
10.00-11.00  sala 2
„Tańce Świata”
Warsztaty taneczne dla dzieci oparte na różnych ryt-
mach świata, m.in. disco, funky, hip-hop, taniec towarzyski, 
rock’n’roll, country, kazaczok, żydowska hora, zorba, tańce 
bałkańskie, cygańskie i wiele innych, tańczone głównie w kręgu

10.00-11.00 sala 201c
Gimnastyka seniorów program 60+
Otwarte zajęcia fitness – program dla pań dojrzałych

10.00-11.00 sala 208 
Baletowa zerówka
Otwarta lekcja baletowa dla dzieci 6-8 lat, zapoznająca z pod-
stawami tańca klasycznego

10.00-11.00 plener
Happening teatralny Ab Intra

10.00-12.00 sala 3
Break Dance 
Otwarte warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży

10.00-12.00 sala 014
Studio Piosenki CHANSON – lekcja otwarta
Program artystyczny oparty na znanych i lubianych utworach 
muzyki rozrywkowej, przywołanie atmosfery festiwali piosen-
ki polskiej i przebojów między narodowych. Możliwość wystę-
pu z  mikrofonem i skorzystania z praktycznych wskazówek 
warsztatowych z zakresu dykcji, emisji głosu, umuzykalnienia, 
interpretacji tekstu

10.00-13.00 Galeria Centrum
Warsztaty linorytu 
Wprowadzenie do technik graficznych, linoryt, gipsoryt, Mono-
typia. Grupa początkująca, zaawansowana i seniorska

10.00-18.00 sala 209
Tak hartowała się sztuka
Warsztaty teatralne dla dzieci, mlodzieży i dorosłych z udzia-
łem Te atru „Ancymon” i Teatru AB INTRA. Młodzi artyści 
zapra szają w podróż do świata wyobraźni i odkrywania własnej 
tożsamości artystycznej. 

10.00-14.00 sala 118
Warsztaty fotografii tradycyjnej i cyfrowej 
Aparat analogowy a cyfrowy, robienie zdjęć grupowych i por-
tretowych w studio, zabawa ze światłem. Prezentacja ciemni 
i wyposażenia, obróbka cyfrowa, retusz zdjęć, konsultacje

10.00-15.00 sala 211
Jiu-Jitsu 
Zajęcia otwarte i pokaz. Techniki samoobrony dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych

10.00-18.00 sala 4
Krakowski Teatr Tańca / Maraton Warsztatów Tańca
Warsztaty taneczne, które poprowadzą tancerze Teatru. Za-
jęcia to doskonała okazja by zaprzyjaźnić się z tańcem w od-
słonie proponowanej przez krakowski Teatr i na stałe dołączyć 
do Pracowni METAfizycznej

10.00-18.00 sala 112b
Laboratorium dźwięku
fortepian, gitara, skrzypce, flet, akordeon
Prezentacje muzyczne nauczycieli – instrumentalistów w  za-
kresie nauki gry na różnorodnych instrumentach: fortepian, 

skrzypce, gitara, flet, skrzypce, elektroniczne instrumenty kla-
wiszowe, akordeon. Przedstawienie charakterystyki poszcze-
gólnych instrumentów w formie warsztatów i prezentacji ar-
tystycznych, przybliżenie możliwości interpretacyjnych, a także 
zapoznanie z metodami nauczania poszczególnych pedagogów

10.00-18.00 hol –1
Kiermasz tanich książek 
Za symboliczną złotówkę będzie można nabyć wartościową 
książkę i dać jej nowe życie. Organizator – biblioteka NCK

10.00-18.00 hol –1
Fotogramy / mandale autorstwa Janusza Leśniaka

10.00-18.00 scena plenerowa 
Prezentacje artystyczne zespołów NCK

11.00-12.00 sala 2
Aerobik
Otwarte zajęcia fitness dla pań

11.00-12.00 sala 208 
Klasyka dla dorosłych
Otwarte zajęcia z techniki tańca klasycznego dla młodzieży 
i dorosłych 

