مبناسبة اليوم العاملي للمسرح
 ٪ 14.5زيادة يف عـــدد املرتددين على املسرح عام 2017
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم الثالثاء املوافق  2019/ 3 / 26بيانـا صـيايا
لليوم العاملي للمسرح الذي حيتال به يوم  27مارس من كل عام والذي أقرته "منظمـة اليونسـ و "مبناسـبة افتتـاح
مسرح األمم عام  1962فاملسرح جيمع بني أنواع خمتلاة من الانون معتمدا على تعظيم الانون االدائية والتعبري عـن
األهداف النبيلة والتجارب اإلبداعية .
ع دد امل سارح خ الل ال ارت ة
( )2 0 1 7 - 2 0 1 3

ومن اهم املؤشرات مايلى :

• بلــع عــدد املســـارح  40مـسرحـــاًًً عــام  2017مقابـــل 43
مسرحـــاًًً عام  2016باخنااض بلغت نسبته .% 7
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• بـلع عدد املشـاهدين للمسـارح  792ألـ مشـاهد عـام 2017
مقابل  692ألـ مشـاهد عـام  2016بزيـادة بلغـت نسـبتها
 ٪ 14.5وبلغت مجلة اإليرادات  35مليون جنيه.
• بلع عدد الــار املسرحيــة الوطــنية  74فرقـة عـام 2 017
مقابــل  77فـرقة عـام  2016باخنااض بلغت نسبته %3,9
• بلــع عــدد العــروض الــق قــدمتها الاــر املســرحية الوطنيــة
ـا عــام 2016
2740عرضــاًًً عــام  2017مقابــل  2647عرضـ ًًً
بزيــادة بلغــت نســبتها ٪3.5وبلــع عــدد املشــاهدين  857ألـ
مشاهد عام  2017مقابل 780أل مشاهد عام  2016بزيادة
بلغت نسبتها . ٪ 9.9
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ع دد ال ار امل سرح ية ال وط نية ع ام ى
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• بلع عدد الاـر االجنبيـة  88فرقـة عـام  2017مقابـل 82
فرقــة عــام  2016بزيــادة بلغــت نســبته  %7.3و بلــع عــدد
املشاهدين للـار املسرحيـة االجنبيـة  60الـ مشـاهد عـام
. %2 017
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مصدر البيانات:

البيت الانى للمسرح – البيت الانى للانون الشعبية – املركز الثقافى القومى
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