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Zespół Pieśni i Tańca 
NOWA HUTA 
doroczny koncert

11 stycznia (sobota), godz. 1700, sala teatralna

Podczas koncertu tradycyjnie dedyko-
wanego swoim wychowankom i sym-
patykom prezentowane będą polskie 
tance narodowe i regionalne. Jak co 
roku odbędą się też premiery. 
Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Huta” 
powstał w 1953 roku w Krakowie. 
Siedzibą Zespołu jest Nowohuc-
kie Centrum Kultury, a jego skład 
osobowy stanowią dzieci i młodzież 
wszystkich typów szkół krakowskich 
oraz młodzież studencka i pracująca. 
Zespół wielokrotnie brał udział w re-
alizacjach telewizyjnych i teatralnych 
oraz w widowiskach plenerowych. Jest 
laureatem wielu konkursów i festiwali 
krajowych i zagranicznych.
bilety: 10 zł 

Odlewnia Form Satyrycznych 
Formacja Chatelet – Gołoleć
PREMIERA

24 stycznia (piątek), godz. 1900, sala teatralna

Odlewnia Form Satyrycznych to wspólny projekt NCK 
i Formacji Chatelet. W jego ramach proponujemy spo-
tkania z najlepszymi polskimi kabaretami. Różnorodność 
zapraszanych przez nas, raz w miesiącu, gości pozwoli 
państwu docenić jak bardzo pojemnym i różnobarwnym 
zjawiskiem jest współczesny kabaret.
Gospodarzem cyklicznych spo-
tkań będzie Formacja Chatelet. 
Ich najnowszy program to 
zaskoczenie, powiew świeżości 
i zabawa w profesjonalnym stylu. 
To mieszanka kabaretu, teatru 
i improwizacji. „Gołoleć” jest tak-
że zabawą z widzem – a celowy 
błąd w tytule programu słusznie 
nasuwać ma różne skojarzenia. 
Oderwij się z nami 
od rzeczywistości!
bilety: 50 zł

Wesoła Wdówka 
operetka w trzech aktach
Gliwicki Teatr Muzyczny

31 stycznia (piątek), godz. 1900, sala teatralna 

Baron Zeta, poseł księstwa Pontevedry we Francji, ma nie 
lada orzech do zgryzienia – Hanna Glawari, dziedziczka 
fortuny po zmarłym mężu bankierze, przyjeżdża do Paryża, 
najwyraźniej po to, by rzucić się w wir wielkomiejskich 
uciech i znaleźć kogoś, kto pocieszy ją we wdowieństwie. 
Zapraszamy na nową inscenizację Wesołej Wdówki, operet-
kowego superprzeboju, którego partytura błyszczy takimi 
perełkami, jak aria Wilio, ach Wilio… czy najsłynniejszym 
duetem gatunku, Usta milczą, dusza śpiewa… 
(…) To co zwraca szczególną uwagę w gliwickim przedsta-
wieniu to eleganckie dekoracje stworzone przez Barbarę 
Kędzierską, a także wyjątkowe stroje nawiązujące do lat 20. 
XX wieku przygotowane przez Tatianę Kwiatkowską. Obie 
panie swoją pracą stworzyły na scenie niesamowity nastrój: 
aż chce się na to patrzeć, aż chce się być jednym z uczestni-
ków wydarzeń rozgrywanych na scenie (…)

Joanna Garbarczyk
Czas trwania: 2 godz. 40 minut (2 przerwy) 
bilety: 120 zł

Koncert jubileuszowy
18 stycznia 2014 r.
godz. 1800

Zamówienia i informacje: tel. 12 644 24 81, 517 248 619
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl 
KASA czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 830-2000 

fot. Adam Gryczyński



8 stycznia (środa), godz. 1900, sala kameralna  
Sceny Ballada  
Kolędowanie z Pawłem Orkiszem  
bilety: 20 zł, 17 zł (przedsprzedaż)

11 stycznia (sobota), godz. 1700, sala teatralna 
Doroczny koncert Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA 
Bilety: 10 zł

12 stycznia (niedziela), godz. 1600-1900, sala teatralna  
22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Koncert zespołów i grup artystycznych działających w NCK.  
Dodatkową atrakcją będą stoiska, na których można degustować 
regionalne przysmaki oraz zakupić m.in. książki, okolicznościowe 
pamiątki i gadżety. Zbiórkę pieniędzy poprowadzi Orkiestrowy Sztab 
pod kierownictwem Jerzego Kujawskiego

14 stycznia (wtorek), godz. 1800, sala teatralna 
Salon Literacko Muzyczny – Wieczór pięćdziesiąty dziewiąty 
„Jedwabiście” – spotkanie autorskie i recital Tomasza Kordeusza 
– literata, autora tekstów, kompozytora, wykonawcy piosenek 
autorskich. 
Prowadzenie: Basia Stępniak-Wilk 
wstęp wolny 

17-19 stycznia (piątek-niedziela), studio C4  
Warsztaty GaGa 
Prowadzenie: Natalia Iwaniec 
Bloki: GaGa People, GaGa Dancers, Impro z elementami choreografii 
więcej: www.krakowskiteatrtanca.pl

18 stycznia (sobota), godz. 1800, sala teatralna  
Zespół Góralski Hamernik 
koncert z okazji 35. Rocznicy powstania zespołu  
Gościnnie wystąpi Dziecięcy Zespół Góralski Mali Hamernicy 
wstęp wolny 

