انفرادی نقاشی
هنرمند :احمد نصرالهی
زمــان بازدید :تا  25دی -ســاعت
 16تا 20
نشــانی :شــمیرانات ،باالتر از باغ
فردوس ،کوچه طوس ،پالک ۳۱

تئاتر
ایرانشهر

النچر 5
نویسنده و کارگردان :پویا سعیدی،
مسعود صرامی
بازیگــران :امیــر نــوروزی ،میــاد
چنگــی ،مجیــد یوســفی ،محمــد
حقشناس ،صادق برقعی ،مرتضی
ســلطان محمــدی ،باســط رضایــی،
حامــد محمــودی ،مجتبی یوســفی،
عرفــان امیــن ،فرشــید روشــنی،
امیرحسین احمدی ،منصور نصیری،
پویا عربگری ،علی چایچی

نگارخانههور

نام و موضوع نمایشــگاه :نمایشگاه
آثار یعقوب امدادیان -نقاشی
هنرمند :یعقوب امدادیان
زمــان بازدید :تا  24دی -ســاعت
 16تا 20
نشــانی :خیابان مطهری ،خیابان
میــرزای شــیرازی شــمالی ،کوچــه
نعیمی ،شماره 12
غیور زاده
کارگردان :منیژه محامدی
بازیگــران( :بــه ترتیب نقــش) محمد
نــادری ،آیــار نوشــهری ،مهــوش
افشــارپناه ،نســترن پیکانو ،فرناز رهنما،
محمد اسکندری ،نسترن باقرزاده
زمــان اجرا :تــا  7بهمن -ســاعت
19:30
نشــانی :تقاطــع خیابــان انقــاب
و ولیعصــر ،مجموعــه فرهنگــی و
هنری تئاترشهر ،سالن قشقایی
فرانکنشتاین
نویســنده و کارگــردان :ایمــان
افشاریان
بازیگران:پژمان جمشیدی ،بانیپال

شومون،آناهیتا افشار،سوده شرحی،
محمد پویا،ســیاوش میری ،حسین
آیرمی،حامد ابریشمی،مبین تقوی،
محمــد حقیقیپــور،امیــن رجائــی،
امیــد رضائــی ،مهــدی روحانــی،
ســعید زینلی،فرید کیامرثی،توحید
لواسانی،مجتبی نصرت،پویا نجفی
زمان اجرا :تا  24دی -ساعت 20
نشــانی :تقاطــع خیابــان انقــاب
و ولیعصــر ،مجموعــه فرهنگــی و
هنری تئاترشهر
للوشاتو
عمارتنوف 

مدرسهپینوکیو
نویسنده و کارگردان :آرش سنجابی

زمــان اجــرا 5 :تا  24دی -ســاعت
21:15
نشــانی :خیابان طالقانــی ،خیابان
شهید موسوی شــمالی ،جنب خانه
هنرمنــدان ،تماشــاخانه ایرانشــهر،
سالن استاد سمندریان
باقَو ْح ْ
ش
ِ
نویسنده :فراز مهدیان دهکردی
طراح :امیربهاور اکبرپور دهکردی
کارگــردان :امیربهــاور اکبرپــور
دهکردی.
بازیگران :سید مهدی حسامالذاکرین،
آرزو عبدالهی ،مائده رفیعی
زمان بازدید :تا پایان دی -ساعت 19
نشــانی :خیابان طالقانــی ،خیابان

بازیگران( :به ترتیب ورود به صحنه)
بابــک صحرایــی ،نــورا هاشــمی،
علیرضــا میــرزا محمدعلــی ،رازیما
میرزایــی ،مهســا باقــری ،فاطیمــا
درستکار ،اتابک نادری ،سیما خضر
آبادی ،سوزان صفانیا ،فریبرز گلبن
زمــان اجــرا :تــا  20دی -ســاعت
21:15
نشانی :حافظ ،نوفل لوشاتو ،بعد
چهــارراه رازی ،نرســیده بــه خیابان
ولیعصــر ،کوچــه زیبــا ،پــاک ،۱
عمارت نوفللوشاتو ،سالن 1
سه تفنگدار و یکی
ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مال ،پردیس سینما آزادی ،پردیس
سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
باغ کتاب ،پردیس سینمایی چارسو،
پردیس ســینمایی ساحل اصفهان،
پردیــس ســینمایی اطلس مشــهد،
پردیــس ســینما عصرجدیــد اراک،
پردیس اکومال کرج
آشفتگی

 23نفر

نویســنده و کارگــردان :فریــدون
جیرانی
بازیگــران :بهــرام رادان ،مهنــاز
افشار ،مهران احمدی ،نسیم ادبی،
علی میالنی
سینماهای نمایش دهنده :پردیس

نویســنده و کارگــردان :مهــدی
جعفری
بازیگران :رضا نوری ،مجید پتکی،
عبدالحلیمتقبلی
سینماهای نمایش دهنده :پردیس

