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KALENDARIUM

2 lipca (wtorek), godz. 1800, sala kameralna  
Klub Poznaj Świat 
Krystyna, Hubert, Andrzej Hładij 
relacja z podróży do Uzbekistanu. 
wstęp wolny 

15 lipca – 4 października, godz. 900, sala 206 
Akademia Twórczego Seniora – Choreoterapia  
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
wstęp wolny

8 sierpnia (niedziela), godz. 2030, Łąki Nowohuckie przy 
NCK lub Galeria Centrum  
Letni Projektor 2013 
Pokaz filmu „Ruchomy Zamek Hauru”.  
wstęp wolny 

25 sierpnia (niedziela), godz. 1500, plener prze NCK 
Festyn – jeszcze wakacyjny 
• meta maratonu rowerowego Lwów-Kraków 
• rekreacja-sport-zabawa – Małopolskie TKKF 
• koncert zespołu Ryszardy 
• warsztaty harcersko-folklorystyczne – Kawaler   
   Orderu Uśmiechu Jurek Kujawski 
wstęp wolny

25 sierpnia (niedziela), godz. 1700, sala teatralna 
Występ Zespołu Folklorystycznego z Rosji. 
wstęp wolny

WYSTAWY

Tomasz Bereźnicki  
rysunek, malarstwo i komiks 
do 27 lipca, Galeria CENTRUM,  budynek A

Maria Malczewskia-Bernhardt  
malarstwo i rysunek 
do 26 lipca, Galeria CENTRUM,   
budynek B (dolne foyer)

Amatorska grupa PASJA  
wystawa twórczości plastycznej 
1-27 lipca, Galeria CENTRUM,  budynek C

Grupa Atelier 
Nasze inspiracje 
wystawa prac uczestników zajęć malarstwa  
dla dorosłych 
do 31 lipca, budynek A

Leszek Dziedzic  
Beztroskie lata dzieciństwa – fotografie  
do 31 sierpnia, Mała Foto-Galeria, budynek  A

2. Frankofoński Maraton Fotograficzny  
wystawa pokonkursowa 
do 20 lipca, FOTO-GALERIA, budynek C

Nowa Huta – najmłodsza siostra Krakowa 
wystawa plenerowa przed Nowohuckim Centrum Kultury 
czerwiec-sierpień

Życie jest piękne 
wystawa pokonkursowa z Kieleckiego Centrum Kultury 
1-31 lipca, FOTO-GALERIA, budynek A

Krystyna, Hubert, Andrzej Hładij  
Uzbekistan – islamskie arcydzieła, pustynne zamki,  
dramat Jeziora Aralskiego – fotografie 
2 lipca – 31 sierpnia, GALERIA PODRÓŻNIKÓW, budynek A 

Wszystkie Dzieci Świata 
wystawa pokonkursowa z Europejskiego Centrum Bajki 
1-31 sierpnia, FOTO-GALERIA, budynek A

Stefan Berdak 
wystawa retrospektywna 
malarstwo, rysunek, gipsoryt, collage, emalie 
5-30 sierpnia, Galeria CENTRUM, budynek B 

Janina Berdak  
pastele, gipsoryty, akryle 
5-30 sierpnia, Galeria CENTRUM, budynek A

 

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

           organizator:                        partner:



LATO W MIEŚCIE

• Słoneczna Zumba  
Zumba to pochodząca ze słonecznej Kolumbii dyna-
miczna forma taneczna, która łączy aerobik z tańcami 
latynoamerykańskimi. Urozmaicone kombinacje tanecz-
ne oraz energetyczna, motywująca muzyka sprawiają, 
że trening jest atrakcyjny, efektywny i wesoły. Tańcząc 
zumbę rzeźbimy ciało, zwalczamy stres i wzmacniamy 
pewność siebie. 
1 lipca – 29 sierpnia 
poniedziałki, czwartki, godz. 2000, sala 206 
jednorazowa wejściówka: 17 zł

• Technika tańca klasycznego  
Warsztaty baletowe dla młodzieży i dorosłych. 
Taniec klasyczny jest podstawą umożliwiającą pracę 
w innych technikach tanecznych, wyrabia doskonałą 
dyscyplinę i koordynację ruchową, uczy harmonii i ładu 
w tańcu, kształtuje prawidłową postawę, wrażliwość 
i estetykę. 
2-30 lipca 
wtorki, czwartki, godz. 1900-2030, sala 208 
koszt kursu: 130 zł  
jednorazowa wejściówka: 20 zł