19 stycznia (niedziela), godz. 1100-1600, sala teatralna  
Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej 
Turniej, poświęcony pamięci prof. Mariana Wieczystego, będzie miał 
charakter otwarty, bez podziału na klasy taneczne, z uhonorowaniem 
wszystkich, którzy wywalczą awans do finału. 
wstęp wolny

19 stycznia (niedziela), godz. 1915, studio C4 
Krakowski Teatr Tańca  
Blondi. Próba 
bilety: 25 zł 

24 stycznia (piątek), godz. 1900, sala teatralna  
Odlewnia Form Satyrycznych 
Formacja Chatelet w programie pt. Gołoleć – PREMIERA 
bilety: 50 zł

26 stycznia (niedziela), godz. 1600, sala kameralna  
Spotkania z piosenką – prowadzi Wojciech Dąbrowski 
wstęp wolny 

29 stycznia (środa), godz. 1700, sala kameralna 
Koncert Młodych Muzyków  
Koncert w wykonaniu uczniów gry na instrumentach, wieńczący 
pierwszy semestr nauki. 
wstęp wolny

 

9 stycznia (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Wybitni artyści europejscy i ich dzieła w polskich zbiorach 
muzealnych 
Adoracja Madonny Różańcowej przez kartuzów Francisco de Zur-
barana (1638 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu) a twórczość 
hiszpańskiego artysty czasów baroku. 
Wykład Filipa Chmielewskiego – historyka sztuki, pracownika 
Muzeum Narodowego w Krakowie. 
wstęp wolny

11 stycznia (sobota), godz. 900-1500, sala 112 B 
Pierwsza pomoc przedmedyczna niemowlętom i dzieciom  
Prowadzący: Ratownicy Medyczni 
opłata za kurs: 75 zł

16 stycznia (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Akademia Skutecznych Rodziców 
Matki i córki – ich relacje w dzieciństwie i dorosłym życiu 
Spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz 
wstęp wolny

19 stycznia (niedziela), godz. 1000, sala 206 
Noworoczny Turniej Jiu-Jitsu

20 stycznia (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Zdrowie i medycyna 
Leki stosowane w oczyszczaniu organizmu i jego rewitalizacji  
Wykład prof. Wiktora Stelmacha – gerontologa i fitoterapeuty 
wstęp wolny

21 stycznia (wtorek), godz. 1800, sala kameralna 
Klub Poznaj Świat 
Zofia Zalewska – Pejzaże Toskanii  
Relacja z podróży i autorski pokaz zdjęć. 
wstęp wolny

25 stycznia (sobota), godz. 900-1500, sala 112B 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej  
dla młodzieży i dorosłych 
prowadzący: Ratownicy Medyczni 
opłata za kurs: 75 zł 

27 stycznia (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Religia – Filozofia – Kultura 
Immanuel Kant (1724-1804) 
Rozum powszechny źródłem prawa moralnego – Niebo gwiaździ-
ste nade mną, prawo moralne we mnie. 
Prawo moralne jako zasada powszechna i konieczna. Imperatyw 
kategoryczny Kanta. 
Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro 
wstęp wolny

28 stycznia (wtorek), godz.,1800, sala kameralna 
Klub Przyjaciół Psychologii 
Matka z córką, ojciec z synem czyli o porozumieniu międzypoko-
leniowym. 
Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą  
Magdaleną Sękowską. 
wstęp wolny

NCK

NCK

NCK29 stycznia (środa), godz. 1915, sala teatralna 
Partytura na ciało i ruch  
Barbara Bujakowska 
Grupa  Ahi nama! La Culpa 
bilety: 20 zł, 15 zł (przedsprzedaż)

30 stycznia (czwartek), godz. 1700, sala kameralna  
Kolęda dla nieobecnych – wieczór kolędowy w wykonaniu solistów 
Studia Piosenki i Dziecięcej Sceny Piosenki Nutka 
prowadzenie: Ewelina Kozak 
wstęp wolny

31 stycznia (piątek), godz. 1900, sala teatralna  
Wesoła Wdówka – operetka w trzech aktach 
Gliwicki Teatr Muzyczny 
bilety: 120 zł

 
 
 
 

4 stycznia (sobota), godz. 1230, sala 116 
English Culture Club  
Exploring Unknown 
wstęp wolny 

11 stycznia (sobota), godz. 1145, sala 112 
Discussion Club  
2014 TO DO LIST 
wstęp wolny

18 stycznia (sobota), godz. 1100, sala 112 
Discussion Club  
You have 0 friends: social media and their role in our lives 
wstęp wolny

25 stycznia (sobota), godz. 1100, sala 112 
Filmowa Sobota 
Jak wytresować smoka (How to train a dragon) 
wstęp wolny 

 
 
 
 

9 stycznia – 2 lutego, Foto-Galeria, budynek A 
Krakowski Klub Fotograficzny – Fotografie 2013 
Wystawa obejmuje najciekawsze zdjęcia wykonane przez członków 
klubu w 2013 roku.  
wernisaż wystawy 9 stycznia (czwartek), godz. 1800

10 stycznia – 10 lutego, Galeria Centrum, budynek A 
Leszek Dutka – wystawa rysunku z lat 1970-2011  
wernisaż wystawy 10 stycznia (piątek), godz. 1800 

20 stycznia – 20 lutego, Galeria Centrum, budynek B 
Arkadiusz Andrejkow – wystawa malarstwa i fotografii dokumentalnej 
wernisaż wystawy 24 stycznia (piątek), godz. 1800

 Wystawy czynne codziennie w godz. 800-2000 
Na wszystkie wystawy wstęp wolny. 

NCK