11.00-13.00 sala 006
Nowohucki Uniwersytet Dzieci
Laboratorium naukowe – zajęcia, eksperymenty, doświadcze-
nia przyrodnicze. Zajęcia prowadzone są metodami opartymi 
na doświadczeniach stymulujących samodzielne wyciąganie 
wniosków z zabserwowanych reakcji – nauka przez zabawę

11.00-13.00 sala 201c
Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego ENCEK 
Otwarte zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych z zakresu 
tańca towarzyskiego w wersji turniejowej i użytkowej z udzia-
łem tancerzy Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego „encek”. 
Prezentacje artystyczne w wykonaniu Formacji AKTT „encek”

11.00-13.00 hol 0
Strefa Dobrych Manier

11.00-14.00 plener
„Teatr na trawie” – animacje dla dzieci

11.00-15.30 sala 007 
Zajęcia komputerowe dla seniorów
Prezentacja multimedialna (hol 0). Warsztaty – „Darmowa ko-
munikacja” – rodzinne spotkania on-line. Prezentacja multime-
dialna (hol 0). Warsztaty – „Zakupy w Internecie”

12.00-14.00 sala 3
Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA
grupa dziecięca – godz. 12-13
grupa młodzieżowa – godz. 13-14
Lekcja pokazowa zajęć polegająca na pokazaniu osobom odwie-
dzającym charakteru zajęć i ich celowości. Zajęcia poprowadzi 
instruktor grupy. Na zakończenie jeśli będzie taka możliwość 
udział odwiedzających w zajęciach razem z grupą

12.00-13.00 sala 2
Zumba
Otwarte zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Połączenie fitnessu 
i tańca, ekscytująca mieszanka rytmów latynoskich, oriental-
nych i treningu siłowego

12.00-13.00 sala 208 
Flamenco 
Otwarte zajęcia dla pań. Flamenco to zjawisko kulturowe, 
związane z folklorem andaluzyjskich cyganów, obejmujące mu-
zykę, śpiew, taniec, strój i zachowanie

12.00-13.30 sala 209 
„Ten obcy”
Spektakl teatralny wg Ireny Jurgielewiczowej 
w wykonaniu Teatru „Ancymon” i Teatru Ab Intra

12.00-14.00 Galeria Centrum
Układanie puzzli wielkoformatowych
Zajęcia dla dzieci

12.00-14.00 sala 012
Warsztaty ceramiczne 
Poznawanie techniki rysunku, najnowszych technik graficz-
nych, malarstwa, oraz technologii ceramicznych – modelowa-
nie, zdobienie, szkliwienie, Projektowanie plakatów, kompozycji 
plastycznych, form dekoracyjnych

12.00-14.00 sala 014
Kubańska Salsa 
Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych oparte 
na rytmach latynoamerykańskich: Rueda de Casino, bachata, 
merengue i reggaeton

13.00-14.00 sala 2
Taniec jazzowy
Otwarte zajęcia z techniki tańca jazzowego dla młodzieży i do-
rosłych

13.00-14.00 sala 112b
Studio Piosenki – lekcja otwarta

13.00-14.00 sala 201c
Hip-Hop 
Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży. Styl tańca pełen 
ekspresji i dynamiki. Rozwija wszystkie cechy motoryczne: wy-
trzymałość, gibkość, zwinność, skoczność, szybkość 

13.00-14.00 sala 208 
Taniec brzucha 
Otwarte zajęcia dla pań. Taniec łączący subtelne ruchy ciała 
i rąk z muzyką orientalną, wyzwalający kobiecość i zmysłowość

