برنامه سینماها
سالن های نمایش
مراکز فرهنگی
گالری ها و...

 19تا  25دی

هفته
نمایــــــه

گالــــری
گالریآب/انبار

نام و موضوع نمایشــگاه ۴۴ :روز-
عکس
هنرمند :دیوید برنت
زمــان بازدیــد :تا  ۱۹دی -ســاعت
 12تا 20
نشــانی :دروازه دولــت ،خیابــان
انقــاب ،خیابــان خاقانــی ،کوچــه
روشن منش ،پالک ۲
گالری آرت سنتر

نــام و موضــوع نمایشــگاه:

مجســمههای کیــوان بیرانونــد-
نمایشگاه انفرادی حجم
هنرمند :کیوان بیرانوند
زمــان بازدیــد 20 :تــا  24دی-
ساعت  11:30تا 20:30
نشــانی :بلــوار اندرزگــو ،ســلیمی
شــمالی ،پــاک  ،۱۴۵بــاغ انجمــن
خوشنویسان
گالری بوم

نــام و موضــوع نمایشــگاه :آثــار
محمــد احصایــی -نمایشــگاه
انفرادی نقاشیخط
هنرمند :محمد احصایی
زمان بازدید 20 :دی تا  16اسفند-
ساعت  16تا 20

تئاترهامون

سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مــال ،پردیــس ســینمایی مگامــال،
پردیس سینمایی باغ کتاب ،پردیس
ســینمایی آزادی ،پردیس سینمایی
ملــت ،پردیــس ســینمایی ارگ،
پردیس سینمایی سمرقند
سمفونینهم

نویســنده و کارگــردان :محمدرضا
هنرمند
بازیگــران :حمیــد فرخنژاد ،ســاره
بیــات ،محمدرضــا فروتــن ،مهرداد
صدیقیــان ،علیرضــا کمانــی ،هدی
زینالعابدین ،پژمان بازغی

موزه هنر واال

نام و موضوع نمایشگاه :پژوهشی
بر پنــج دهــه فعالیت -نمایشــگاه

بیگانه در خانه
نویســنده و کارگردان :سید محمد
مساوات
بازیگــران :رومینــا مؤمنی ،محمد
علیمحمدی
زمان اجرا :دی ماه -ساعت 18:30
نشــانی :ضلــع شــرقی چهــارراه
ولیعصــر (تئاترشــهر) ،خیابــان
رازی ،نبــش کوچــه زندوکیــل،
پــاک ( ۵۰خیابــان حافــظ ،خیابان

آقای اشمیت کیه؟
نویسنده :سباستین تیری
کارگردان :سهراب سلیمی
بازیگران :ایرج راد ،شهره رعایتی،
میثم رازفر ،سینا خدابخشی

نویســنده و کارگــردان :ســروش
صحت
بازیگــران :علــی مصفــا ،جــواد
عزتــی ،هانیــه توســلی ،پژمــان
جمشــیدی ،ســیاوش چراغیپــور،
کاظم سیاحی ،مهراب قاسمخانی،
رامین صدیقی ،بهــار کاتوزی ،پاوان
افسر ،شیوا بلوچی ،مهیار پوربابایی،
بهروز توکلی
ســینماهای نمایــش دهنــده:
پردیــس ســینمایی گالریــا ،پردیس

نام و موضــوع نمایشــگاه :زندان
وحش -نمایشگاه انفرادی عکس
هنرمند :رضا حضرتی
زمــان بازدیــد 21 :تــا  26دی-
ساعت  9تا 20
نشانی :خیابان شریعتی ،نرسیده
به پل سیدخندان ،بوستان اندیشه،
فرهنگسرای اندیشه

تئاترمستقلتهران

خانهتئاتر

جهان با من برقص!

گالریفرهنگسرایاندیشه

زمان اجرا :تا  7بهمن -ساعت 19:30
نشانی :خیابان نجاتالهی ،خیابان
سمیه ،پالک  ،۲۶۰سالن جوانمرد

کریملوژی
نویسنده :مهران رنج بر
طراح و کارگردان :رضا بهرامی
بازیگر :مجید رحمتی
زمان بازدید :تا  11بهمن -ساعت 18
نشانی :خیابان فلسطین ،پایینتر
از خیابان انقالب ،پالک 292/1

فیــــلم

نشــانی :خیابــان ولــی عصــر،
خیابان ارمغان غربی ،شماره ۱۱

نوفللوشــاتو ،خیابــان رازی ،نبــش
کوچه زندوکیل ،پالک )۵۰
تئاترشهر

چنور
نویســنده و کارگردان :قطبالدین
صادقی
بازیگران :فرشید گویلی
زمان اجرا :تا  7بهمن -ساعت 20
نشــانی :تقاطــع خیابــان انقــاب
و ولیعصــر ،مجموعــه فرهنگــی و
هنری تئاترشهر -سالن چارسو
سقوط در کوه مورگان
نویسنده :آرتور میلر
مترجــم :منیــژه محامــدی ،مریم

ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مــال ،پردیــس ســینمایی مگامال،
پردیــس ســینمایی بــاغ کتــاب،
پردیــس ســینمایی ملــت ،پردیس
سینمایی چارسو

سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
باغ کتاب ،پردیس ســینمایی ملت،
پردیس ســینمایی چارســو ،پردیس
ســینمایی هــروی ســنتر ،پردیــس
سینمایی زندگی

سینمایی کورش ،پردیس سینمایی
آزادی ،پردیس ایــران مال ،پردیس
سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
باغ کتاب ،پردیس ســینمایی ملت،
پردیس سینمایی چارسو

زیرنظر

سونامی

جان دار

نویسنده :ابوالفضل کاهانی
کارگردان :مجید صالحی
بازیگــران :رضــا عطــاران ،امیــر
جعفــری ،آزاده صمــدی ،مهــران
احمــدی ،رضــا پرســتش ،ســروش
جمشیدی ،سامیه لک
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینمایی گالریا ،پردیس سینمایی
کورش ،پردیس ایران مال ،پردیس

کارگردان :میالد صدرعاملی
بازیگــران :بهــرام رادان ،مهــرداد
صدیقیــان ،علیرضــا شــجاع نوری،
رعنــا آزادیور ،فرشــته حســینی،
علیرضا ورزنده ،امیر شریعت ،علی
اســتادی با حضور امیرمهدی ژوله و
محمدرضا غفاری
ســینماهای نمایــش دهنــده:
پردیــس ســینمایی گالریــا ،پردیس

ســینماهای نمایــش دهنــده:
پردیس ســینمایی کــورش ،پردیس
ایــران مــال ،پردیس ســینما آزادی،
پردیس ســینمایی مگامال ،پردیس
سینمایی چارسو ،پردیس سینمایی
ملت ،پردیس سینمایی باغ کتاب

ســینمایی کورش ،پردیس مگامال،
پردیس سینمایی باغ کتاب ،پردیس
ایران مال ،پردیس سینمایی ملت،
پردیس ســینمایی زندگــی ،پردیس
سینمایی هروی سنتر

خداحافظدخترشیرازی

نویســنده و کارگــردان :افشــین
هاشمی
بازیگران :شــبنم مقدمی ،افشــین
هاشــمی ،آیسان حداد ،مونا فرجاد،
حســین محباهری ،ونوس شمس
و رویا تیموریان
سینماهای نمایش دهنده :پردیس

حوا مریم عایشه

نویسنده و کارگردان :صحرا کریمی
بازیگــران :آرزو آریاپــور (حــوا)،
فرشــته افشــار (مریــم) ،حســیبا
ابراهیمی (عایشه)
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
سینمایی کورش ،پردیس سینمایی
بــاغ کتــاب ، ،مــوزه ســینما ،ســینما
فرهنگ ،خانه هنرمندان

راهنما 2

نویســنده و کارگــردان :حســین
دوماری ،پدرام پورامیری
بازیگــران :فاطمــه معتمدآریــا،
حامد بهداد ،باران کوثری ،مســعود
کرامتــی ،علــی شــادمان ،گیتــی
قاسمی ،محمد علیمحمدی ،امیر
احمد قزوینی و جواد عزتی
ســینماهای نمایــش دهنــده:
پردیس ســینمایی کــورش ،پردیس
چی چکا قصه شب

کارگردان:رهـا فـریـدی
بازیگــران :ابراهیــم منصفــی،
رحمــان رکنــی ،رضــا کولغانــی،
ابراهیــم علــوی ،هــادی آرمیــن،
فاضــل پیــش ،محســن آزادبخش،
حمیــد ســعید ،ناصــر منتظــری،
حســام نقوی ،ابراهیم شهدوســتی،
منصــور نعیمــی ،غــام توســلی،
مســعود پاکدامــن ،محمــد
عقیل
ســینماهای نمایــش دهنــده :خانه
هنرمنــدان ،تماشــاخانه پــارس
کرمــان ،پردیــس ســینمایی هویــزه
مشهد

کنسرت ها
تاالر وحدت

شهر خاموش کیهان کلهر
زمان اجرا :تا  6بهمن -ســاعت
 18و 21:30
نشــانی :خیابان حافــظ ،خیابان
محمد حسین شهریار
نادر مشایخی
زمــان اجرا 22 :دی -ســاعت
21:30
نشــانی :خیابــان حافــظ،

