الــنـــيـــل

نادي
القاهرة

ميدان
الجالء