13.00-15.00 Galeria Centrum
Zaczarowany ołówek
Warsztaty 3D dla dzieci

13.00-16.00 sala 115
Autorska pracownia rysunku i malarstwa Mariusza Dudka 

14.00-15.00 sala 2
Disco 
Otwarte warsztaty taneczne dla dzieci. Nauka tańca w opar-
ciu o najpopularniejsze wideoklipy i najnowsze trendy taneczne

14.00-15.00 sala 014
Taneczna Akademia Malucha
Otwarte zajęcia tańca towarzyskiego dla przedszkolaków

14.00-15.00 sala 117 / plener
pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej

14.00-15.00 sala 201c
Grupa Hip-Hop SL CREW
Otwarta próba i prezentacje choreograficzne

14.00-15.00 sala 208 
Klasyka dla dorosłych 
Otwarte zajęcia z techniki tańca klasycznego dla młodzieży 
i dorosłych 

14.00-15.00 plener
happening teatralny ANCYMON

14.00-16.00 sala 006
Nowohucki Uniwersytet Dzieci
Otwarte zajęcia z robotyki w ramach Nowohuckiego Uniwer-
sytetu Dzieci

14.00-16.00 Galeria Centrum
Tworzenie kolaży
Warsztaty dla dzieci

14.00-16.00 sala 3
HAMERNIK lekcja pokazowa 
Przybliżenie w formie zabawy i nauki folkloru Skalnego Podhala 
w śpiewie, tańcu i gwarze góralskiej. Artystyczne przedsta-
wienie zabaw dziecięcych, obrzędów oraz zwyczajów góral-
skich, autentycznych tańców i przyśpiewek, prezentacja stro-
ju góralskiego, nauka gwary

14.30-16.00 sala 209
Teatr ANCYMON
Otwarte warsztaty teatralne dla dzieci

15.00-16.00 sala 2 
Funky
Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych. Radość 
oraz świetna zabawa w swobodnej i nieskrępowanej formie

15.00-16.00 sala 117
Twórczy przedszkolak
Zabawy integracyjno – muzyczne, zabawy edukacyjne dla dzieci 
i rodziców, współne tworzenie pracy plastycznej – symbolu zajęć

15.00-16.00 sala 201c
Dancehall 
Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych. Gatu-
nek muzyczny oraz taniec wywodzące się ze słonecznej Jamajki

15.00-16.00 sala 208 
Balet dla dzieci
Otwarta lekcja baletowa dla dzieci 9-14 lat wprowadzająca 
w podstawy tańca klasycznego.

15.00-16.00 plener
Taneczny Flash Mob

15.00-17.00 sala 014
Tańcz razem z nami – Taniec Towarzyski 
Otwarte zajęcia tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych. 
Tańce standardowe i latynoamerykańskie w wersji użytkowej

16.00-17.00  sala 2
Taniec współczesny
Otwarte zajęcia z techniki tańca współczesnego dla młodzieży 
i dorosłych

16.00-17.00 sala 112b
Śpiew klasyczny – lekcja otwarta

16.00-17.00 sala 117 
Trening koncentracji
Zajęcia dla dzieci w wieku 8-9 lat i rodziców. Podczas twór-
czej, inspirującej zabawy poznamy kilka ćwiczeń pomagających 
odnieść sukces w szkole, kształcacych wyobraźnię i kreatyw-
ność, pamięć, spostrzegawczość, kojarzenie i koncentrację

16.00-17.00 sala 201c 
Pilates 
Otwarty trening Pilatesa dla dorosłych. Niezastąpiona me-
toda ćwiczeń profilaktycznych w trosce o zdrowy kręgosłup 
i właściwą postawę ciała

16.00-17.00 sala 208
BOKWA Fitness Nowość w NCK!
Energetyczne zajęcia w rytmach muzyki afrykańskiej, latino i ho-
use, łączące elementy boxingu i afrykańskiego tańca kwaito. 

