
االثن�، ٣ أكتوبر ٢٠١٦ ∙ الساعة السادسة مساًء

مكتبة االسكندرية، املرسح الصغ�

حفل لفريق امليناء مع رسم اليف لراينهارد كاليست

حفل موسيقي ورسم اليف
أنغام  عىل  الجمهور  أمام  مبارشة  شخصياته  كاليست  يرسم  كيف  شاهد 
روايات  برسومات  الخاصة  تقنياته  عىل  تعرف  و  امليناء  فريق  موسيقى 

الجرافيك.
الدخول مجانا.

الثالثاء، ٤ أكتوبر ٢٠١٦  ∙ الساعة االسادسة مساًء
مكتبة االسكندرية، مركز املؤ�رات 

حلم األوملبية
مناقشة الكتاب

يروي ريانهارد كاليست رسام القصص املصورة حكاية سامية يوسف عمر الفريدة 
من خالل رواية مصورة �س املشاعر. يركز كاليست عىل إرصار البطلة الصومالية 
عىل االنض®م لأللعـــــاب األوليمبية للمرة الثانية ويب§ قسوة الواقع، إذ ¢نعها 
أفراد حركة الشباب اإلسالمية املسلحون من تحقيق هدفها الوحـــــيد يف الحياة، 
وهو االسـتمرار يف التدريب من أجل الدورة األوليمبية التالية. فال تجد مفرًا سوى 
الهروب إىل إثيوبيا حيث ال تجد دعً® لرياضتها.فتـصبح أوروبا أملها الوحيد. 
تسافر سامية تحت ظروف غÂ آدمية إىل ليبيا حيث تنتظر وصول مركب تهريب. 
تركز رسـومات كاليست املعربة عىل شخصيته الرئيسة سامية، ويصيغ يف الوقت 
نفسه صورا معربة ، ح§ يطلق مثًال العنان لشخوص أخرى من الالجئ§ أثناء 

رحلة الهرب الج®عية خالل الصحراء، ليقصوا حكاياتهم عن نشأتهم وآمالهم.

بداية من ٤ أكتوبر ٢٠١٦ · الساعة ١٢ ظهرا – السادسة مساًء
معهد جوته

سوق الكتب القد¦ة
بيع كتب

حان الوقت لسوقنا السنوي لبيع الكتب القد¢ة باملكتبة.  نقدم مجموعة 

تتضمن  بأسعار زهيدة.  و  القد¢ة يف مجاالت مختلفة  الكتب  متنوعة من 

املجموعة كتب أدبية و هندسـية و تاريخية و دراسية وكتب أطفال. سيكون 

سوق بيع الكتب Íكتبة املعهد.

األحد، ٩ أكتوبر ٢٠١٦ ∙ الساعة الخامسة مساًء
معهد جوته

الجروفلو
أمسية الحكايات

جوائز  عىل  الحائزة  بقصته  اشتهر  الوحوش.  أحب  من  واحد  الجروفلو 
عديدة التي يقابل فيها الفأر البني الصغÂ يف أع®ق الغابة  املظلمة و هو 
¢تع الصغار و الكبار حـــول العـــاÑ. شخصية الجروفلو من ابتكار جوليا 
دونالدسون و أكسل شيفلر وهي أنجح رشاكة ما ب§ رسام و كاتب يف مجال 
نرش الكتب املصورة. هي قـصة كالسيكية و حديثة حيــث أصبــح الـفأر 

و الوحش نجوما للشاشة و ليس فقط عىل صفحات الكتب املفضلة.
لألطفال من سن ٥ سنوات. تحكيها: يرسا بدوي.
يرجى االتصال باملكتبة لرضورة الحجز املسبق.

األربعاء، ١٢  أكتوبر ٢٠١٦ ∙ الساعة السابعة مساًء
معهد جوته

ب� عامل�
فيلم – ٧٧ كريس

الخــــدمة  ألداء   Õاألملــــــا العسكرى  جاســــرب  يذهــــــب 
من  صغÂة  قـــرية  ىف  عسكـــــرية  قاعدة  لح®ية  بأفـــــغانستان 

هجـــ®ت طالبـــــــان. يساعدهــم طـــــارق األفغاÕ ىف الرتجــــمة.
بـــــ§  ما  بحÂة  ويشعــــر  القروي§  من   Ùأكـــــ جاســــرب  يتـــــقرب 

ضمÂه وأوامر قادته . 
إخراج : فيــــو أالداج، أملانيــا، ٢٠١٤، ١٠٣ دقــيقة.

