
        organizator:         

Kabaret Młodych Panów 
Odlewnia Form Satyrycznych
8 maja (czwartek), godz. 1900, sala teatralna

Młodzi Panowie są z Rybnika. Ale zobaczyć ich można wszędzie, po-
nieważ ciągle jeżdżą po Polsce i okolicach. Już pierwszy ich program 
odniósł sukces, co świadczyło o trafności artystycznych  pomysłów. 
A potem z dnia na dzień było coraz lepiej i tak jest do dziś. Gdy wy-
chodzą na scenę, publiczność wpada w szał i płacze ze śmiechu. Nie 
boją się satyry społecznej i politycznej, ale dawkują ją z pomysłem 
i ze smakiem. Inteligentny dowcip i zaskakujące pointy są domeną 
ich występów. Są teraz w pełni sił, u szczytu sławy, co nie znaczy, że 
nie mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć...
Gospodarz wieczoru: Formacja Chatelet

bilety: 50 zł

„Randka w ciemno, na dwie pary”
krakowska premiera spektaklu!
23 maja (piątek), godz. 1900, sala teatralna

Kanadyjski autor zawarł tu wszystko, co jest niezbędne w roman-
tycznej komedii dla dorosłych. Randka w ciemno, na dwie pary 
to zmyślnie ułożona 
historia, sprawne dialogi 
oraz dużo śmiechu i za-
bawy. Nagłe i niespo-
dziewane zwroty akcji, 
czynią to przedstawienie 
niezwykle atrakcyjnym 
i zaskakującym. 
Jeżeli szukasz dobrej 
rozrywki, to właśnie ją 
znalazłeś. 

autor: Norm Foster 

obsada: 
Jacek Kawalec
Tomasz Stockinger
Ewa Kuklińska
Olga Borys

bilety: 70 zł 

„Jaś i Małgosia”
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina
30 maja (piątek), godz.1000, sala teatralna

Historia o Jasiu i Małgosi należy do klasyki bajek. Robert Dorosławski 
– autor scenariusza opartego na bajce J. i W. Grimm i jednocześnie 
reżyser spektaklu – opowiada historię na nowo, zupełnie inaczej. To 
rozśpiewana, roztańczona, bogata scenografi cznie interpretacja, ze 
szczyptą dydaktyzmu i mnóstwem zabawy! 

Spektakl przeznaczony dla dzieci od lat 3. 
Czas trwania: 1 godz. 25 min. (w tym przerwa 20 min.)

bilety: 15 zł

„Urzekająca Panna Młoda”
koncert w wykonaniu Grupy Baletowej „Etiuda”
18 maja (niedziela), godz. 1800, sala teatralna

Spektakl baletowy „Urzekająca Pan-
na Młoda” jest podróżą do delikat-
nego wnętrza kobiecej psychiki. To 
niezwykła introspekcja zakochanej 
dziewczyny. Przedstawienie ukazuje 
poszczególne fazy rozwijającego się 
w czystym sercu uczucia. Prowadzi 
od magii ulotnego zauroczenia, 
młodzieńczej niecierpliwości, 
przez namiętność, niepewność, by 
ostatecznie doprowadzić do uczucia 
odwzajemnionej miłości i spełnienia.

choreografi a i przygotowanie: 
Katarzyna Stolarczyk

bilety: 10 zł

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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FESTIWAL TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO SPACER (1-4 maja) 

1 maja (czwartek), godz. 1700, Galeria Centrum
Anna Królica – „Pokolenie solo” – promocja książki
wstęp wolny

1 maja (czwartek), godz. 1830, Galeria Centrum 
interwencja performatywna 307 
– Tomasz Fołtyn, Piotr Skalski, Marcin Janus
wstęp wolny

1 maja (czwartek), godz. 1915, sala teatralna
Święto wiosny – Kielecki Teatr Tańca
bilety: 30 zł

2 maja (piątek), godz. 1830, Galeria Centrum 
coś/ktoś – Oskar Malinowski 
wstęp wolny 

2 maja (piątek), godz. 1915, sala teatralna
Zrabowali mi składaka 
– Daniela Komędera, Katarzyna Kania, Piotr Stanek 
Room 40 – Maciej Kuźmiński
bilety: 30 zł

3 maja (sobota), godz. 1800, skwer przed NCK
Instalacja „RE_CYKLE” – Art Color Ballet
wstęp wolny

3 maja (sobota), godz. 1915, sala teatralna
Poliamoria – Krakowski Teatr Tańca 
bilety: 30 zł 

4 maja (niedziela), godz. 1830, sala warsztatowa
pokaz coachingu z Thomasem Steyaertem
wstęp wolny

4 maja (niedziela), godz. 1915, sala teatralna
Muzg – Teatr Chorea
bilety: 30 zł 

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotografi i 
Art Color Ballet – BodyArtGallery, Galeria Centrum, bud. B. (do 6 maja) 
więcej informacji: www.festiwalspacer.pl

8 maja (czwartek), godz. 1900, sala teatralna 
Odlewnia Form Satyrycznych
Kabaret Młodych Panów
bilety: 50 zł

11 maja (niedziela), godz. 1900, sala teatralna 
Wieczór premier 
– koncert w wykonaniu Grupy Tańca Współczesnego „Forma”
choreografi a i przygotowanie: Izabela Szyma 
bilety: 10 zł 