16.00-18.00 sala 3
Capoeira 
Pokazy sztuki walki oraz otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Capoeira to sztuka walki łącząca w sobie elementy samoobro-
ny, tańca i akrobatyki  

16.00-18.00 sala 209
Scena Ab Intra
Otwarte warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych

16.00-18.00 taras od strony parkingu
„Tańce na tarasie”
Letnia potańcówka dla dorosłych z udziałem Tanecznego Klubu 
Seniora

17.00-18.00 foto galeria hol 0
Cerkiewne Opowieści
Otwarcie wystawy Małgorzaty Radziejowskiej i Janusza  
Skórskiego. Wernisaż uświetni recital Zbigniewa Grzyba

17.00-18.00 sala 2 
FORMA
Otwarta próba i prezentacje choreograficzne Grupy Tańca 
Współczesnego „Forma”

17.00-18.00 sala 014
BOKWA Kids Nowość w NCK!
Dynamiczne i energetyczne zajęcia dla dzieci. Muzyka afrykań-
ska, latino i house w połączeniu z elementami boxingu i tańca 
afrykańskiego. 

17.00-18.00 sala 112b
Studio piosenki – lekcja otwarta

17.00-18.00 sala 120
Trening szybkiego i efektywnego uczenia się
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat rodziców. 
Podczas zajęć zmierzymy tempo czytania, na, nauczymy się 
prostej mnemotechniki, dowiemy się dlaczego warto ćwiczyć 
koncentracje, pamięć, i szybkie czytanie

17.00-18.00 sala 201c
Gimnastyka wieku średniego  
Otwarte zajęcia fitness – ćwiczenia o średniej intensywności, 
wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha, pośladków

17.00-18.00 sala 208 
Salsa Ladies Styling
Otwarte zajęcia salsy solo i latino solo dla pań

Niedziela 14.09.2014 r.

Sobota 13.09.2014 r.

10.00-11.00 sala 3
Capoeira
Pokazy sztuki walki oraz otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Capoeira to sztuka walki łącząca w sobie elementy samoobro-
ny, tańca i akrobatyki

10.00-11.00 sala 014
Taneczna Akademia Malucha 
Otwarte zajęcia tańca towarzyskiego dla przedszkolaków

10.00-11.00 sala 201c
Disco 
Otwarte warsztaty taneczne dla dzieci. Nauka tańca w opar-
ciu o najpopularniejsze wideoklipy i najnowsze trendy taneczne

10.00-12.00 sala 208 
„Kolorowy Tygiel” 
Gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków Zapra-
szamy przedszkolaków do wspólnej zabawy oraz dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym na zajęcia teatralne. Gry i zabawy muzycz-
no-ruchowe, rytmika i nauka piosenek, konkursy tematyczne, 
elementy tańca towarzyskiego, improwizacje teatralne, ko-
lorowe malowanki – to tylko niektóre propozycje działań ani-
macyjnych. Zajęcia animacyjne urozmaicone są prezentacjami 
artystycznymi w wykonaniu dziecięcych zespołów, fragmen-
tami bajek muzycznych realizowanych w NCK oraz wspólnym 
śpiewaniem i inscenizowaniem popularnych piosenek dla dzieci 

10.00-18.00 sala 209
Tak hartowała się sztuka
Warsztaty teatralne dla dzieci, mlodzieży i dorosłych z udzia-
łem Te atru „Ancymon” i Teatru AB INTRA. Młodzi artyści 
zapra szają w podróż do świata wyobraźni i odkrywania własnej 
tożsamości artystycznej. Poznanie kuchni teatralnej od stro-
ny procesu powstawania spektaklu, budowania sceno grafii, 
określania funkcji rekwizytu, realizacji nagłośnienia i światła, 
pracy reżysera z aktorem, twórczego dyskursu z widzem. Pre-
zentacja spektakli teatralnych z repertuaru teatrów

10.00-13.00 Galeria Centrum
Warsztaty linorytu 
Wprowadzenie do technik graficznych, linoryt, gipsoryt, Mono-
typia. Grupa początkująca, zaawansowana i seniorska

