زمــان بازدیــد :تا  2آبان -ســاعت
 16تا 20
نشــانی :خیابــان کریمخــان،
روبهروی ایرانشــهر ،پالک  ،۸۹خانه
فرهنگ و هنر گویا

حوزه هنری

نام و موضوع نمایشگاه:غریبههای
همیشگی
نویسنده :شهرام کرمی
کارگردان :حسین پرستار
بازیگــران :لیــا میرزایــی ،حمید
رضا سنگیان ،حسین پرستار
زمــان اجــرا :تــا  10آبان -ســاعت
18:30
نشــانی :تقاطــع خیابــان حافظ و
ســمیه ،حــوزه هنــری ،تماشــاخانه
ماه

نمایشگاه موزه ملی ایران

نــام و موضوع نمایشــگاه :میراث
نشناسیاسپانیا
باستا 
زمان بازدید :تا پایان سال -ساعت
 9تا 17
نشانی :خیابان امام خمینی،
اول خیابان سی تیر

نشــانی :خیابــان حافــظ ،خیابــان
استاد شهریار ،روبهروی تاالر وحدت
تاالر فردوسی

اپرای عروسکی مولوی
نویسنده ،طراح و کارگردان :بهروز
غریب پور
آواگــران :همایــون شــجریان
(شــمس) ،محمــد معتمــدی
(مولوی) ،محمدرضا صادقی ،علی
خدایی ،حســین علیشــاپور ،ملیحه
مرادی ،مصطفی محمودی ،مهدی
امامــی ،عامــر شــادمان ،مهــدی
جاور ،ســجاد پورقناد ،اســحاق انور،

کیوان فرزین ،احســان نصیری ،سارا
رضــازاده ،ســولماز بــدری ،فرهــاد
اسدی ،علی نجفی ،علی یاری و...
زمان اجــرا 28 :مهر تــا  24آبان –
ساعت 19:30
نشــانی :خیابــان حافــظ ،خیابــان
استاد شهریار ،روبهروی تاالر وحدت

حوزه هنری  -تماشاخانه مهر

خاموشان
طراح و کارگردان :علی سلیمانی
بازیگران :علی ســلیمانی ،ســهیال
جوادی ،حســین میرزاییان ،افشــین
قدیمــی ،محمــد ادیــب خواه ،ســبا
سلیمانی ،سارا نوروزی
زمــان اجــرا :تــا  14آبان -ســاعت
19:30

تماشاخانهاستادجمشیدمشایخی

عشق من حامد بهداد
نویسنده :افشین هاشمی
کارگردان :سید یوسف بنی طبا
بازیگــران :ســهیل پورجعفــر،
علیرضا شاکری ،ثمین سحری

خوش خلق
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مال ،پردیس سینما آزادی ،پردیس
سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
باغ کتاب ،پردیس ســینمایی ملت،
پردیس ســینمایی چارســو ،پردیس
سینمایی زندگی ،پردیس سینمایی
ارگ ،ســینما گالــری ســمرقند،
پردیس سینمایی هروی سنتر
مسخرهباز

زنانی با گوشوارههای باروتی

نویسنده و کارگردان :رضا فرهمند
سینماهای نمایش دهنده :پردیس

نویسندهوکارگردان :همایون غنی زاده
بازیگــران :علــی نصیریــان ،صابر

ماجرای نیمروز  :2رد خون

نویســنده :فیلمنامــه نویــس:
ابراهیم امینی و حسین تراب نژاد
کارگردان :محمدحسین مهدویان
بازیگــران :بهنــوش طباطبایــی،
حســین مهــری ،هادی حجــازی فر،

عمارت رو به رو
َهلَه .هین .هان [ َهال]
نویسنده :نشمینه نوروزی
کارگردان :حمید پورآذری و لیلی
رشیدی.
بازیگـــــــران ایــن نمایـــــــش
(بهترتیب حــروف الفبا) :محمد
آجیلی ،زهرا اسداهلل تبار ،هومن
اردکانی ،ســانیا احتجــاب ،آرمان
پســیان ،پویــا حاجیکریم ،حنانه

