
6 czerwca (czwartek), godz. 1900, sala kameralna
Adam Łapacz – Kaczmarskiego Szkice Słowem cz. I

Adam Łapacz swoje 
artystyczne życie 
prawie całkowicie 
poświęcił promo-
waniu twórczości 
Mistrza – Jacka 
Kaczmarskiego. In-
terpretacje utworów, 
poparte są ogromnymi umiejętnościami technicznymi 
i warsztatem muzycznym. Wykonania, najczęściej 
kanoniczne, nie są jednak pozbawione rysu indy-
widualizmu, a co najważniejsze pasji. Czerwcowy 
koncert to pierwsza część, preludium do większego 
projektu muzyczno-literacko-malarskiego, którego 
dalszy ciąg będziecie Państwo mogli zobaczyć już 
jesienią.

bilety: 15 zł (przedsprzedaż) 
20 zł (w dniu koncertu)

7-9 czerwca (piątek-niedziela), godz. 900-1900 
(przerwa 1300-1500), budynek C
Wystawa makiet kolejowych 

Wystawę makiet 
kolejowych organi-
zuje Krakowski Klub 
Modelarzy Kolejo-
wych, który pokaże 
swoje miniaturowe 
cuda - lokomotywy, 
tory, wiadukty, stacje 
i inne elementy kolei. Zaprezentowane zostaną ma-
kiety kolejowe w skalach od H0 do Z. 
W czasie wystawy będzie czynne stoisko firmy 
LokLand, specjalizującej się w sprzedaży modeli 
i akcesoriów kolejowych. 

bilety: 8 zł, 4 zł (ulgowy)

Zamówienia i informacje: Biuro Organizacji Widowni
tel.  518 766 738, 12 644 24 81
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
KASA czynna: poniedziałek-piątek 800-1930 
oraz na godzinę przed spektaklem

23 czerwca (niedziela), godz. 1700, sala teatralna 
Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA 

Koncert kończący sezon kulturalny 2012/2013 jest ko-
lejnym występem Zespołu w ramach obchodów 60-lecia 
działalności artystycznej. W programie koncertu m. in.  
polskie tańce naro-
dowe, pieśni i tańce 
lubelskie, rzeszowskie, 
Beskidu Śląskiego, 
przeworskie, spiskie, 
krakowskie. 

bilety: 10 zł 

30 czerwca (niedziela), godz. 1900, sala teatralna  
Tańczę, więc jestem – koncert w wykonaniu  
Formacji Tanecznej Flesz Dance
Gościnnie wystąpi: Zespół Tańca Nowoczesnego KLIPS

Widowisko taneczne w konwencji stylu tańca nowocze-
snego z wykorzystaniem trendów hip hop, funky, a także 
elementów tańca współczesnego, przeplatane scenami 
teatralnymi oraz wzbogacone o ciekawą  scenografię, 
różnorodne kostiumy i rekwizyty. Przestrzeń taneczna 
zbudowana z szyb-
kich i dynamicznych 
układów tanecznych, 
ale także wolniejszych 
i bardziej nastrojowych 
choreografii.

bilety: 10 zł

NOWOHUCKIE 
CENTRUM KULTURY
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tu mieszkasz... 
tu wypoczywasz...
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Teatr Tańca DF Lulilulilajka – 2 czerwca (niedziela)



KALENDARIUM

2 czerwca (niedziela), godz. 1200, 1800, sala teatralna  
Teatr Tańca DF Lulilulilajka – spektakl dla dzieci i dorosłych 
bilety: 20 zł, 15 zł (grupowe)

4 czerwca (wtorek), godz. 1800, sala kameralna  
Akademia Skutecznych Rodziców 
Moje dziecko odchodzi z domu 
Spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz. 
wstęp wolny

5 czerwca (środa), godz. 1700-1830, sala 117, budynek A 
Akademia Twórczego Seniora  
Warsztaty tworzenia biżuterii 
wstęp wolny

6 czerwca (czwartek), godz. 1900, sala kameralna 
Adam Łapacz 
Kaczmarskiego Szkice Słowem cz. I 
bilety: 15 zł (przedsprzedaż) 20 zł (w dniu koncertu)

7-9 czerwca (piątek-niedziela), godz. 900-1900, budynek C 
(przerwa: 1300-1500) 
Wystawa makiet kolejowych  
bilety: 8 zł, 4 zł (ulgowy)

10 czerwca (poniedziałek), godz. 1100, sala 209  
Tangere – spektakl na podstawie Tanga S. Mrożka w wykonaniu Teatru Ab Intra  
bilety: 10 zł

11 czerwca (wtorek), godz. 1800, sala teatralna  
Salon Literacko Muzyczny  
Na bezdrożach świata – spotkanie z poetką Anną Skoczylas 
Nigdy nie mów nigdy – recital Joanny Wójtowicz,  Stanisław Rzepiela (fortepian) 
prowadzenie – Adam Ziemianin 
wstęp wolny