10.00-18.00 sala 211
Laboratorium dźwięku
fortepian, gitara, skrzypce, flet, akordeon
Prezentacje muzyczne nauczycieli – instrumentalistów w za-
kresie nauki gry na różnorodnych instrumentach: fortepian, 
skrzypce, gitara, flet, skrzypce, elektroniczne instrumenty 
klawiszowe, akordeon. Przedstawienie charakterystyki po-
szczególnych instrumentów w formie warsztatów i prezenta-
cji artystycznych, przybliżenie możliwości interpretacyjnych, 
a także zapoznanie z metodami nauczania poszczególnych pe-
dagogów

10.00-18.00 hol –1
Kiermasz tanich książek 
Za symboliczną złotówkę będzie można nabyć wartościową 
książkę i dać jej nowe życie. Organizator – biblioteka NCK

10.00-18.00 hol -1
Fotogramy / mandale autorstwa Janusza Leśniaka

11.00-12.00  sala 3
Dancehall 
Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych. Ga-

tunek muzyczny oraz taniec wywodzące się ze słonecznej Ja-
majki 

11.00-12.00 sala 201c
KLIPS
Otwarta próba i prezentacje choreograficzne Zespołu Tańca 
Nowoczesnego „Klips”

11.00-12.00 sala 211
Śpiew klasyczny
lekcja otwarta

11-00-13.00 sala 006 
Nowohucki Uniwersytet Dzieci
Otwarte zajęcia z robotyki w ramach Nowohuckiego Uniwer-
sytetu Dzieci

11.00-12.00 sala 014
Tańcz razem z nami – Taniec towarzyski
Otwarte zajęcia tańca towarzyskiego dla młodzieży i doro-
słych. Tańce standardowe i latynoamerykańskie w wersji użyt-
kowej

11.00-14.00 sala 115
Autorska pracownia rysunku i malarstwa Mariusza Dudka

11.00-15.30 sala 007
Zajęcia komputerowe dla seniorów
Prezentacja multimedialna (hol 0). Warsztaty – „W kolejce do 
lekarza” – jak znaleźć specjalistę.
Prezentacja multimedialna (hol 0). Warsztaty – „Internetowa 
komunikacja”

12.00-13.00 sala 3
Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA
Zajęcia grupy zaawansowanej 
lekcja pokazowa zajęć polegająca na pokazaniu osobom odwie-
dzającym charakteru zajęć i ich celowości. Zajęcia poprowadzi 
instruktor grupy. Na zakończenie jeśli będzie taka możliwość 
udział odwiedzających w zajęciach razem z grupą

12.00-13.00 sala 014
„Tańce Świata”
Warsztaty taneczne dla dzieci oparte na różnych ryt-
mach świata, m.in. disco, funky, hip-hop, taniec towarzyski, 
rock’n’roll, country, kazaczok, żydowska hora, zorba, tańce 
bałkańskie, cygańskie i wiele innych, tańczone głównie w kręgu

12.00-13.00 sala 208
Baletowa zerówka
Otwarta lekcja baletowa dla dzieci 6-8 lat, zapoznająca z pod-
stawami tańca klasycznego

12.00-13.30 sala 209
„Sześć postaci w poszukiwaniu autora”
Spektakl teatralny wg Luigiego Pirandello 
w wykonaniu Teatru Ab Intra i Teatru „Ancymon”

12.00-13.00 plener
Taneczny Flash Mob

12.00-14.00 sala teatralna
Wielki Test Języka Angielskiego
WTJA będzie dużym wydarzeniem kulturalnym, nagłośnionym 
medialnie, w którym wezmą udział mieszkańcy Krakowa i okolic 
w różnym wieku. Wielki Test będą pisać znani artyści, spor-
towcy i dziennikarze. Jest to idealna okazja do bezpłatnego 

sprawdzenia kompetencji języka angielskiego z możliwością 
spędzenia wolnego czasu w miłej atmosferze i oprawie arty-
stycznej oraz wygrania wielu ciekawych nagród

