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Czy na sali jest lekarz? 
komedia szpitalna
Krakowska premiera spektaklu!

20 lutego (czwartek), godz. 1900, sala teatralna

Pełna absurdów i zabawnych 
nieporozumień, komedio-far-
sa będąca odzwierciedleniem 
tego wszystkiego, co dzieje się 
w służbie zdrowia. Nieudolni, 
skorumpowani lekarze, brak 
lekarstw, szpitalny nieład, 
terminy badań sięgające 
nieskończoności i biurokra-
cja. Całość przepleciona jest 
łatwo wpadającymi w ucho 
piosenkami oraz zabawnymi 
dialogami. Dwie godziny 
dobrej zabawy!

Autor: Tadeusz Ross
Reżyseria: Zbigniew Lesień
Obsada (wymiennie): 
Jacek Fedorowicz / Tadeusz Ross, 
Dariusz Gnatowski / Andrzej Zaborski, 
Piotr Pręgowski / Sylwester Maciejewski, 
Tomasz Stockinger, Viola Arlak, Alicja Kwiatkowska

bilety: 70 zł

Odlewnia Form Satyrycznych  
Ireneusz Krosny

22 lutego (sobota), godz. 1900, sala teatralna

Ireneusz Krosny tworzy autorskie, 
pantomimiczne, spektakle komedio-
we. Siła jego sztuki pochodzi z dwóch 
źródeł. Po pierwsze jest to kreatyw-
ność i niespotykane poczucie humo-
ru, po drugie oryginalny, własny styl. 
Krosny jest niewątpliwie najbardziej 
znanym i uznanym mimem komicz-
nym w Polsce, a jego sztuka, poprzez 
czystość formy i oryginalność stylu 
zyskuje coraz szerszą publiczność na 
całym świecie. Chicago Reader uza-
sadniając przyznanie mu wyróżnienie 
napisał: „Świeży, śmieszny, nie można 
mu się oprzeć”.
Prowadzenie: Formacja Chatelet.

bilety: 50 zł

NAVIGATOR FESTIVAL
Podróże – Przygody – Pasje

28 lutego – 2 marca

Na przełomie lutego i marca 2014 r. w Nowohuckim Cen-
trum Kultury odbędzie  się kolejna edycja jednego z najważ-
niejszych festiwali podróżniczych w Polsce.
Prezentacje z podróży, warsztaty, wieczór filmowy, wystawy 
malarstwa i fotografii, kiermasze, kuchnie świata i wspól-
na zabawa przy muzyce etnicznej – to wszystko zdarzy się  
w miejscu, które na trzy dni zamieni się w Nowohuckie 
Centrum Kultury Podróżniczej.

Festiwal to morze atrakcji, nieprzewidziane zdarzenia i możli-
wość spotkania znanych pod każdą szerokością geograficzną 
podróżników. Wśród festiwalowych gości nie zabraknie tych, 
których dokonania są szeroko komentowane w mediach, 
jak również podróżników dopiero rozpoczynających swoją 
przygodę ze Światem. Zaproszenie na festiwal przyjęli między 
innym: Janina Ochojska, Maciej Sokołowski,  
Elżbieta i Andrzej Lisowscy, Monika Witkowska,  
Adam Wajrak, Ola i Paweł Wysoccy. 

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 lutego 

koncert 
Zbigniewa 

Wodeckiego  
z zespołem



3-14 lutego 
Ferie w NCK 
Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży spędzających 
ferie w Krakowie.  
Szczegóły na stronie www.nck.krakow.pl/ferie 
 
 
 

3-14 lutego, godz. 1100, sala teatralna 
Festiwal Teatrów dla Dzieci – Kraków 2014 
W trwającym dwa tygodnie Festiwalu biorą udział teatry 
z wielu miast Polski, prezentując na scenie NCK swoje 
najciekawsze spektakle.  
bilety: 15 zł

8 lutego (sobota), godz. 1900, sala teatralna 
Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem  
w składzie: Zbigniew Stelmasiak, Mirosław Wiśniewski, 
Jarosław Zawadzki, Michał Bylica, Paweł Twardoch 
bilety: 60 zł

15 lutego (sobota) godz. 2000, sala C 
Bal karnawałowy 
Muzyka w wykonaniu zespołu „Czakram” 
bilety:125 zł za osobę

16 lutego (niedziela),  godz. 1830, sala teatralna 
Uroczysty Koncert dla uczczenia pamięci Pani Profesor 
Janiny Strzembosz 
W koncercie wystąpią m.in. Zespół Pieśni i Tańca Nowa 
Huta, Zespół Pieśni i Tańca Małe Słowianki, Balet Dworski 
Cracovia Danza, Szkoła Baletowa w Krakowie, Zespół 
Pieśni i Tańca Krakowiacy, Studio Baletowe Opery Krakow-
skiej.  
bilety: 10 zł 