أملـــا� مــع ترجمة لإلنجليزيــة.
تنسيق وتقديم: ع¡د مربوك .

الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠١٦ ∙ الساعة السابعة مساًء
معهد جوته

تعال و شاركنا اللعب!
أمسية األلعاب

يدعوكم معـــهد جوته االسكــــندرية الستكـــشاف مجموعة جديــــدة 
باملكتبة.  القادمة  األلعاب  بأمســـية  تقدم  سوف  التي  األلعاب  من 
اكتـــــشف متعة ال تنتهى مـــــع أصحــــابك يف ظل جـــــو مرح حيث 

تستمتع بألعاب الكرتونية جديدة مع كوب من القهوة. 
األمسية للشباب و الكبار.

 

١٧ أكتوبر - ١ ديسمرب ٢٠١٦ · الساعة السابعة مساًء 

وكالة بهنا

السين¹ األملانية الحديثة – من وجهة نظر نسوية

عروض أفالم
أملانيا  تاريخ  ىف  سيـــــــــن®ئية  فرتة  هى  الحديثــــــة  األملانية  السين® 
 Ýبدأت ىف منتـــــــصف الستينيات حـــــــتى وفاة أبرز روادها رايـــــــــ
فÂنر فاسبيندر ١٩٨٣ . ىف هذا الوقت بدأت حركة �كـــــــ§ النساء ىف 
أملانـــيا من الظهور و الكفاح ضد الكليشـــــــيهات واألãاط املحـــــيطة 

بالنساء ىف العموم .
ىف مــــــحاولة منا ملقاومة تهميش دور صانعات األفـــــــــالم  ودور املرأة 
األوىل  األعمــــــال  من  مجموعة  نعــرض  العمــوم،  ىف  املجـــــتمع  ىف 
للمخــرجة والناشطـــــــــة النســــوية األملانـــــــــية هيلــكه سانــدر، 
خــــلود  يديرها  فيــــــــــــلم  كل  ختام  ىف  Íناقشـــــــة  مصـــــاحبة 
عامــــر و عـــىل العــــــــــــدوى باإلضــــافة إىل نخـــبة من الضـــيوف 

املخـــــــــتارة .

االثن�، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦ 
العامل الشخىص 

(١٩٨٠، ١٣٨ دقيقة)
االثن� ،  ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦

اكرس قوة املسيطرين 
(١٩٦٩، ٤٨ دقيقة)

الخميس،  ١٧ نوفمرب ٢٠١٦
شخصية مختزلة من جميع الجهات 

(١٩٧٧، ٩٨ دقيقة)
الخميس، ٢٤ نوفمرب ٢٠١٦

مكافأة إليرين 
(١٩٧١، ٦٠ دقيقة)

الخميس، ١ ديسمرب ٢٠١٦ 
املشكلة مع الحب

(١٩٨٣، ١١٢ دقيقة)
جميع األفالم  مرتجمة لإلنجليزية.

بالـــتعـــاون والتنــسيق مـــع مؤسسة جـدران للفـــــنون والتنــــمية.

الخميس، ٢٧ أكتوبر  ٢٠١٦  ∙ الساعة الخامسة مساًء
معهد جوته

بونكتشن وأنتون
سين¹ األطفال 

بونكتشن فتاة غنية ولكنها غÂ سعيدة بحياتها. فوالديها يهت®ن بأمواله® 
أكÙ من تربية ابنته®. عىل عكـــــــــس أنتون، فهو ولد فقÂ ال ¢لك إال 
السعادة وحب والدته له. بالرغم من مساعدة كال من الطفل§ لبعضه® 
البعض إال أن بونكتـــــشن استفادت من التجربة وأتيح لها التعرف عىل 
الظلم الظاهر ىف املجــــــتمع. م® أدى إىل تعاطفها مع الفقراء واملهمش§. 
وينتهــــى الفيلم بارتداء بونكـــــتشن املالبــــــس الفــــقÂة وقيامهـــا 

ببيع الكربيــــــت لألغنياء.
باللغة األملانية. تقديم: يرسا بدوي.
الفيلم لألطفال من سن ٨ سنوات.