12.00-14.00 sala 2
Wielki Test Języka Angielskiego dla dzieci
Wersja Wielkiego Testu Języka Angielskiego dla dzieci w wieku 
8-12 lat

12.00-14.00 sala 012
Warsztaty ceramiczne 
Poznawanie techniki rysunku, najnowszych technik graficz-
nych, malarstwa, oraz technologii ceramicznych – modelowa-
nie, zdobienie, szkliwienie, Projektowanie plakatów, kompozycji 
plastycznych, form dekoracyjnych

12.00-14.00 sala 201c
Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego ENCEK 
Otwarte zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych z zakresu 
tańca towarzyskiego w wersji turniejowej i użytkowej z udzia-
łem tancerzy Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego „en-
cek”. Prezentacje artystyczne w wykonaniu Formacji AKTT 
„encek”

12.00-14.00 Galeria Centrum
Układanie puzzli wielkoformatowych
Zajęcia dla dzieci

13.00-14.00 sala 014
Salsa Ladies Styling 
Otwarte zajęcia salsy solo i latino solo dla pań

13.00-14.00 sala 208
Klasyka dla dorosłych
Otwarte zajęcia z techniki tańca klasycznego dla młodzieży 
i dorosłych

13.00-15.00 Galeria Centrum
Zaczarowany ołówek
Warsztaty 3D dla dzieci

14.00-16.00 sala 014
Dziecięca Scena Piosenki Nutka – lekcja pokazowa
Otwarte zajęcia i prezentacje muzyczne, zajęcia z udziałem 
publiczności i wspólnym śpiewaniem popularnych szlagierów 
dla dzieci. Konkurs piosenki dla dzieci szkolnych. Szansa za-
prezentowania indywidualnych możliwości i sprawdzenia pre-
dyspozycji wokalnych. Możliwość występu przed publicznością 
i  skorzystania z praktycznych wskazówek warsztatowych 
z zakresu dykcji, emisji głosu, umuzykalnienia

14.00-15.00 sala 201c
Aerobik
Otwarte zajęcia fitness dla pań.

14.00-15.00 sala 208
Flamenco
Otwarte zajęcia dla pań. Flamenco to zjawisko kulturowe, 
związane z folklorem andaluzyjskich cyganów, obejmujące mu-
zykę, śpiew, taniec, strój i zachowanie.

14.00-15.00 scena plenerowa
Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA

14.00-15.00  plener
Happening teatralny AB Intra

14.00-16.00 sala 3
HAMERNIK – lekcja pokazowa
Przybliżenie w formie zabawy i nauki folkloru Skalnego Podhala 
w śpiewie, tańcu i gwarze góralskiej. Artystyczne przedsta-
wienie zabaw dziecięcych, obrzędów oraz zwyczajów góral-
skich, autentycznych tańców i przyśpiewek, prezentacja stro-
ju góralskiego, nauka gwary

14.00-16.00 sala 006
Nowohucki Uniwersytet Dzieci
Otwarte zajęcia przyrodnicze w ramach Nowohuckiego Uni-
wersytetu Dzieci

15.00-16.00 sala 120
Gimnastyka umysłu dla seniorów 
Trening ma na celu pozyskiwanie, wzmacnianie, i doskonalenie 
umiejętności poznawczych. Ćwiczenia poprawiające zdolność 
koncentrowania się, pamięci, umiejętności tworzenia nowych, 
nietypowych skojarzeń, wykorzystanie wyobraźni

15.00-16.00 sala 201c
Pilates 
Otwarty trening Pilatesa dla dorosłych. Niezastąpiona me-
toda ćwiczeń profilaktycznych w trosce o zdrowy kręgosłup 
i właściwą postawę ciała

