احصایــی ،فــرح اصولــی ،عبــاس
کیارســتمی ،هانیبــال الخــاص،
غالمحسین نامیو...
زمــان بازدیــد :تا  27آذر -ســاعت
 11تا 19
نشــانی :خیابان مطهری ،خیابان
جم (فجر) ،خیابان غفاری ،شــماره
64

ساعت  12تا 20
نشــانی :کریمخــان زنــد ،روبهروی
ایرانشهر ،پالک 89
نگارخانهشمیس

نام و موضوع نمایشــگاه :طنزیم-
کاریکاتور
هنرمنــدان :کامبیز درمبخش ،هادی
حیدری ،جمال رحمتی ،بهمن عبدی،
احمــد عربانــی ،علــی جهانشــاهی،
ثنــا حســینپور ،آرمــان داوودی ،علــی
رادمند ،جواد علیزاده و...
زمــان بازدیــد :تا  28آذر -ســاعت
 16تا 20
نشــانی :فرمانیــه ،بلــوار اندرزگــو،
خیابان دانیالی ،شماره ۸

نگارخانهگویا

نام و موضوع نمایشگاه :دلنوازان-
نقاشیخط
هنرمنــدان :محمــد احصایــی،
محمــود زنــده رودی ،یــداهلل کابلی
خوانساری ،اسرافیل شیرچی و....
زمـــــان بــــازدیــــــد :تــا  26آذر-
مونا آثــار جوی ،المیرا احمد ،احســان
امینی ،طاها حســنوند ،پریا زنجیرانی،
نیکافرامرزی،هانیهکلهر،شیماملکی،
ستاره موسویها ،ستار ناصری
زمان اجرا :تا  2دی -ساعت 20:30
نشــانی :خیابــان حافــظ ،خیابان اســتاد
شهریار ،روبهروی تاالر وحدت ،سالن حافظ

حســنی ،مرواریــد کاشــیان ،ســوزان
صفانیا،فریبرزگلبن
زمان اجرا :تا  6دی -ساعت 18
نشــانی :حافــظ ،نوفل لوشــاتو ،بعد
چهــارراه رازی ،نرســیده بــه خیابــان
ولیعصــر ،کوچــه زیبــا ،پــاک یــک،
عمارت نوفللوشاتو -سالن یک

عمارتنوفللوشاتو

تئاترمستقلتهران

مدرسهپینوکیو
نویسندهوکارگردان:آرش سنجابی
بازیگران( :به ترتیب ورود به صحنه)
بابک صحرایی ،نورا هاشمی ،علیرضا
میرزامحمدعلــی ،رازیمــا میرزایــی،
نیلوفــر الریپــور ،رویــا دعوتــی ،فــرزاد

نویسنده:همابذرافشان
کارگردان:فرزاد مؤتمن
بازیگــران :امیــن حیایــی ،بهــرام
افشــاری ،آناهیتــا درگاهــی ،مســعود
کرامتــی ،لینــدا کیانــی ،محمدرضــا
صولتی و مانی حقیقی ،با حضور پوریا
پورسرخ
ســینماهای نمایش دهنــده :پردیس

نویسندهوکارگردان :صحرا کریمی
بازیگران :آرزو آریاپور (حوا) ،فرشــته
افشــار (مریــم) ،حســیبا ابراهیمــی
(عایشه)
ســینماهاینمایشدهنــده :پردیس
ســینمایی کورش ،پردیس ســینمایی
بــاغ کتــاب ، ،مــوزه ســینما ،ســینما
فرهنگ،خانههنرمندان

مریپاپینز
دراماتورژ :محمدرضا کوهستانی
کارگردان:احمد سلیمانی
بازیگران( :بــه ترتیب الفبا) آرمین
رحیمیان،مهراوهشریفینیا،بهنوش
طباطبایی ،احسان کرمی ،با همراهی
بیــش از  ۱۰۰هنرمنــد گــروه حرکت و
بخش آوازی
زمان اجرا :آبان و آذر -ساعت 18:30
نشانی :خیابان حافظ ،خیابان استاد
شهریار

صدایآهستهبرف
نویســنده :پیــام ســعیدی و جابــر
رمضانی
دراماتورژ :محمد چرمشیر

سمفونینهم

نویســنده و کارگردان:محمدرضــا
هنرمند
بازیگران:حمیــد فرخنــژاد ،ســاره
بیــات ،محمدرضــا فروتــن ،مهــرداد
صدیقیــان ،علیرضــا کمانــی ،هــدی
زینالعابدین،پژمانبازغی

کنسرت
مرکز همایش های برج میالد

حجت اشرف زاده
زمان اجرا 21 :و  22آذر -ســاعت
 18و 21
نشــانی :بزرگــراه شــیخ فضلاهلل
نوری ،ورودی بزرگراه شهید همت،
کنار گذر اختصاصی برج میالد
کنسرت نمایش روزبه نعمت اللهی
زمان اجرا 24 :و  25آذر -ســاعت
21:30