يرجى االتصال باملكتبة لرضورة الحجز املسبق.

األربعاء، ٢ نوفمرب ٢٠١٦ ∙ الساعة السابعة مساًء
معهد جوته

 أنا وْشرتِس – للكاتبة ماريانه فرايديغ 
قراءات األربعاء املرسحية:  مرسحيات معارصة من أملانيا

قـــــصة  لنا   ëتح عمــــرها  من  عرشة  الخامسة  يف  فتاة  مانويال 
مراهــــقتها وتطلـــعها للمســــتقبل، وسط رصاعـــــــاتها مع والديــــها 

وصديقها.
تقدمها فرقة عكس عكاس للفنون و املرسح .

إخراج: هانيا الُكردي.

الخميس، ٣ نوفمرب ٢٠١٦  ∙ الساعة السابعة مساًء
معهد جوته

تعال  و شاركنا اللعب!
أمسية األلعاب

٦ - ٨ نوفمرب ٢٠١٦ · الساعة الخامسة مساًء
معهد جوته

حول النرش اإللكرتوÊ و املكتبات االلكرتونية
سيمينار

شتيــفان مايـــر خــــبÂ يف مجال املكتبات اإللكرتونية و وسائل التواصل 
االجت®عي. يدير ورشة العمل لشباب النارشين و أخصائيي الكتب حيث 
يناقش عدة موضـوعات مثل اآلثار العامـة للرقمنــة وأســــواق  الكتـــب 

االلكرتونية ووسائل  النرش الذاí و املحتويات الرقمية.
يديرها :شتيفان ماير.

لاللتحاق بورشة العمل يجب التسجيل املسبق عن طريق تحميل االست¡رة 
من صفحتنا الرئيسية.

األربعاء ، ٩ نوفمرب ٢٠١٦ ∙ الساعة الثامنة مساًء

دار األوبرا باإلسكندرية 
ثرى فول و مرشوع نور 

THE COLOGNE-ALEXANDRIA CONNECTION
حفل موسيقي

فول  ثرى  فريق  العام  هذا  نــــــــقدم  املاىض  العام  حفل  بعد 
Íــــــــصاحبة مشــــروع نور ليقدما مــعاَ مزيجا ما بيــــن موســــيقى 
الجاز التـــــــــجريبية و موسيــــقى الجــــــــــــاز املتأثرة باأللحـــــان 
الرشقية . هذا الحفل الفــــــريد سيــــــتـــم عرضه مرة واحدة فقط ىف 
اإلسكنــدرية  ثم يقوم الفريقان بجولة  ب§ القاهرة وكولونيـــــا بأملانيــــا.

Monday, 03.10.2016 · 6:00 pm
Bibliotheca Alexandrina, Small Theatre
LIVE DRAWING WITH KLEIST AND EL MENA BAND
CONCERT AND LIVE DRAWING
Watch Kleist’s drawings conjure to life in the first live 
drawing event in Alexandria. Kleist will be drawing to 
the music of the Alexandrian band El Mena introducing 
his drawing techniques live to the audience.
Free entrance.

Tuesday, 04.10.2016 · 6:00 pm
Bibliotheca Alexandrina, Conference Center
AN OLYMPIAN DREAM
BOOK DISCUSSION
Reinhard Kleist, the German graphic novel writer tells the 
unique story of Samia Yusuf Omar through an emotional 
graphic novel.  An Olympian Dream follows Samia Yusuf 
Omar’s second attempt to represent her country at the 
Olympics.Kleist pictures the athlete training in one of the 
most dangerous cities in the world as she is banned from 
her training by the armed islamists.Her only way out was 
to flee; and her fateful attempt to reach Europe. By 
telling the story of one remarkable woman, Kleist gives 
voice to the thousands of migrants who risk their lives 
daily for a better future.

