
يقترح المسرح الوطني الجزائري على المتعاملين، عّدة فضاءات ل�يجار عبر سلسلة عروض مغرية وخدمات فنية احترافية. با�ضافة إلى موقعه 
ا�ستراتيجي بقلب العاصمة ، يتوزع المسرح عبر أربعة طوابق، فضال عن بهوه الفسيح وأروقته الواسعة، يمتلك المسرح الوطني الجزائري قاعة 
كبرى للعروض ”مصطفى كاتب“، وقاعتين للتدريبات والعروض متوسطة الحجم ”عبد القادر سفيري“ و“حاج عمر“ كما يتوفر المسرح على قاعة 

كبيرة للمعارض التشكيلية واالجتماعات والتكوين.

الفضاءات الخاصة بالكراء للمسرح الوطني الجزائري 

الشرفات القاعةخشبة المسرح قاعة مصطفى كاتب

قاعة مصطفى كاتب / خشبة المسرح:
القاعة الك��ى للعروض الفنية و�� مصممة ضمن هندسة ”العلبة اإليطالية“، أهم قاعة ب�ناية املسرح الوط�� 

ا��زائري، مدعمة �ـعارضة تقنية خاصة بالصوت واإلضاءة �� الطابق الثا�ي قبالة ا��شبة وقاعة مخصصة لكبار 
املدعو�ن وال��صيات املهمة و16 غرفة خاصة مطلة ع�� خشبة العروض. القاعة ت�سع لــ 700 م�ان/مقعد �� 

األوركس��ا وثالثة شرفات تتوزع ع�� طوابق املسرح الثالثة. 

قاعة حاج عمر:
تقع بالطابق الرا�ع، 200م2، القاعة وا��شبة تتضمنان 84 م�انا ل��لوس ومعدات الصوت واإلضاءة �� واجهة 

القاعة، مع وحدات التث�يت �� الواجهة باإلضافة إ�� أر�عة غرف للفنان�ن، قاعة ممتازة إلقامة التدر�بات. والعروض 
ا��اصة.      

فضاء نادي  امحمد بن قطاف:
قاعة للمحاضرات واالجتماعات، تقع بالطابق الثا�ي من البناية، ت�سع ألك�� من 130 م�ان، 200م2، مدعمة بخدمات 

خاصة ومص��ة تقنية، الصوت باإلضافة إ�� مساحة كب�� لالنتظار خارج القاعة �سمح بتقديم الوجبات /بوف��ات 
وحفالت االستقبال أو �شاطات أخرى. 

رواق الفنون:
فضاء مخصص ملعارض الفن ال�شكي�� والفنون البصر�ة أو أي �شاط مماثل، تقع بجوار قاعة ا��اج عمر بالطابق 

الرا�ع 114م2، ومطلة ع�� شارع عبد الرحمان جودي (شارع ال ل��-Rue de la Lyre -سابقا)،ولها مدخل�ن.

قاعةعبد القادر سفيري:
قاعة كب��ة - 281م2 تقع �� الطابق األخ�� للمسرح. خاصة ب�ل أنواع التدر�بات والتكو�ن.

بهو مدخل المسرح:
فضاء كب�� يقع بالطابق األر���، 123 م2، لالستقباالت والوجبات وإلقامة املعارض، تتوفر ع�� وسائط العرض 

ومعداتھ وطاقم استقبال.

بهو الشرفة الثانية:
فضاء كب�� يقع بالطابق الثا�ي 123 م2، لالستقباالت والوجبات وإلقامة املعارض، تتوفر ع�� وسائط العرض ومعداتھ 

وطاقم استقبال.

القاعة الشرفية
قاعة كب��ة فاخرة مؤثثة و�املة املعدات، تقع بالشرفة األو��77م2. خاصة باستقبال الضيوف وال��صيات املهمة.
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فضاءات للعروض والتدريبات، أروقة للفنون واالستقبال 

021-71-21-75 
021-74-81-27 
021-71-76-07

www.tna.dz
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للمزيد من المعلومات والتفاصيل
أو الحجز، اتصل بنا على ا�رقام:

قاعة سفيري