• Wakacyjna gimnastyka dla pań 
2 lipca – 29 sierpnia 
wtorki, czwartki, godz. 1900, sala 206 
jednorazowa wejściówka: 17 zł

• Tańcz razem z nami 
Wakacyjny kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży 
i dorosłych – poziom dla początkujących.  
Kurs obejmuje podstawowy program 10 tańców towa-
rzyskich: 5 standardowych i 5  latynoamerykańskich 
oraz elementy salsy i disco. 
4-25 lipca, oraz 6-29 sierpnia 
wtorki i czwartki, godz. 1900-2100, sala 014 
koszt kursu: 160 zł (7 spotkań)

• Wakacyjne Vademecum Teatru 
Warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych. 
Zajęcia dla pasjonatów teatru, tych którzy pragną  

występować na scenie, poznać kulisy pracy aktora, 
chcą nauczyć się mówić głośno i wyraźnie, lubią tańczyć 
i improwizować, posiadają dużo energii i pozytywnych 
emocji. W trakcie warsztatów, pod okiem doświadczone-
go pedagoga, nabierzecie śmiałości, odkryjecie ukryte 
talenty i dostaniecie szansę na wszechstronny rozwój 
osobowości.  
8-19 lipca, sala 209   
godz. 1630-1830 – dzieci 
godz. 1830-2030 – dorośli 
koszt kursu: 80 zł  
jednorazowa wejściówka: 15 zł

• Gorące lato w rytmie kubańskiej salsy  
Letnie warsztaty salsy dla  młodzieży i dorosłych  
na poziomie podstawowym. 
W programie: kubańska salsa, Rueda de Casino,  
merenque. Wspaniała zabawa i nastrój gorącej,  
roztańczonej, tropikalnej wyspy.  
19-30 sierpnia, godz. 1900-2030, sala 201c 
koszt kursu: 150 zł  
jednorazowa wejściówka: 20 zł

• Dancehall  
Warsztaty taneczne dla młodzieży. 
Energetyczna muzyka oraz gorący taniec wywodzące 
się ze słonecznej Jamajki, porywające do zabawy,  
wyzwalające radość i pozytywną energię. 
22-31 lipca, godz. 1930-2100, sala 201c 
koszt kursu: 120 zł  
jednorazowa wejściówka: 20 zł

• Taneczny MIX  
Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. 
Nauka tańca i układów choreograficznych opartych na 
technice tańca nowoczesnego z wykorzystaniem elemen-
tów disco, funky, hip-hop, tańczone do znanych utworów 
muzyki pop. 
5-14 sierpnia, godz. 1700-1900, sala 201c 
koszt kursu: 120 zł 
jednorazowa wejściówka: 20 zł

Informacje i zapisy: tel. 12 644 22 47 

• Warsztaty językowe „Global citizen”  
gry, zabawy, prezentacje, wycieczki dla dzieci  
i młodzieży z udziałem native speakerów. 
Językiem wiodącym: język angielski. Uczestnicy 
zajęć poznają także język chiński, rosyjski, francu-
ski, ukraiński, węgierski, hiszpański. 
17 czerwca – 26 lipca 
od poniedziałku do piątku, godz. 1000-1200 
oraz poniedziałki, środy, godz. 1600-1800  

wstęp wolny 
 

Informacje i zapisy: tel. 12 644 09 39

• Lato z plastyką  
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
1-31 lipca, godz. 900-1400, sala 012 
jednorazowa wejściówka: 8 zł za 1 godz.

• Wakacyjne warsztaty rysunku i malarstwa  
dla dorosłych 
2-24 lipca  
wtorki, środy, godz. 1400-1800, sala 012 
koszt kursu: 25 zł (1x w tygodniu) 
                 50 zł (2x w tygodniu) 
jednorazowa wejściówka: 10 zł za 1 godz. 
 

Informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 260

• Wakacyjny kurs języka migowego I stopnia 
1-31 lipca  
od poniedziałku do czwartku, godz. 1600-1900 
koszt: 450 zł (300 znaków) 
 

Informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 207

• Internet cafe 
lipiec-sierpień  
od poniedziałku do piątku, godz. 1000-1600 
opłata: 4 zł za 1 godz. 
 

Informacje: 12 644 02 66 wew. 228

okładka: Smoczy Skwer przy NCK  
– jeden z placów zabaw powstałych z inicjatywy  
  Tomasza Urynowicza, radnego Miasta Krakowa 

Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie odpowiedniej ilości osób. Szczegółowy program zajęć dostępny jest na naszej internetowej stronie www.nck.krakow.pl