From Tuesday, 04.10.2016 · 12:00 – 18:00 pm
Goethe-Institut
OLD BOOKS SALE
BOOK SALE
It’s time again for our annual old books sale! The library 
offers a variety of old books for sale at low prices.  The 
collection includes literature, architecture, history and 
children’s books. The book sale will be at the library.

Sunday, 09.10.2016 · 5:00 pm
Goethe-Institut
THE GRUFFALO
STORYTELLING
The Gruffalo is one of the world’s best-loved monsters. 
Created by Julia Donaldson and Axel Scheffler, the most 
successful author/illustrator partnership in picture book 
publishing, The Gruffalo is a modern classic, and both 
mouse and monster have become stars of stage and 
screen as well as story-time favorites.
For children above 5 years. Moderation: Yosra Badawy. 
Please contact the library to register your kids in 
advance.

Wednesday, 12.10.216 · 7:00 pm
Goethe-Institut
INBETWEEN WORLDS
FILM – 77 SEATS 
Jesper, a German soldier, signs up for duty in crisis-ridden 
Afghanistan. He is given the assignment of protecting an 
outpost in a small village from the growing Taliban 
influence. The Afghan Tarik is ordered to help them as an 
interpreter. Jesper feels torn between his conscience and 
the orders of his superiors.
Director: Feo Aladag, Germany, 2014, 103 min. In German with 
English subtitles. Curator and introduction: Emad Mabruk.

Thursday, 13.10.2016 · 7:00 pm
Goethe-Institut
Come and Play!
GAME EVENING 
Goethe-Institut Alexandria invites you to explore the new 
games launched at the monthly game evening at the 
library! Discover never-ending fun in a friendly 
atmosphere together with your friends while you try out 
new digital games and enjoy a light snack or a coffee.
For young people and adults.

17.10.2016 – 01.12.2016 · 7:00 pm
Wekalet Behna
NEW GERMAN CINEMA – FROM A FEMINIST 
PERSPECTIVE 
SCREENING SERIES
New German Cinema is a cinematic era from the late 60s 
until the death of its main figure Rainer-Werner Fassbinder 
in 1983.  During this time the women empowerment 
movement started raising their voice in Germany and 
fighting against old clichés and opposed depiction of 
femininity in all aspects of life. In an attempt to 
de-marginalize the works of female filmmakers, as well as 
the female perception in general, the screening series 
presents the early works of director and feminist activist 
Helke Sander, followed by a discussion  facilitated by 
Kholoud Amer &  Ali Al Adawy with a special guest for each 
evening.

Monday, 17.10.2016 
THE SUBJECTIVE FACTOR 
(1980, 138 min.)
Monday, 24.10.2016 
BREAK THE POWER OF THE MANIPULATORS 
(1969, 48 min.)
Thursday, 17.11.2016 
THE ALL-AROUND REDUCED PERSONALITY
(1977, 98 min.)
Thursday, 24.11.2016 
A BONUS FOR IRENE 
(1971, 60 min.)
Thursday, 01.12.2016
THE TROUBLE WITH LOVE 
(1983, 112 min.)
All films have English subtitles.  
Curated and in cooperation with Gudran Association for 
Arts and Development.

Thursday, 27.10.2016 · 5.00 pm
Goethe-Institut
PÜNKTCHEN & ANTON
CHILDREN’S CINEMA 
Pünktchen comes from a rich family, but she is not 
happy with her life! Her parents care about raising their 
wealth more than raising their daughter. Anton is a poor 
boy who owns nothing but happiness and his mother’s 
love for him. Both children try to help each other all the 
time, but Pünktchen was exposed to society’s injustice, 
which made her sympathize with the less fortunate. 
Finally, she decides to wear old torn clothes and sell 
matches to the rich.
In German. Moderated by: Yosra Badawy. This event is 
for children above 8 years. Please contact the library to 
register your kids in advance.

Wednesday, 02.11.2016 · 7:00 pm
Goethe-Institut
ICH (15) STRESS - MARIANNE FREIDIG
READING WEDNESDAY: CONTEMPORAY GERMAN PLAYS 
Manuella, a 15 - year- old girl, tells us the story of her 
teenagehood along with her own struggle with her 
parents and her boyfriend.
Presented by: Vice Versa Arts & Theater.
Director: Hania El Kordy.

