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Scena LetnIa ncK 

6 lipca (niedziela), godz.18.00, scena letnia ncK 
Orkiestra  Wieniawa – koncert
Orkiestra Wieniawa to zespół typu Concert Band liczący 
ponad 50 młodych, utalentowanych muzyków, który 
zmienia stereotypowe myślenie o orkiestrach dętych! 
Orkiestra Wieniawa jest zespołem wykonującym muzykę 
filmową, rozrywkową, bigbandową, a także klasyczną, 
kościelną i marszową. 

20 lipca (niedziela), godz.18.00, scena letnia ncK 
Zespół Regionalny „AleBABki” z Centrum Kultury 
i Promocji w Igołomi-Wawrzyńczycach
Jaki był początek i kto był inicjatorem powstania zespołu 
lokalnego z Igołomi pod nazwą „AleBABki” tego nie wie 
nikt. W każdej z pań jest dusza artystyczna, która ciągnie 
poza dom. I wyciągnęła panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w plener. 

27 lipca (niedziela), godz.18.00, scena letnia ncK 
Grupa instrumentalno – wokalna RYSZARDY
Ryszardy to działający w latach 60’ nowohucki zespół 
bigbitowy. Grupa została założona w 1962 r. przez 
uczniów szkół średnich, zafascynowanych nową modą 
muzyczną i gitarowym brzmieniem brytyjskiego The 
Shadows. W 1967 r. zespół zakończył działalność, 
reaktywował się jednak po 42 latach – z okazji 60-lecia 
powstania Nowej Huty.

3 sierpnia (niedziela), godz.18.00, scena letnia ncK 
Bracia Bross – rapujący bliźniacy 
Duet bardzo młodych raperów-bliźniaków z Krakowa. 
Zespół stawia przede wszystkim na pozytywny przekaz. 
Bracia Bross występowali m.in. na antenie telewizji TVP 
czy TVN. Nagrali także profesjonalne klipy do utworów 
Pozytywnie Nastawiony czy W górę ręce.

9, 10 sierpnia (sobota, niedziela), godz.18.00, scena 
letnia ncK 
9. Festiwal „Ballady Europy – 2014” 
Poprzednie edycje festiwalu „Ballady Europy” odbywały 
się na dziedzińcu Zamku Niepołomickiego. Publiczność 
festiwalową stanowią miłośnicy ballad, śpiewanych 
opowieści, pieśni niebanalnych, piosenek z tekstem. 
Koncerty w godzinach 18.00 - 22.00 odbywać się będą 
na scenie plenerowej, a sobotnie nocne balladowanie 
z Pawłem Orkiszem – w sali teatralnej NCK.
Koncerty nie będą biletowane, ale z miejsc siedzących 
będą mogli skorzystać głównie posiadacze darmowych 
zaproszeń.
Dyrektor artystyczny: Paweł Orkisz 

17 sierpnia (niedziela), godz.18.00, scena letnia ncK 
Występ artystyczny w wykonaniu członków zespołów 
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie i Luborzycy
Wystąpią wokalistki: Daria Dys, Gabrysia Świerczek, Wiktoria 
Gorzkowska i Natalia Rodak.

24 sierpnia (niedziela), godz.18.00, scena letnia ncK 
Zespół SŁOWIANY
Repertuar zespołu to folklor ukraiński, polski, łemkowski, 
bułgarski, macedoński, serbski, białoruski, rosyjski, a również 
piosenki autorskie. Aranżacje większej części repertuaru 
oparte są o huculskie rytmy z cudownych karpackich gór 
w połączeniu z rockowym brzmieniem. 

31 sierpnia (niedziela), godz.18.00, scena letnia ncK 
Zespół  AJDE – Muzyka bałkańska
Ajde to zespół młodych muzyków uczęszczających do Szkół 
Muzycznych którzy za cel postawili sobie ubarwienie świata 
muzyką. Muzykę bałkańską i klezmerską traktują jako 
formę improwizacji dla wyrażania własnych uczuć, w której 
prezentują swoją młodzieńczą energie i temperament. 

WYStaWY

3 lipca – 31 sierpnia, Foto-Galeria, bud. a
„Krew, ogień i landrynki” – wystawa zdjęć Katarzyny 
Kobylarczyk, dziennikarki i reportażystki, która od 2008 
roku dokumentuje najbarwniejsze fiesty Andaluzji, Kastylii, 
Estremadury i Katalonii.
Wernisaż wystawy: 3 lipca (czwartek) o godz. 18.00.

13-31 sierpnia, Galeria Centrum, bud. B
„W obronie piękna” – wystawa retrospektywna Stanisława 
Mazusia. Wernisaż wystawy: 13 sierpnia (środa) o godz. 
18.00.

Wstęp wolny 

Informacje: tel. 12 644 12 33 
Szczegółowy program koncertów na scenie letniej NCK 
dostępny na naszej stronie internetowej: 

www.nck.krakow.pl



LatO W MIeŚcIe

• Wakacyjne kursy tańca towarzyskiego Tańcz 
razem z nami

 Kursy tańca dla młodzieży i dorosłych – poziom dla 
początkujących.

 Kurs obejmuje podstawowy program 10 tańców to-
warzyskich: 5 standardowych i  5 latynoamerykań-
skich oraz elementy salsy i disco.

