
        organizator:         

„Klub mężusiów”
Spektakl komediowy wg Kristof Magnusson

7 marca (piątek), godz. 1900, sala teatralna

„Klub mężusiów” to iro-
niczny obraz świata kobiet, 
mężczyzn i małżeńskich 
problemów. Współczesny 
język, zaskakujące zwroty 
akcji, lekkie pointy i mi-
strzowskie konwersacje.

Występują: 
Roland – Krzysztof Tyniec
Karol – Cezary Morawski
Andy – Michał Milowicz
Mario – Robert Wabich

Reżyseria – Andrzej Rozhin
Teksty piosenek – Krzysztof Tyniec
Czas trwania: 120 min. (z przerwą) 

bilety: 80 zł

Kabaret Smile
Odlewnia Form Satyrycznych

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

Kabaret SMILE przebojem zdobywa publiczność wszędzie 
gdzie się pojawi. Prezentowane przez kabaretowych artystów 
pochodzących z Lublina skecze i piosenki nawiązują do ota-
czającej nas rzeczywistości, pozwalając spojrzeć widzowi na 
groteskowość codziennych, z pozoru wydawałoby się mało 
śmiesznych sytuacji. 

Gospodarz wieczoru: Formacja Chatelet

Odlewnia Form Satyrycznych to wspólny projekt Nowohuc-
kiego Centrum Kultury i Formacji Chatelet. Pragniemy, aby 
kabaret na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Nowej Huty.

bilety: 50 zł 

Katarzyna Jamróz 
wraz z zespołem Tango Bridge 
koncert promujący płytę Libertango

23 marca (niedziela), godz. 1800, sala teatralna

Płyta Libertango, wydana przez Agencje Artystyczną GAP, 
zawiera czternaście kompozycji AstoraPiazzolli, do których za 
sprawą Anny Burzyńskiej powstały polskie tłumaczenia orygi-

nalnych tekstów. Całość jest niepowta-
rzalną, nastrojową i zmysłową opowieścią 
z tangiem umieszczonym w jej centralnym 
punkcie. 

W koncercie wystąpią:
Katarzyna Jamróz – vocal
Paweł Wajrak – skrzypce
Klaudiusz Baran – bandoneon
Michał Nagy – gitara
Jacek Bylica – piano
Grzegorz Frankowski – kontrabas

bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu koncertu)

Benefi s Pawła Orkisza 
i jubileuszowy koncert Grupy PASS 

29 marca (sobota), godz.1800, sala teatralna 

W koncercie wezmą udział zaproszeni goście:
• Tadeusz Woźniak
• Grupa „Bez Jacka”
• Tolek Muracki
• Andrzej Korycki
• Zespół „U Studni” 
   (Ola Kiełb, Darek Czarny, Adam Ziemianin)
• Piwnica św. Norberta
• Basia Stępniak-Wilk
• Lidia Jazgar
• Andrzej Mróz
• Ewgen Malinowski
Prowadzenie: Jerzy Pal
bilety: 50 zł (przedsprzedaż), 60 zł (w dniu koncertu), 30 zł (ulgowe) 

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 

Krakowski Teatr Tańca – Takarazuka camp
8 marca

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

7 marca (piątek), godz. 1900, sala teatralna 
Klub mężusiów – spektakl komediowy wg Kristof Magnusson  
bilety: 80 zł

8-9 marca (sobota, niedziela), godz. 900-1600  
Warsztaty GaGa z Natalią Iwaniec

8 marca (sobota), godz. 1945, sala teatralna 
spektakl Takarazuka camp Krakowskiego Teatru Tańca 
choreografia, światło, kostiumy: Eryk Makohon 
bilety: 25 zł

10 marca (poniedziałek), godz. 1100, sala teatralna  
Rozmowa z piramidami – Piotr Kajetan Matczuk z zespołem  
bilety: 12 zł

10, 11 marca (poniedziałek, wtorek), godz. 900-1500 sala kameralna 
XI Krakowski Konkurs Recytatorski – przesłuchania rejono-
we z udziałem dzieci i młodzieży z nowohuckich szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

11 marca (wtorek), godz. 1800, sala teatralna 
Salon Literacko Muzyczny – Wieczór sześćdziesiąty pierwszy 
Miraże – spotkanie z poetką Magdaleną Węgrzynowicz-Plichtą 
Zmyślony – recital Marcina Skrzypczaka 
prowadzenie Basia Stępniak-Wilk 
wstęp wolny

14 marca (piątek), godz. 1630-1800, sala kameralna  
Festiwal Kultury Irlandzkiej w Krakowie – blok edukacyjny 
dla dzieci: czytanie legend irlandzkich, rysowanie scen na pod-
stawie wysłuchanych tekstów, krótkie warsztaty taneczne 
wstęp wolny

15-16 marca (sobota, niedziela), sala teatralna  
Dance World Cup 2014 
bilet wstępu (całodniowy) na eliminacje do konkursu: 5 zł 
bilet wstępu na Galę Baletową: 10 zł

16 marca (niedziela), godz. 1800, sala teatralna  
Festiwal Kultury Irlandzkiej w Krakowie  – spektakl taneczny 
Splecione w nas, w wykonaniu Zespołu Tańca Irlandzkiego ERIU 
bilety: 25 zł, 20 zł (ulgowe)