Thursday, 03.11.2016 · 7:00 pm
Goethe-Institut
COME AND PLAY!
GAME EVENING

06. - 08.11.2016 · 10:00 am - 5:00 pm
Goethe Institut
E-PUBLISHING AND DIGITALIZATION OF LIBRARIES
SEMINAR
Specialized in the digitalization of libraries and books, 
Steffen Meier is giving a seminar for young publishers 
about the general effects of digitalization, e-book  
markets, selfpublishing and digital contents. The Seminar 
is for young publishers and book experts. Registration is 
manadatory.
Seminar director: Steffen Meier
Registration Form is available on our homepage.

Wednesday, 09.11.2016 · 8:00 pm
ALEXANDRIA OPERA HOUSE
THREE FALL AND NOUR PROJECT 
THE COLOGNE-ALEXANDRIA CONNECTION
CONCERT
After the 2015 concert Three Fall and the Nour Project 
are back on stage together to perform a fusion of 
experimental Jazz and oriental influenced Jazz. They will 
present a unique lineup for the concert that will be 
played just a single time in Alexandria. There will be also 

األحد، ١٣ نوفمرب ٢٠١٦  ∙ الساعة الخامسة مساًء
معهد جوته

قصة سانت مارتن يليها حفل الفوانيس
أمسية الحكايات

نوفمرب  شهـــــر  يف  األطـــــــفال  مــــــــع  ســـــــويا  نحــــــتفل  داñا 
يــــــليها ورشـــــــة عمل  ثم  مارتــــــن  تروى قصة سانت  بالفوانيس. 
حـــــــــول  الفوانيس  جولة  تنظم  ذلك  بعــــــد  امللونة.  الفــــوانيس 
االنض®م  أيضـــــا  األخوات  أو  لألهــــل  ¢كــن  حــــــيث  املعهد 

للجـــــــولة.
تقديم: يرسا بدوي . يرجى االتصال باملكتبة للحجز املسبق. 

هذه الفعالية لألطفال من سن ٥ سنوات.

األربعاء ، ١٦ نوفمرب ٢٠١٦ ∙ الساعة السابعة مساًء

معهد جوته 

الصبي املُستعبد

فيلم – ٧٧ كريس 
يف ســــويرسا كان القـــــــــارصون يعانــــــون من فصــــل الحــكومة 
بيئتهــــم  عن  املطـــــلق§  وأبناء  رشعييــــن   Âوالغ األيتام  لألطفال 
االجت®عية وإرسالهم للعــــــمل ىف املزارع. ماكــــــــس وبرتــــــىل تم 
تعـــــــيينهم لـــــدى عائلــــة من الــــــمزارع§ . هــــــناك يعـــــانون 
مــــدرس  حتــــــــى  السيــئــــة.  واملـــــــــعاملة  االضطهاد  مـــــن 
القـــــرية الـــذى كان يدعمهـــم Ñ يستــــطع منع مصÂهم املأســـاوى.
إخراج: ماركوس أ¾بودن، أملانيا،٢٠١٢، ١٠٧ دقيقة، أملا� مع ترجمة للعربية.

تنسيق وتقديم: ع¡د مربوك.

الخميس، ٢٤ نوفمرب ٢٠١٦  ∙ الساعة الخامسة مساًء
معهد جوته

سيد اللصوص
سين¹ األطفال

سيد اللصوص الغامض يبلغ من العمر ١٥ سنة و هو قائد عصابة األطفال 
االعتناء  من  يتمكن  حتـــــــي  األغنـــياء  من  يرسق  فهـــو  البندقية.  يف 
أصــــــــله  ال  و  الحقيقية  هويته  يعرف  أحـــد  ال  حوله.  من  بكــــــل 
القايس  متبنيهم  من  فرا  الذيــن  اليتــــي®ن  وبــــــروسرب  بو  حـــــــتى 
لعـــــبة  العــــــصابة  تكتــــشف  العصـــــابة.  من  أفراداً  ليـــصبحا 
أو  تقــــــــدم  أن  تســـــتطيع  ســـحرية  بقوى  تتــــــمتع  قــــد¢ة 
تأخـــر ركابـــها يف الســن فقـــط يف حـالة كشفـــهم عن ســـر جـــديد.