زمان اجرا :تا  12آبان -ساعت 17
نشــانی :خیابــان انقــاب ،ضلــع
شــمال غــرب چهــارراه ولیعصــر،
جنب داروخانه ،پالک ۱۴۷۸

ابــر ،هدیــه تهرانــی ،رضــا کیانیــان،
بابک حمیدیان ،محســن حســینی،
خسرو بامداد
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مال ،پردیس سینما آزادی ،پردیس
سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
باغ کتاب ،پردیس ســینمایی ملت،
پردیس ســینمایی چارســو ،پردیس
سینمایی زندگی ،موزه سینما

آذرنــگ ،بهدخــت ولیــان و
ســعیدآقاخانی ،بانیپــال شــومون،
گیلــدا ویشــکی بــا حضــور پریــوش
نظریه
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینما آزادی ،پردیــس چهاربــاغ
اصفهان

تئاتر

محسن کیایی ،هستی مهدوی ،جواد
عزتی و مهدی زمین پرداز
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مال ،پردیس سینما آزادی ،پردیس
سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
ملــت ،مــوزه ســینما ،چهاربــاغ
اصفهان ،پردیس ســینمایی اطلس
مشــهد ،پردیــس ســینمایی هویــزه
مشهد
سفر

نویســنده و کارگــردان :محمــد
الدراجی

حسینزاده ،علی حنفیان ،سوگل
خوشــقدم ،عرشــیا رحمانــی،
حسام رضاییان ،آرین شمیرانی،
امیرمحمــد صادقی ،پویا غفاری،
آرویــن فقیــه ،یــاس فرخنــده،
اریســا گــودرزی ،نیــکا مشــهدی،
ثمیــــــن مصطفیلـــــــو ،فاطمــه
هانی
زمــان اجــرا :تــا  15آبان – ســاعت
18:30
نشــانی :خیابان انقالب (شــرق به
غــرب) ،قبــل از چهــارراه ولیعصــر،
بنبست کیانپور ،پالک ۷

ســینمایی باغ کتاب ،ســینما هویزه
مشهد ،تماشاخانه پارس کرمان
آبی به رنگ آسمان

نویســنده :خشــایار الونــد ،نیــاز
نکیا
افشی 
کارگردان :امیر رفیعی
بازیگران :فرهاد اصالنی ،سیامک
انصــاری ،همایــون ارشــادی،
حمیدرضــا آذرنــگ ،رضــا یزدانی،
مهناز افشار ،بابک حمیدیان
سینماهاینمایشدهنده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مال ،پردیس سینما آزادی ،پردیس

بازیگران :عامر علــی جبراه ،زهرا
قندور
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
سینمایی باغ کتاب ،سینما فرهنگ
تهــران ،پردیــس ســینمایی هویــزه
مشهد
مستندتمامچیزهاییکهجایشانخالیست

تهیهکننــده و کارگردان:زینــب
تبریزی
ســینماهای نمایش دهنــده :موزه
ســینما ،خانــه هنرمنــدان ،پردیس
سینمایی هویزه مشهد

راهنما 3

سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
باغ کتاب ،پردیس ســینمایی ملت،
پردیس ســینمایی چارســو ،پردیس
سینمایی ارگ ،اریکه ایرانیان
در جست و جوی فریده

کارگردان:آزاده موســوی و کورش
عطائی
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ایــران مــال ،پردیس ســینمایی باغ
کتاب ،پردیس سینمایی کورش
شاه کش

کارگردان:وحید امیرخانی

رویدادهای فرهنگی
تاالر وحدت

کنســــــرت ارکســتر سمفونیــــک
تهران
زمان اجرا 8 :و  9آبان
نشــانی :خیابــان حافــظ ،خیابان
استاد شهریار