تاالر فردوسی

اپرای عروسکی مکبث
نویسنده :ویلیام شکسپیر
طراح و کارگردان :بهروز غریب پور
خوانندگان :مکبث :جوزپه تادی،
بانکو :جوانــی فویانی ،لیدی مکبث:
بریژیت نلسن
زمان اجرا 25 :تا  27دی -ســاعت
19:30
نشــانی :خیابــان حافــظ ،خیابــان
اســتاد شــهریار ،روبــهروی تــاالر
وحدت ،تاالر فردوسی
نویســــــنده :عقیـــــــل جماعتــی
(بــر اســاس طرحــی از مهدی شــاه
حسینی)
کارگردان :مهدی شاه حسینی
بازیگــران( :بــه ترتیــب حــروف
الفبــا) امین اصالنــی ،آیت بیغم،
سوســن پرور ،میثــم درویشــانپور،
ســهیل غالمرضاپــور ،محمــد
معتضدی
زمان اجــرا 20 :دی تــا  5بهمن-
ساعت 21
نشانی :خیابان کریمخان ،خیابان
عضــدی جنوبــی (آبــان) ،خیابــان
سپند ،پالک  ،۶۹تماشاخانه سپند،
سالن شماره 2

تماشاخانهسپند

ایران مــال ،پردیس ســینما آزادی،
پردیس سینمایی مگامال ،پردیس
ســینمایی بــاغ کتــاب ،پردیــس
ســینمایی ملت ،پردیس سینمایی
چارسو ،سینما پردیس راگا ،پردیس
ســینمایی ساحل اصفهان ،پردیس
سینما عصرجدید اراک ،سینما پیام
شــیراز ،پردیس ســتاره بــاران تبریز،
پردیس سینمایی هویزه مشهد

شهید موسوی شــمالی ،جنب خانه
هنرمنــدان ،تماشــاخانه ایرانشــهر،
سالن استاد ناظرزاده کرمانی

ســینمایی کــورش ،پردیــس ایــران
مــال ،پردیــس ســینمایی زندگــی،
پردیس سینمایی مگامال ،پردیس
ســینمایی بــاغ کتــاب ،پردیــس
سینمایی چارسو ،پردیس سینمایی
ملــت ،مــوزه ســینما ،پردیــس
سینمایی ارگ
مشت آخر

نویســنده و کارگــردان :مهــدی
مزاده
فخی 
بازیگران :مهدی فخیمزاده ،گوهر
خیراندیــش ،احمــد نجفــی ،رامین
راســتاد ،گلناز خالصــی ،حمیدرضا
قلی خانی ،سیاوش معمارزاده ،آتنا
مهیاری

خیابان محمد حسین شهریار
گروه کر شهر تهران
زمــان اجــرا 23 :و  24دی -ســاعت
21:30
نشــانی :خیابــان حافــظ ،خیابــان
محمد حسین شهریار

ایهام
زمان اجرا 24 :دی -ساعت 18:30
و 22
نشــانی :بزرگــراه شــیخ فضــلاهلل
نوری ،ورودی بزرگراه شــهید همت،
کنار گذر اختصاصی برج میالد

مرکز همایشهای برج میالد

سالنمیالدنمایشگاهبینالمللی

محمد علیزاده
زمــان اجرا 23 :دی -ســاعت  19و
22:15
نشــانی :بزرگراه چمــران ،خیابان
ســئول ،در جنوبــی محــل دائمــی
نمایشــــــگا ههای بینالمــــــــــــللی
تهران

علیرضا عصار
زمان اجرا 24 :و  25دی -ســاعت
 19و 22
نشــانی :خیابــان دکتــر فاطمــی،
ابتدای خیابان شهید گمنام

فرج علیپور
زمان اجرا 22 :دی -ساعت 21
نشــانی :بزرگــراه چمــران ،خیابان
ســئول ،در جنوبــی محــل دائمــی
نمایشــــــگاههای بینالمــــــــــــللی
تهران

تهرانرویالهالهتلاسپیناسپاالس

تاالر اندیشه حوزه هنری

بهنام بانی
زمــان اجرا 22 :و  25دی -ســاعت
 18:30و 22
نشــانی :بزرگــراه شــیخ فضــلاهلل
نــوری ،ورودی بزرگــراه شــهید
همــت ،کنــار گــذر اختصاصــی
برج میالد

رضا بهرام
زمــان اجــرا 23 :دی -ســاعت
 18:30و 22
نشــانی :ســعادت آبــاد ،میــدان
بهرود ،خیابان  ،۳۳شماره ۲۱

راهنما 3

سالن وزارت کشور

میالد درخشانی
زمان اجرا 24 :دی -ساعت 21
نشــانی :خیابــان حافــظ ،نبــش
ســمیه ،ســاختمان حــوزه هنــری
سازمان تبلیغات اسالمی