املخرج : ريتشارد كالوس، ٩٤ دقيقة.
الفيلم لألطفال من سن ٨ سنوات.

يرجى االتصال باملكــــتبة لضــــــــرورة تسجــــيل األطــفال مســــــبقا.

٢٩ نوفمرب − ١٨ ديسمرب ٢٠١٦

مـــــركز القــــبة السمـــــاوية العـــــلمى، معــــــهد جــــوته، مدارس 

مخـــــــتارة

مهرجان األفالم العلمية ٢٠١٦ 
ينــــــظم معـــــهد جوته و مــركز القبة الســ®وية العلـــمـى وأكاد¢ية 
البحث العلمى والتكنولوجيا مهرجـــان األفالم العلمية. يعترب املهرجـــان 
احتــفالـــية بتــــواصل العلوم. يقـدم املهرجــــــان مجموعة متعـــددة 
مـن األفالم و األنشــــطة التعــليمية لألطــفال والشــــباب والتى تــدور 

حول مـوضـــوع هذا العام: الخامــــات. 

األربعاء، ٧ ديسمرب ٢٠١٦ ∙ الساعة السابعة مساًء

معهد جوته

الوظيفة تأÕ أوالً – للكاتبة زيبال ب�ج 

قــراءات األربعاء املرسحية: مرسحيات  معارصة من أملانيا 
مــــن  باخـــــرة  متـــــــن  عىل  الرشكة  ومديــــرو  موظفو  يجتــــمع 
أجـــــل حفـــــل الشــــركة السنوي، ليواجـــــه الجميع  مصÂهــــــم .

تقدمها فرقة عكس عكاس للفنون واملرسح.
إخراج: طارق نادر.

األحد، ١١ ديسمرب ٢٠١٦ ∙ الساعة الخامسة مساًء
معهد جوته

لينا و نجمة عيد امليالد
أمسية الحكايات

و  لألوزة  بالنسبة  ليس فقط  مـــــــميزة جدا.  ليلة  امليالد هي  عيد  ليلة 
فيذهب  للثعـــــــلب!  بالنـــــــــسبة  أيضا  بل  الصغÂة  الفرخة 
ليطـــــــرق باب لينا طالبا منها أن تفــــــــتح له باب الحظÂة لكنه يلمح 
أن  يتمـــــــنى  كم  نجمة...  أنها  الكمÙى!  شجرة  عىل  مضيــــــئأ  شيئأ 
يحصل عىل تـلك النجمة الجميلة! تذهب لينــــــا لتحـــرض له النجمة...

مغامرة شعرية صغÂة عىل وشك الحدوث ىف عيد امليالد...
باللغة األملانـــــية. تقديم: يســـرا بدوي . لألطفال من سن ٨ سنــــوات. 
يرجــــــى االتصــــــال باملكـــــــتبة لـــــرضورة الحجــــــز املســـــبق.

األربعاء، ١٤ ديسمرب ٢٠١٦ ∙ الساعة السابعة مساًء

معهد جوته

نحن شباب . نحن أقوياء

فيلم – ٧٧ كريس
من  مجــــــــموعة   :  ١٩٩٢ أغسطس  هاجن،   ùليشـــــــ  – روستوك 
ىف  امللل  يكافحــــــــون  العــــــــمل  عن  العاطـــــــــل  الشباب 
العشوائيات . عند قـــــــدوم الليل يـــــقومون بإثارة الشغب واالشتباك 
فتقــــــرر  االشتباكات  تحتد   . املنطقة  ىف  واملهاجـرين  الرشطة  مع 
عىل  اإلبقــــــــــاء  مـع  املنـطقة  من  الغجر  املــهاجرين  نقل  السلطات 
الرشطـــــة ىف  وتنسحب  الشــغب  أع®ل  تشتد  الفيتنامي§.  املهــاجرين 
الحشود  أع§  أمام  املنطقة  عىل  مرت  التى  اللياىل  أعــــــنف  من  ليلة 

املتضامنة .
ترجمة  مع  أملا�   ، دقيقة   ١٢٨  ،  ٢٠١٤  ، أملانيا   ، قربا�  برهان   : إخراج 

للعربية.
تنسيق وتقديم: ع¡د مربوك.

