
        organizator:         

„Bo to się zwykle tak zaczyna... 
czyli od piosenki do musicalu”
2 kwietnia (środa), godz. 1900, sala teatralna

„Bo to się zwykle tak zaczyna...” to koncert, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. Popularne piosenki: „Powróćmy jak za 
dawnych lat”, „Nigdy więcej”, „Dumka na dwa serca” i do-
skonale znane tytuły z musicalów: „My Fair Lady”, „Chicago”, 
„West Side Story”, „Mamma Mia”, „Upiór w operze” tworzą 
malowniczą opowieść o różnych odcieniach miłości. 
Na scenie wystąpią, w towarzystwie chóru i orkiestry, gwiazdy 
polskich teatrów muzycznych (m.in. Opery Wrocławskiej, 
Teatru Muzycznego ROMY, Poznańskiego Teatru Muzycznego 
i Teatru Muzycznego z Lublina).

bilety: 60 zł

„Ośle serduszko”
spektakl Teatru Lalek Rabcio

8 kwietnia (wtorek), godz. 1000, sala teatralna

Nowa premiera Teatru z Rabki to napisana i wyreżyserowana 
przez Grzegorza Kwiecińskiego barwna i wzruszająca opowieść 
o osiołku, który bardzo chce być potrzebny i służyć innym po-
mocą. Czwórka aktorów „Rabcia” znakomicie kreuje sceniczny 
świat zbudowany z ich niezwykłej gry, pięknej scenografi i Prze-
mysława Karwowskiego oraz dynamicznej muzyki Krzysztofa 
Maciejowskiego.
czas trwania: 1 godz. 

bilety: 15 zł 

Salon Literacko Muzyczny
wieczór sześćdziesiąty drugi

8 kwietnia (wtorek), godz. 1800, sala teatralna

„Bezszelestnie” 
spotkanie z Galicją Gitarową
Lidia Jazgar – śpiew
Ryszard Brączek – gitara
Michał Gąsiorowski – gitara

Prowadzenie: 
Basia Stępniak-Wilk

wstęp wolny

„Kapele Serc”
13 kwietnia (niedziela), godz. 1800, sala teatralna

W koncercie dedykowanym osobom chorym na 
stwardnienie rozsiane wezmą udział:

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 
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• Zespół Pieśni i Tańca 
„Nowa Huta” 

• Zespół Pieśni i Tańca 
„Krakowiacy”

• Międzyszkolny Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” 

• Zespół Pieśni i Tańca 
„Małe Słowianki”

• Zespół Tańca Irlandzkiego 
„Eriu”

• Zespół Tańca Bollywoodzkiego 
„Moh Lena”

• Grupa Hip-Hop 
„SL Crew”

 wstęp wolny
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Odlewnia 
Form Satyrycznych

A już w maju zapraszamy na:

• 3. Festiwal Tańca Współczesnego SPACER (1-3 maja 2014 r.)

• 29. Festiwal Piosenki Dziecięcej „Kolorowe Nutki” (19-21 maja 2014 r.)
   Zgłoszenia do dnia 12 maja 2014 r.



2 kwietnia (środa), godz. 1900, sala teatralna
Bo to się zwykle tak zaczyna... 
czyli od piosenki do musicalu
bilety: 60 zł

3 kwietnia (czwartek), godz. 1900, sala teatralna 
Odlewnia Form Satyrycznych
Kabaret Limo
– gospodarz wieczoru: Formacja Chatelet
bilety: 50 zł

8 kwietnia (wtorek), godz. 1000, sala teatralna 
Ośle serduszko
– spektakl Teatru Lalek Rabcio 
czas trwania: 1 godz. 
bilety: 15 zł 

8 kwietnia (wtorek), godz. 1800, sala teatralna
Salon Literacko Muzyczny 
Wieczór sześćdziesiąty drugi
Bezszelestnie – spotkanie z Galicją Gitarową
prowadzenie: Basia Stępniak-Wilk
wstęp wolny