اپرایعروسکیمولوی
نویســنده ،طــراح و کارگــردان :بهروز
غریب پور
بــازی دهنــدگان عروســک :مریــم
اقبالــی ،علــی پاکدســت ،علــی
ابوالخیریــان ،مرجــان احمــدی،
مرضیه سرمشقی ،نســیم امیرخسرو،
هانی حســینی ،ســارا اقبال ،مهرنوش
صادقیــان ،صــدف بیگدلــی ،زینــب
اشرفزاده ،الهام وفایی ،مائده مدنی،
نیلوفرساسانی
آواگران :همایون شــجریان (شمس)،
محمد معتمدی (مولوی) ،محمدرضا
صادقی،علیخدایی،حسینعلیشاپور،
باسط رضایی ،حامد محمودی ،مجتبی
یوســفی ،عرفان امین ،فرشــید روشــنی،
امیرحسیناحمدی،منصورنصیری،پویا
عربگری،علیچایچی
زماناجرا :تا  29آذر -ساعت  15و 18
نشانی:ضلعشرقیچهارراهولیعصر
(تئاترشهر) ،خیابان رازی ،نبش کوچه
زندوکیــل ،پــاک ( ۵۰خیابــان حافظ،
خیابــان نوفللوشــاتو ،خیابــان رازی،
نبش کوچه زندوکیل ،پالک )۵۰

ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مــال ،پردیس ســینما آزادی ،پردیس
ســینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
چارســو ،پردیــس ســینمایی ملــت،
سینما برج میالد ،سینما پردیس راگا،
چهارباغ اصفهان ،پردیس ســینمایی
گلستانشیراز

چشم و گوش بسته

حوا مریم عایشه

تاالر وحدت

النچر5
نویســنده و کارگردان :پویا سعیدی و
مسعودصرامی
بازیگــران :امیر نــوروزی ،میالد چنگی،
مجیدیوسفی،محمدحقشناس،صادق
برقعــی ،مرتضــی ســلطان محمــدی،

سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
ملــت ،مــوزه ســینما ،چهاربــاغ
اصفهان ،پردیس ســینمایی اطلس
مشــهد ،پردیــس ســینمایی هویــزه
مشهد

ســینمایی کــورش ،پردیــس مگامال،
پردیس ســینمایی باغ کتاب ،پردیس
ایــران مــال ،پردیس ســینمایی ملت،
پردیــس ســینمایی زندگــی ،پردیــس
سینماییهرویسنتر

تئـــــاتر

تاالر فردوسی

ســینماهای نمایش دهنــده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مال ،پردیــس ســینما آزادی ،پردیس
ســینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
چارســو ،پردیــس ســینمایی ملــت،
پردیس سینمایی باغ کتاب
مطرب

نویسندهوکارگردان:مصطفی کیایی
بازیگران :پرویز پرستویی ،محسن
کیایــی ،النــاز شاکردوســت ،مهــران
احمــدی ،حســین امیــدی ،امیــن
مقدم
ســینماهای نمایش دهنــده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران

نشــانی :بزرگــراه شــیخ فضلاهلل
نــوری ،ورودی بزرگــراه شــهید
همــت ،کنار گــذر اختصاصــی برج
میالد

مــال ،پردیس ســینما آزادی ،پردیس
ســینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
چارسو ،موزه سینما
انیمیشنبنیامین

کارگردان:محسنعنایتی
گوینــدگان :چنگیز جلیلونــد ،ناصر
طهماســب ،اکبــر منانــی ،ســعید
مظفری ،مریم شــیرزاد ،تینا هاشمی،
آرزو آفری
ســینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مــال ،پردیس ســینما آزادی ،پردیس
ســینمایی چارســو ،پردیس سینمایی
باغ کتاب
گروه ایهام
زمــان اجــرا23 :
آذر -ساعت  19و 22
نشــانی :بزرگــراه چمــران،
خیابــان ســئول ،در جنوبی محل
دائمــی نمایشــگاههای بینالمللی
تهران

سالنمیالدنمایشگاهبینالمللی

گروه پازل
زمــان
اجرا 21 :آذر-
ساعت  19و 22:15
نشــانی :بزرگراه چمــران ،خیابان
ســئول ،در جنوبــی محــل دائمــی
نمایشـــــــــــگاههای بینالمــــــــللی
تهران

تاالر وحدت

کنســرت ســیمین غانــم (ویــژه
بانوان)
زمان اجرا 22 :آذر -ساعت 14
نشــانی :خیابــان حافــظ ،خیابان
محمد حسین شهریار

راهنما 3