18 lutego (wtorek), godz. 1800, sala teatralna 
Salon Literacko Muzyczny – Wieczór sześćdziesiąty 
Stolik Literacki – A imię Twoje PESEL – Spotkanie z poetą 
i fotografikiem Andrzejem Walterem. 
Stolik Muzyczny – Nie czekamy – Recital Basi Gąsienicy-
Giewont. 
Prowadzenie: Basia Stępniak-Wilk 
wstęp wolny

20 lutego (czwartek), godz. 1900, sala teatralna  
Czy na sali jest lekarz?  
Krakowska premiera spektaklu!  
Szalona, pełna absurdów i zabawnych nieporozumień 
komedio-farsa, będąca odzwierciedleniem tego wszystkie-
go, co dzieje się w służbie zdrowia. Dwie godziny dobrej 
zabawy. 
bilety: 70 zł

 
 
 

12 lutego (środa), godz.1800, sala kameralna 
Klub Przyjaciół Psychologii 
Nasze sposoby kontrolowania zachowań, czyli o dwóch 
wzorcach osobowości. 
spotkanie z psychologiem Magdaleną Sękowską 
wstęp wolny

15 lutego (sobota), godz. 900-1500, sala 112B 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 
prowadzący: Ratownicy medyczni 
opłata za kurs: 75 zł  

17 lutego (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Zdrowie i medycyna 
Choroby układu nerwowego i zaburzenia psychiczne. 
wykład prof. Wiktora Stelmacha – gerontologa i fito-
terapeuty 
wstęp wolny

20 lutego (czwartek), godz.1800, sala kameralna 
Akademia Skutecznych Rodziców 
Przemoc domowa: bicie i klapsy czy jeszcze coś? 
Jak wychowywać bez stosowania agresji fizycznej  
i innych form przemocy? 
spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz 
wstęp wolny

24 lutego (poniedziałek), godz.1800, sala kameralna 
Religia – Filozofia – Kultura 
Immanuel Kant – część II 
Człowiek jako „cel sam w sobie” wszelkiego działania. 
Państwo celów – moralność w życiu społecznym.  
Znaczenie filozofii moralności Kanta.  
wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro. 
wstęp wolny

27 lutego (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Wybitni artyści europejscy i ich dzieła w polskich 
zbiorach muzealnych 
Twórczość Bernarda Strozziego 
Wykład Filipa Chmielewskiego – historyka sztuki,  
pracownika Muzeum Narodowego w Krakowie 
wstęp wolny

NCK
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NCK22 lutego (sobota), godz. 1700-2000, studio C4  
3…2…1…TANIEC – Konkurs Choreograficzny  
Konkurs  skierowany jest do choreografów poszukujących 
własnego, oryginalnego języka scenicznej wypowiedzi. 
bilety: 25 zł 

22 lutego (sobota), godz. 1900, sala teatralna  
Odlewnia Form Satyrycznych  
Ireneusz Krosny – pantomimiczny spektakl komediowy 
bilety: 50 zł 

22 lutego (sobota), godz. 1900, sala 209 
Teatr Ab Intra – „Czarny kwadrat” wg A. Świrszczyńskiej 
PREMIERA! 
scenariusz i reżyseria: Marlena Topolska 
bilet: 10 zł

23 lutego (niedziela), godz. 1600, sala kameralna  
Spotkanie z piosenką – prowadzi Wojciech Dąbrowski 
wstęp wolny 

23 lutego (niedziela), godz. 1900, Studio C4  
Krakowski Teatr Tańca – Poliamoria 
bilety: 25 zł

28 lutego – 2 marca (piątek-niedziela)   
2. NAVIGATOR FESTIVAL – festiwal podróżników  
 
 
 

do 20 lutego, budynek A, I piętro 
wystawa fotografii i trofeów Zespołu Góralskiego  
„Hamernik” z okazji 30-lecia Zespołu.

do 2 marca, Foto-Galeria, budynek A 
Krakowski Klub Fotograficzny – Fotografie 2013 
Wystawa obejmuje najciekawsze zdjęcia wykonane przez 
członków klubu w 2013 roku.

do 20 lutego, Galeria Centrum, budynek B 
Leszek Dutka – wystawa rysunku z lat 1970-2011  
i ceramiki z lat 70.

do 20 lutego, Galeria Centrum, budynek B 
Arkadiusz Andrejkow – wystawa malarstwa  
i fotografii dokumentalnej

20 lutego, Galeria Centrum, budynek B (foyer) 
W podróży – wystawa malarstwa rumuńskich i polskich 
artystów z Grupy KRoma 
wernisaż wystawy połączony z inauguracją 2. Navigator 
Festivalu – 28 lutego o godz. 1800

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