12 kwietnia (sobota), godz. 1800, sala teatralna 
Partytura na ciało i ruch
Młoda Scena Tańca Współczesnego
– na scenie swoje umiejętności zaprezentują: 
Grupa Tańca Współczesnego AGITATUS (Kraków), 
Grupa Tańca Współczesnego FENIKS (Kraków), 
Zespół FENOMEN (Bielsko-Biała), Grupa REakcja 
(Wieliczka), Zespół Taneczny RETRO (Sułkowice)
bilety: 15 zł, 10 zł (grupowe)

13 kwietnia (niedziela), godz. 1800, sala teatralna
Kapele Serc
– koncert charytatywny dedykowany osobom 
chorym na stwardnienie rozsiane
wstęp wolny

26 kwietnia (sobota), godz. 1900, sala 209
Teatr Ab Intra
Sześć postaci w poszukiwaniu autora 
– wg Luigiego Pirandello
premiera
reżyseria i adaptacja: Marlena Topolska
bilet: 10 zł

3 kwietnia (czwartek), godz. 1800, sala kameralna
Akademia skutecznych rodziców
Wychowanie przez słowa, tłumaczenie 
i wyczerpujące dyskutowanie z dziećmi
spotkanie z psychologiem 
Marią Apanasowicz
wstęp wolny

7 kwietnia (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Klub Przyjaciół Psychologii
Psychologia tłumu
spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą 
Magdaleną Sękowską
wstęp wolny

10 kwietnia (czwartek), godz. 1800, sala kameralna
Spotkania ze sztuką
Jacob Jordaens i jego dzieła w polskich zbio-
rach muzealnych
wykład historyka sztuki 
Filipa Chmielewskiego
wstęp wolny

14 kwietnia (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Prawdziwe Karaiby z pokładu Lilla My
spotkanie z Dobrochną Nowak 
i Szymonem Kuczyńskim 
wstęp wolny 

28 kwietnia (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Religia – Filozofi a – Kultura
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
– część I 
Idealizm absolutny i ewolucyjny, 
rozwój Ducha Absolutnego
wykład dr nauk humanistycznych 
Elżbiety Wawro
wstęp wolny

29 kwietnia (wtorek), godz. 1800, sala kameralna
Zdrowie i medycyna
Choroby oczu
wykład prof. Witolda Stelmacha, 
gerontologa i fi toterapeuty
wstęp wolny

NCK NCK27 kwietnia (niedziela), godz. 1600, sala 203
Spotkanie z piosenką 
– prowadzi Wojciech Dąbrowski 
wstęp wolny

soboty dla poligloty 

5 kwietnia (sobota), godz. 1230, sala 116
English Culture Club: Australia

12 kwietnia (sobota), godz. 1200, sala 116
Kids Club: Happy Easter

26 kwietnia (sobota), godz. 1200, sala 116
Kids Club: Podwodny Świat

wstęp wolny 
tel. 12 644 09 39, 517 248 598, 
e-mail: jezyki@nck.krakow.pl

6 marca – 6 kwietnia, Foto-Galeria, bud. A
Barwy Świata Przyrody 2013
wystawa Związku Polskich Fotografów Przyrody 
Okręg Krakowski 

10 kwietnia (czwartek), godz. 1800, Foto-Galeria, bud. A
Krzysztof Karolczyk 
Subiektywny humor Krzycha 
wernisaż wystawy fotografi cznej 
wystawa czynna do 4 maja

28 lutego – 15 kwietnia, Galeria Podróżników, bud. A
Serge Vasilendiuc
Dalekie i bliskie. Peregrynacje rumuńskie
fotografi e

4 marca – 30 kwietnia (z przerwą 4-6 kwietnia) 
Galeria Centrum, budynek A 
Bogna Becker 
Znalezione
fotogramy wielkoformatowe i obiekty rzeźbiarskie

 Wystawy czynne codziennie w godz. 800-2000

Na wszystkie wystawy wstęp wolny. 
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