الخميس، ١٥ ديسمرب ٢٠١٦  ∙ الساعة الخامسة مساًء
معهد جوته

القط ذو الحذاء األحمر
سين¹ األطفال

إخوته  هانز سوى قط عجوز، عىل عكس  البنه  يرتك  ال  و  الطحان  ¢وت 
الذين يرثون الطاحونة و الح®ر. يريد هانز أن يستغل فرو القط يف الحال 
ليصنع منه قفازين من الفرو و لكن بدال من ذلك ينجح القط يف إقناعه أن 
القط سببا يف تحس§ مستوى  يكون  النهاية  أحمراً.  يف  له حذاءاً  يشرتي 

معيشة هانز و إخوته.
إخـاج: كريســــــتيان تيدي، مدة الفـــــيلم ٥٨ دقيقة، أملانـــــيا ٢٠٠٩.
تقديم: يســــــرا بدوي .  الفـــيلم لألطـــــفال من ســــــن ٨ سنــوات.

يرجى االتصال باملكتبة لرضورة الحجز املسبق.

Sunday, 13.11.2016 · 5:00 pm
Goethe-Institut
ST. MARTIN STORY AND LANTERN CELEBRATION
STORYTELLING
Every November, there is a special lantern celebration for 
children! The story of St. Martin is told and followed by a 
lantern-making workshop. The children then get to tour 
around the streets with their glowing lanterns while singing 
St. Martin’s songs. Parents and children are welcome to join.
Please contact the library to register your child in advance.
Moderation: Yosra Badawy. This event is for children above 
5 years.

Wednesday, 16.11.2016 · 7:00 pm
Goethe-Institut 
THE FOSTER BOY
FILM – 77 SEATS 
In Switzerland the authorities tore illegitimate children, 
orphans and children of divorce from their social 
environment, sending them to farms as laborers. Max 
and Berteli are “hired out” to a family of  mountain 
farmers. Here they experience a life of exploitation and 
abuse. Even the new village teacher has no chance of 
preventing the looming tragedy.
Director: Markus Imboden, Germany, 2012, 107 min.
In German with Arabic subtitles.
Curator and introduction: Emad Mabruk.

Thursday, 24.11.2016 · 5:00 pm
Goethe-Institut
LORD OF THE THIEVES
CHILDREN’S CINEMA  
The mysterious lord of the thieves is a fifteen year old leader 
at the kids’ gang in Venice. He steals from the rich to help his 
proteges. Nobody knows anything of his origins nor his real 
name, not even Bo and Prosper, the two orphans who escaped 
their heartless foster parents and found their place in the gang. 
The gang discovers an old carousel that contains magic 
powers. It can either make its passengers grow older or 
younger, only when they reveal a new secret.
Director: Richard Claus, 94 min. In German. Moderated 
by: Yosra Badawy. This event is for children above 8 years. 
Please contact the library to register your kids in advance.

29.11.2016  - 18.12.2016
Planetarium Science Center, Goethe-Institut, 
selected schools
SCIENCE FILM FETIVAL 2016
The Science Film Festival is a celebration of science 
communication. This year Goethe-Institut Alexandria, the 
Planetarium Science Center and the Academy of 
Scientific Reasrch & Technology organize the Science 
Film Festival presenting a variety of scientific movies for 
children and young adults accompanied by educational 
activities about this year’s theme: Material.

Wednesday, 07.12.2016 · 7:00 pm 
Goethe-Institut
MAINLY  WORK – SIBYLLE BERG
READING WEDNESDAY: CONTEMPORARY 
GERMAN PLAYS 
All employees and directors gather to celebrate the annual 
party of the company on the deck of a ship. Suddenly they 
all have to face their destiny.
Presented by: Vice Versa Arts & Theater
Director: Tarek Nader

Sunday, 11.12.2016 · 5:00 pm
Goethe-Institut
LINA AND THE CHRISTMAS STAR
STORY TELLING
Christmas Eve is a very special night! Not just for the 
goose and the little hen, but also for the fox! He knocks 
on Lina’s door asking her to open the barn. However, he 
glances something glowing on the pear tree! It was a 
star…He really wishes to have that star! So Lina decides 
to get it for him… A small poetic Christmas adventure is 
about to happen…
In German. Moderated by: Yosra Badawy.
This event is for children above 8 years. Please contact 
the library to register your kids in advance.