 7 – 30 lipca oraz 4 – 27 sierpnia
 poniedziałki i środy, godz. 19.00-21.00, sala 2, 

budynek C
 koszt kursu: 160 zł  (8 spotkań)

• 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.

 18 – 29 sierpnia, godz. 19.00-20.30, sala 201c
 koszt kursu: 150 zł
 jednorazowa wejściówka: 20 zł

• Scena aB Intra – wakacje z teatrem dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów

 Zajęcia dla pasjonatów teatru i wszystkich, którzy 
chcą poznać kulisy pracy aktora, odkrywając swój 
artystyczny potencjał  i radość nieskrępowanego 
tworzenia.

 Spotkania obejmują stronę praktyczną elementar-
nych zagadnień pracy scenicznej, m.in.: świado-
mości ciała i głosu, dykcji i wymowy, ruchu sce-
nicznego, emocji i wyobraźni, interpretacji tekstu, 
improwizacji, pracy z kostiumem i rekwizytem, 
budowy postaci scenicznej.

 Warsztaty rozwijają  indywidualne uzdolnienia 
i upodobania uczestników, takie jak  śpiew, taniec, 
formy plastyczne, techniczne i literackie. Efektem 
finalnym będzie spektakl dla publiczności.

 14 – 20 lipca 2014 r., sala 3, bud. C
 godz. 14.00-16.00 – dzieci 7-13  lat
 godz. 16.15-18.15 – młodzież 14 – 19  lat
 godz. 18.15-20.15 – dorośli i seniorzy od 20 roku 

życia
 koszt warsztatów: 100 zł

• tańce Świata
 Warsztaty taneczne dla dzieci oparte na różnych 

rytmach świata, m.in. disco, funky, hip - hop, taniec 
towarzyski, rock’n’roll, country, kazaczok, żydowska 
hora, tańce bałkańskie, cygańskie i wiele innych, 
tańczone głównie w kręgu. Wspaniała zabawa 
i poznawanie kultury innych krajów. 

 14 – 31  lipca
 od poniedziałku do piątku, godz. 10.00-11.30, sala 2, 

budynek C
 jednorazowa wejściówka:  10 zł

• WaKacYJna GIMnaStYKa dla PaŃ
 1 lipca – 31 sierpnia
 wtorki i czwartki, godz. 19.00, sala 2, budynek C 
 jednorazowa wejściówka: 20 zł

 Informacje i zapisy: tel. 12 644 22 47

• Warsztaty graficzne
 Warsztaty graficzne dla dzieci, młodzieży, dorosłych  

oraz seniorów. W programie różne techniki druku 
wypukłego: linoryt, gipsoryt i monotypia. Zajęcia 
realizowane w trzech grupach: początkującej, 
zaawansowanej oraz seniorskiej.

 4 – 29 sierpnia, godz. 10.00-14.00
 jednorazowa wejściówka: 10 zł za 2 godz.
 Prowadzenie: Jan Bosak

 Informacje i zapisy: tel. 12 644 43 80

• Zajęcia plastyczne i ceramiczne – Barwne podróże
 Zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 30 czerwca – 31 lipca, 
 poniedziałki, wtorki: 9.00-13.00
 środy: 9.00-17.00
 czwartki, piątki: 9.00-15.00
 jednorazowa wejściówka: 10 zł za 2 godz.
 Prowadzenie: Bożena Szuflita

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

• OtWaRte SZKOLenIa akademii Dobrych Manier 
 Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników, „biznesu” 

a także dla osób prywatnych. 
 W programie zawierają się 3 bloki. Savoir vivre od 

A do Z, etykieta i ceremoniały dyplomatyczne w pracy 
urzędu oraz savoir vivre przy stole.

 5, 12 lipca, sobota, godz. 10.00-140.0, sala 112 B, 
budynek B

 Cena szkolenia: 320 zł

 Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz 
certyfikat ukończenia szkolenia.

 Do dyspozycji bufet kawowy.

 Informacje i zapisy: tel. 12 644 12 33  

WaKacYJnY KURS JĘZYKa anGIeLSKIeGO• 
 Dla tych, którzy nie chcą rozstać się z językiem 

angielskim w czasie wakacji przygotowaliśmy 
dwie propozycje: 

 – konwersacje na wakacje
 – angielska gramatyka dla praktyka
 Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie 

godziny lekcyjne. 

 wtorki i czwartki, godz. 18.00-19.30 

   Informacje i zapisy: tel. 12 644 09 39 

• „Śniadanie na trawie” – zajęcia taneczne
 Cykl porannych zajęć tanecznych, obejmujących 

elementy jogi, wzmacniania, tańca współczesnego 
oraz stretchingu. Zajęcia odbywać się będą na 
świeżym powietrzu, skierowane są do osób 
na wszystkich poziomach zaawansowania. 
18 – 31 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 
10.00

 jednorazowa wejściówka: 10 zł

• „na wypasie” – wakacyjne warsztaty tańca 
współczesnego. Warsztaty odbywać się 
będą na scenie plenerowej NCK w godzinach 
wieczornych i skierowane są do tancerzy 
średniozaawansowanych i zaawansowanych.

 18 – 31 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 
19.00 

 jednorazowa wejściówka: 20 zł

 Informacje i zapisy: tel. 12 644 02 36

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