18, 19 marca (wtorek, środa), godz. 900-1500, sala kameralna 
XI Krakowski Konkurs Recytatorski – przesłuchania finałowe 
wstęp wolny 

20 marca (czwartek), godz. 1900, sala teatralna  
Odlewnia Form Satyrycznych – Kabaret Smile 
gospodarz wieczoru: Formacja Chatelet 
bilety: 50 zł

22 marca (sobota), godz. 1800, sala 209 
Teatr Ancymon i Teatr Ab Intra – Ten obcy – premiera  
na podstawie powieści Ireny Jurgielewiczowej  
reżyseria i adaptacja: Marlena Topolska 
bilet: 10 zł

20-30 marca, bud. B  
fotografia, malarstwo, rysunek, grafika  
– wystawa podyplomowa SAPU

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

3 marca (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Klub Przyjaciół Psychologii – Sposoby wywierania wpływu 
na innych – spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą 
Magdaleną Sękowską 
wstęp wolny

17 marca (poniedziałek), godz. 1700, sala 112 B 
Kursu języka migowego I stopnia  
– rozpoczęcie kolejnej edycji 
koszt 450 zł

18 marca (wtorek), godz. 1700, sala 112 B 
Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej  
– rozpoczęcie 
koszt 350 zł

20 marca (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Akademia Skutecznych Rodziców – Rozwój seksualny 
dzieci. Jak odróżnić normę i zaburzenia rozwoju seksualne-
go dziecka w dobie dostępu do pornografii w Internecie  
– spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz 
wstęp wolny

24 marca (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Zdrowie i medycyna – Choroby serca i naczyń  
krwionośnych – wykład prof. Witolda Stelmacha,  
gerontologa i fitoterapeuty 
wstęp wolny

25 marca (wtorek), godz. 1800, sala kameralna 
Klub Poznaj Świat – Dalekie i bliskie. Peregrynacje  
rumuńskie – spotkanie z Serge Vasilendiuc, relacja z podró-
ży, autorski pokaz slajdów. Finisaż wystawy fotograficznej. 
wstęp wolny

27 marca (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Wybitni artyści europejscy i ich dzieła w polskich zbiorach 
muzealnych  
– wykład historyka sztuki Filipa Chmielewskiego 
wstęp wolny

29 marca (sobota), godz. 900, sala 112B 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 
koszt 75 zł

31 marca (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Religia – Filozofia – Kultura. Jeremi Bentham (1748-1832), 
John Stuart Mill (1806-1873) – utylitaryzm i hedonizm 
w etyce, psychologiczne źródła moralności, zasada uży-
teczności, moralne jest to, co użyteczne – wykład dr nauk 
humanistycznych Elżbiety Wawro 
wstęp wolny

NCK

NCK

NCK

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

23 marca (niedziela), godz. 1800, sala teatralna 
Katarzyna Jamróz wraz z zespołem Tango Bridge  
– koncert promujący płytę Libertango 
bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu koncertu)

26 marca (środa), godz. 900, 1100, sala teatralna  
Piotruś Pan i piraci – spektakl Wrocławskiego Teatru dla Dzieci  
bilety: 20zł

28 marca (piątek), godz. 1100, sala kameralna 
XI Krakowski Konkurs Recytatorski – uroczyste zakończenie, 
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, program artystyczny 
w wykonaniu aktorów scen krakowskich 
wstęp wolny

29 marca (sobota), godz. 1800, sala teatralna  
Benefis Pawła Orkisza i jubileuszowy koncert Grupy PASS  
bilety: 50 zł (przedsprzedaż), 60 zł (w dniu koncertu), 30 zł (ulgowe)  

soboty dla poligloty 

1 marca (sobota), godz. 1230, sala 112 
English Culture Club: Nowa Zelandia

8 marca (sobota), godz. 1200, sala 112 
Kids Club: Boring board games? No!

15 marca (sobota), godz. 1200, sala 112  
Kids Club: Wszyscy lubimy wiosnę! 

22 marca (sobota), godz. 1145, sala 112 
Discussion Club: Can a macho be a nurse? Can a woman drive a lorry?

29 marca (sobota), godz. 1230, sala 112 
English Culture Club: Everyone’s Irish on St. Patrick’s Day 
 
wstęp wolny  
tel. 12 644 09 39, 517 248 598, e-mail: jezyki@nck.krakow.pl

4 marca (wtorek), godz. 1800, galeria Centrum, bud. A i C 
Bogna Becker – Znalezione 
wernisaż wystawy fotografii, graffiti, rzeźby 
wystawa czynna do 30 marca

6 marca (czwartek), godz. 1800, Foto-Galeria, bud. A 
Barwy Świata Przyrody 2013 
otwarcie wystawy Związku Polskich Fotografów Przyrody 
Okręg Krakowski  
wystawa czynna do 6 kwietnia

10-16 marca, Galeria, bud. B (górne foyer)   
Magia irlandzkich legend – Festiwal Kultury Irlandzkiej  
w Krakowie – wystawa najlepszych prac konkursu
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