12 czerwca (środa) godz. 1000, sala kameralna 
Bajka bez tytułu – premiera 
śpiewogra w wykonaniu Teatrzyku Muzycznego Kamyczek 
zaproszenia

12 czerwca (środa), godz. 1700-1830, sala 117, budynek A 
Akademia Twórczego Seniora  
Warsztaty scrapbookingu  
wstęp wolny

12 czerwca (środa), godz. 1800, sala 209 
Bo my tak to widzimy – premierowy spektakl w wykonaniu Teatru Ancymon 
bilety: 8 zł

13 czerwca (czwartek), godz. 1000, sala kameralna  
Bajka bez tytułu – śpiewogra w wykonaniu Teatrzyku Muzycznego Kamyczek 
bilety: 8 zł

13 czerwca (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Europejskie Dzieła Sztuki w Krakowie 
Francuzi – pejzażyści w muzeach Krakowa a polski krajobraz 
XIX stulecia. Wykład Filipa Chmielewskiego – historyka sztuki.  
wstęp wolny

16 czerwca (niedziela), godz. 1800, sala teatralna  
Nieboskłon – koncert w wykonaniu Grupy Baletowej Etiuda 
bilety: 10 zł

17 czerwca (poniedziałek), godz. 1100, sala 209  
Tangere – spektakl na podstawie Tanga S. Mrożka w wykonaniu Teatru Ab Intra 
bilety: 10 zł

17 czerwca (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Religia – Filozofia – Kultura 
Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro poświęcony 
postaci Sørena Kierkegaarda. 
wstęp wolny

18 czerwca (wtorek), godz. 1800, sala kameralna 
Klub Przyjaciół Psychologii 
Myśl zdrowo. Jak umysł i ciało razem mogą zwalczyć choroby. 
Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą Magdaleną Sękowską. 
wstęp wolny

19 czerwca (środa), godz. 1700, sala kameralna  
Koncert Młodych Muzyków  
w wykonaniu uczniów fortepianu, gitary, skrzypiec, fletu poprzecz-
nego i elektronicznych instrumentów klawiszowych. 
wstęp wolny

19 czerwca (środa), godz. 1700-1830, sala 117, budynek A 
Akademia Twórczego Seniora  
Warsztaty scrapbookingu  
wstęp wolny

22 czerwca (sobota), godz. 1800, sala 209  
Alicja w krainie... czarów? – spektakl wg Lewisa Carrolla  
w wykonaniu Teatru Ancymon 
bilety: 8 zł

22 czerwca (sobota), godz. 1900, sala teatralna  
Wieczór z FORMĄ – spektakl w wykonaniu Grupy Tańca Współczesnego Forma 
bilety: 10 zł

23 czerwca (niedziela), godz. 1600, sala kameralna  
Spotkanie z piosenką. Prowadzenie Wojciech Dąbrowski. 
wstęp wolny

23 czerwca (niedziela), godz. 1700, sala teatralna  
koncert Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA  
bilety: 10 zł 

24 czerwca (poniedziałek), godz. 1100, sala 209  
Alicja w krainie... czarów? – spektakl wg Lewisa Carrolla  
w wykonaniu Teatru Ancymon 
bilety: 8 zł

27 czerwca (czwartek), godz. 1700, sala kameralna  
Wakacje z piosenką  
koncert w wykonaniu Dziecięcej Sceny Piosenki Nutka 
wstęp wolny

29 czerwca (sobota), godz. 1900, sala 209 
Tangere – spektakl na podstawie Tanga S. Mrożka w wykonaniu Teatru 
Ab Intra  
bilety: 10 zł

30 czerwca (niedziela), godz. 1900, sala teatralna  
Tańczę, więc jestem – koncert w wykonaniu Formacji Tanecznej 
Flesz Dance. Gościnnie wystąpi: Zespół Tańca Nowoczesnego 
KLIPS 
bilety: 10 zł 

WYSTAWY

Sebastian Bielak – wystawa fotografii  
Alaska – piękno dzikiej natury 
Galeria Podróżników, budynek A 
10 maja – 30 czerwca

Leszek Misiak – wystawa malarstwa 
Galeria CENTRUM, budynek B 
15 maja – 15 czerwca

Tomasz Bereźnicki – rysunek, malarstwo i komiks  
Galeria CENTRUM, budynek A 
24 maja – 23 czerwca 

Pocztówki krakowskie z początku XX w.  
z kolekcji Elżbiety Dzikowskiej  
FOTO-GALERIA, budynek A  
6-30 czerwca 

Leszek Dziedzic – wystawa fotografii 
Beztroskie lata dzieciństwa  
Mała FOTO-GALERIA, budynek A  
6-30 czerwca 

Maria Malczewska-Bernhardt – malarstwo i rysunek  
Galeria CENTRUM , budynek A  
wernisaż wystawy 17 czerwca (poniedziałek), godz. 1800 
wystawa trwa do 26 lipca 

Na wszystkie wystawy wstęp wolny.