15.00-16.00 sala 208
Taniec jazzowy
Otwarte zajęcia z techniki tańca jazzowego dla młodzieży i do-
rosłych

15.00-16.00 sala 211
Muzyczny Poker

15.00-16.30 sala 209 
„Tangere” 
Spektakl teatralny wg „Tanga” Sławomira Mrożka
w wykonaniu Teatru Ab Intra i Teatru „Ancymon”

15.00-17.00 Galeria Centrum 
Warsztaty haftu koralikowego

15.00-17.00 Galeria Centrum
Warsztaty tworzenia biżuterii i scrapookingu 
Na zajęciach dowiemy się jak zorganizować sobie warsztat 
pracy, poznamy materiały, techniki i narzędzia. Wykonamy wła-
snoręcznie kilka prac

15.00-17.00 sala 117
Prezentacja KKF 
Pokazy fotografii pochodzące z archiwum Krakowskiego Klubu 
Fotograficznego oraz współczesne, połączone każdorazowo 
z krótkimi spotkaniami autorskimi z udziałem członków KKF

15.00-18.00 plener
„Teatr na trawie” – animacje dla dzieci

16.00-17.00 sala 120
Klub młodego szachisty
Pokaz i analiza najciekawszych kombinacji szachowych, zagadki 
szachowe

16.00-17.00 sala 201 C / plener 
Tai chi  
To doskonale rozwinięty, chiński system pozwalający zharmo-
nizować ciało z energią wewnętrzną. Ćwiczenia wykonywa-

ne w  spokojnym rytmie, kontrolowany oddech, koncentracja 
na własnym ciele, odprężają, równoważą, wzmacniają ciało i 
umysł Tai chi chuan to skuteczna profilaktyka zdrowotna dla 
osob w kazdym wieku

16.00-17.00 sala 208
Zumba
Otwarte zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Połączenie fitnessu 
i tańca, ekscytująca mieszanka rytmów latynoskich, oriental-
nych i treningu siłowego 

16.00-18.00 sala 3
Break Dance 
Otwarte warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży

16.00-18.00 sala 014
Taneczny Klub Seniora 
Otwarte wprawki taneczne dla dorosłych z zakresu tańca 
towarzyskiego

16.00-18.00 scena plenerowa
Koncert zespołu Krakow Reggae Band

17.00-18.00  sala 120 
Warsztaty twórczego pisania
Na warsztaty zapraszamy osoby, które mają już za sobą 
pierwsze próby literackie. Prosimy o przyniesienie własnych 
prac. W programie zajęć czytanie tekstów, analiza, dyskusja

17.00-18.00 sala 201c / plener
Hatha yoga
Hatha yoga to system pracy z ciałem, oddechem i psychiką 
oparte na wielowiekowej tradycji indyjskiej. Jest to uniwer-
salna sztuka pozwalająca odnaleźć równowagę, spokój i od-
prężenie

17.00-18.00 sala 208
BOKWA Fitness
Energetyczne zajęcia w rytmach muzyki afrykańskiej, lati-
no i house, łączące elementy boxingu i afrykańskiego tańca 
kwaito. Nowość w NCK!

17.00-18.00 sala 211
Studio Piosenki – lekcja otwarta

17.00-18.00 sala 209
Scena Ab Intra
Otwarte warsztaty teatralne dla seniorów

Zapraszamy również na „Targ Produktów Lokalnych” – 
czyli zapowiedź smaków powstającego Bistra Marchewka. 
Zapraszamy na ciasto marchewkowe, sok z marchwi 
i jabłek, pierogi z suską sechlońską i pasztet z fasoli Piękny 
Jaś i marchewki. 

Będzie pysznie!

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-931 Kraków
tel. 12 644 02 66, nck@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl

Zbierz 6 pieczątek za udział w zajęciach  
i otrzymaj nagrody niespodzianki!
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