13 maja (wtorek), godz. 1800, sala teatralna
Salon Literacko Muzyczny – Wieczór sześćdziesiąty trzeci
Ja i tak zabiorę Cię stąd – spotkanie z Pawłem Orkiszem – tłumaczem 
twórczości Włodzimierza Wysockiego
Nasz Wysocki – koncert z udziałem: Michał Konstrat (gitara, śpiew), 
Piotr Kajetan Matczuk (fortepian, śpiew)
prowadzenie: Basia Stępniak-Wilk
wstęp wolny

7-31 maja, Galeria Centrum NCK, bud. A
Cisza dialogu – wystawa ceramiki
Prace studentów i absolwentów Pracowni Rzeźby w Ceramice 
na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
wernisaż wystawy: 7 maja (środa), godz. 1800 

8 maja – 1 czerwca, Foto-Galeria, bud. A   
Stanisław Gawliński – fotoreporter z Nowej Huty
wystawa fotografi i 

8-31 maja, Galeria Centrum, bud. B 
Aleksandra Toborowicz
wystawa malarstwa i grafi ki 
wernisaż wystawy: 14 maja (środa), godz. 1800

 Wystawy czynne codziennie w godz. 800-2000

Na wszystkie wystawy wstęp wolny. 

5 maja (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Klub Przyjaciół Psychologii
Trening umysłu – rozrywka czy konieczność?
spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą Magdaleną Sękowską
wstęp wolny

12-18 maja, godz. 900-1700, sala 117
Warsztaty FluenC – fl uen and creative
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtviga
uczestnicy pochodzą z różnych krajów Unii Europejskiej
wstęp wolny

15 maja (czwartek), godz. 1800, sala kameralna
Klub Podróżników Navigator
spotkanie z Magdaleną Lechowską, reżyserem fi lmu 
Poznaj moją Kolumbię
wstęp wolny

19 maja (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Zdrowie i medycyna
Choroby układu pokarmowego. Część I
wykład prof. Witolda Stelmacha – gerontologa i fi toterapeuty
wstęp wolny

21 maja (środa), godz. 1800, sala kameralna
Spotkania ze sztuką
Alessandro Magnasco – ekspresyjny malarz późnego baroku. 
Artysta i jego dzieła w Polsce
wykład historyka sztuki Filipa Chmielewskiego
wstęp wolny

26 maja (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Religia – Filozofi a – Kultura
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) – część I 
Idealizm rewolucyjny Hegla, rozwój dziejów, religia, kultura, fi lozofi a 
wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro
wstęp wolny

29 maja (czwartek), godz. 1800, sala kameralna
Akademia skutecznych rodziców
Wychowanie przez słowa, tłumaczenie i wyczerpujące dyskutowanie 
z dziećmi. Część II. Trudne sytuacje wychowawcze. Jak skutecznie 
reagować?
spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz.
wstęp wolny

NCK

NCK

14 maja (środa), godz. 1700, sala kameralna
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty – koncert Młodych Muzyków 
w wykonaniu uczniów nauki gry na instrumentach 
wstęp wolny 

18 maja (niedziela), godz. 1800, sala teatralna
Urzekająca Panna Młoda – koncert w wykonaniu Grupy Baletowej „Etiuda”
choreografi a i przygotowanie: Katarzyna Stolarczyk
bilety: 10 zł 

19-20 maja (poniedziałek-wtorek), godz. 900, sala teatralna
29. Festiwal Piosenki Dziecięcej „Kolorowe Nutki”  – przesłuchania
zgłoszenia do 12 maja
wstęp wolny 

21 maja (środa), godz. 1000, sala teatralna
29. Festiwal Piosenki Dziecięcej „Kolorowe Nutki” 
Koncert fi nałowy
Prowadzenie: Adam Małczyk i Michał Pałubski (Formacja Chatelet)
wstęp wolny 

23 maja (piątek), godz. 1900, sala teatralna
Randka w ciemno, na dwie pary 
Krakowska premiera spektaklu
bilety: 70 zł

24 maja (sobota), godz. 1800, sala 209
Tangere – spektakl na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka 
w wykonaniu Teatru „Ab Intra” 
reżyseria i adaptacja tekstu: Marlena Topolska 
bilety: 10 zł

26 maja (poniedziałek), godz. 1800, sala teatralna 
Zawsze niech będzie mama – koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu 
zespołów NCK dedykowany wszystkim Mamom w dniu ich święta
wstęp wolny

28 maja (środa), godz. 1000, sala kameralna
KOT-y w butach – spektakl Teatrzyku Muzycznego „Kamyczek” 
– PREMIERA! 
reżyseria i opracowanie muzyczne: Ewa Nazim-Zygadło
wstęp za zaproszeniami 

29, 30 maja (czwartek, piątek), godz. 1000, sala kameralna
KOT-y w butach – spektakl Teatrzyku Muzycznego „Kamyczek”
reżyseria i opracowanie muzyczne: Ewa Nazim-Zygadło
bilety: 8 zł

30 maja (piątek), godz. 1000, sala teatralna
Jaś i Małgosia – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina 
bilety: 15 zł

25 kwietnia – 6 maja, Galeria Centrum, bud. B 
BodyArtGallery 
– wystawa fotografi i ze spektakli ART COLOR BALLET założonego przez 
Agnieszkę Glińską. Wystawa towarzyszy Festiwalowi Tańca Współczesnego 
SPACER. 

1-30 maja, Galeria Podróżników, bud. A 
Ada Wantuch
Paryż znany i nieznany
wystawa fotografi i

NCK