Wednesday, 14.12.2016 · 7:00 pm
Goethe-Institut 
WE ARE YOUNG. WE ARE STRONG
FILM – 77 SEATS 
Rostock-Lichtenhagen, August 1992: unemployed youths 
struggle with their boredom and  frustration in a 
prefabricated housing neighbourhood. At night, they run 
riot, fighting with the police and foreigners. The 
confrontations become so threatening that the 
authorities decide to evacuate the Romanian Roma from 
a refugee centre, whereas the Vietnamese remain. The 
riots escalate, but the police retreat, and a night of 
violence ensues – before the eyes of a gaping and 
applauding crowd. 
Director: Burhan Qurbani, Germany, 2014, 128 min. 
In German with Arabic subtitles.
Curator and introduction: Emad Mabruk.

Thursday, 15.12.2016 · 5:00 pm
Goethe-Institut
PUSS IN BOOTS
CHILDREN’S CINEMA
As the old miller dies, his son Hans only inherits the cat. 
While his brothers get the Mill and the donkey. Hans 
already wants to make fur gloves out of that pet. 
However, the cat convinces Hans to buy him a pair of 
boots instead. Eventually, the cat with the red boots 
contributes in improving the three brothers’ lives.
Director: Christian Theede, Germany, 2009, 58 min.,
In German. Moderated by: Yosra Badawy. This event 
is for children above 8 years. Please contact the 
library to register your kids in advance.
 

Language courses
Do you want to learn German? Please contact the 
Language Department! 

Opening hours:
Sun - Tue: 9:30 am - 1:30 pm + 5:00 - 7:30 pm
Wed + Thu:  9:30 am - 1:30 pm

For further information: Tel.: + 20 3 48 37446 
sprache@alexandria.goethe.org

Upcoming registrations: 
16. – 20.10.2016 Registration for assessment test. 
02. + 03.11.2016 Registration for language courses. 

دورات اللغة
بقسم  باالتـــصال  قم  إذا  األملانيـة؟  اللغة  تعـــــلم  يف  ترغب  هل 

دراســــة اللغــــة! 
حتى  و  صباحاً  والنصف  التاسعة  من  الثالثاء:   – األحد  العمل:  مواعيد 
الواحدة و النصف ظهراً و من الخامسة وحتى السابعة والنــــصف مساًء.

األربعاء – الخميس: مـن التاسعة و النصــف صــباحاً وحتى الواحدة 
والنصف ظهراً.

للمزيد من املعلومات: تليفون : ٣٧٤٤٦ ٤٨ ٣ ٠٢
sprache@alexandria.goethe.org

مواعيد التسجيل القادمة:
التسـجيل المتــــــحان تحديد املستوى: ١٦ إىل ٢٠ أكتـــــــوبر ٢٠١٦.

التسجيل يف دورات اللغة:  ٢ و ٣  نوفمرب ٢٠١٦.

Library
Opening hours:
Sun – Wed: 1:00 - 6:00 pm
A library card is required for borrowing books.
Annual fee: 40 LE
For further information: Tel.: + 20 3 48 75681 
bibl@alexandria.goethe.org

املكتبة
مواعيد العمل:

األحد – األربعاء: الساعة الواحدة حتى السادسة مساًء
الستعارة أى كتاب يجب وجود كارت إشرتاك باملكتبة.

رسم االشرتاك السنوى: ٤٠ جنيه

للمزيد من املعلومات: تليفون : ٧٥٦٨١ ٤٨ ٣ ٠٢
bibl@alexandria.goethe.org

Contact
Goethe-Institut Alexandria 

10, El-Batalsa Str., Azarita Alexandria, Egypt  Tel. +20 3 4879870  Fax +20 3 4874852
Working hours: Sun – Thu: 9:30 am – 6:00 pm 

info@alexandria.goethe.org   www.facebook.com/goetheinstitut.alexandria   www.goethe.de/Alexandria
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