
wrzesień 2013

Skończyły się wakacje – zwiększamy obroty! Uru-
chamiamy nasze zajęcia, kursy, warsztaty. Pełną 
parą ruszają zespoły artystyczne, galerie i cy-
kliczne spotkania – czyli wszystko to co lubicie, 
co daje wam satysfakcję i rozwija wasze talenty 
(pełny program na www.nck.krakow.pl). Czekamy 
na was – od dzisiaj!

Dział Artystyczny
zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci• 
zespoły artystyczne• 
zajęcia teatralne, wokalne• 
nauka gry na instrumentach• 
rekreacja• 
szkolenia taneczne • 

        Informacje i zapisy: 
        pok. 113, tel. 12 644 22 47

Dział Języków Obcych
kursy ogólne dla dzieci, młodzieży i dorosłych• 
kursy przygotowujące do egzaminów • 
językowych (FCE, CAE, CPE)
kursy przygotowujące do egzaminów • 
gimnazjalnych i maturalnych
kursy dla seniorów• 
kursy dla wyjeżdżających za granicę• 
kursy i szkolenia dla fi rm i instytucji• 

        Informacje i zapisy:
        pok. 121, tel. 12 644 09 39 

Dział Foto-Filmowy
kurs fotografi i cyfrowej• 
kurs fotografi i tradycyjnej• 
warsztaty gumy chromianowej• 

        Informacje i zapisy:
        pok. 118, tel. 12 644 07 71

Sekcja Oświatowa
treningi twórczego rozwoju, koncentracji, • 
efektywnego uczenia
kursy opiekuna osoby starszej, języka migowego, • 
kroju i szycia
zajęcia rekreacyjne, hatha yoga, tai chi chuan, • 
jiu-jitsu
salon literacko-muzyczny• 
spotkania ze sztuką• 
klub przyjaciół psychologii• 
zdrowie i medycyna• 
religia-fi lozofi a-kultura• 
Akademia Skutecznych Rodziców• 
Galeria Podróżników• 

        Informacje i zapisy: 
        pok. 201b, tel. 12 644 28 63

Pracownia Plastyczna
ceramika, rysunek i malarstwo dla dzieci, • 
młodzieży i dorosłych

       Informacja i zapisy:
       pok. 012 
       tel. 12 644 02 66 w. 260, 12 644 43 80

Impresariat
chałupa „U Szpinaka” – folklorystyczną ścieżką• 
akademia dobrych manier• 

       Informacja i zapisy
       pok. 013 tel. 12 644 12 33

Biblioteka i Internet cafe
       pok. 211 tel. 517 24 86 29 

Informator
Kraków, al. Jana Pawła II 232 www.nck.krakow.pl

           organizator:         



KALENDARIUM

2, 4, 23, 25, 30 września (poniedziałki, środy), 
godz. 1700, sala 2/3, budynek C 

9, 11, 16, 18 września (poniedziałki, środy), 
godz. 900, sala 2/3, budynek C 
Akademia Twórczego Seniora
Choreoterapia 
wstęp wolny

8 września (niedziela), godz. 1600, sala kameralna 
Spotkanie z piosenką
wstęp wolny

18 września (środa), godz. 1900, sala kameralna
Scena Ballada 
Ballady o lecie – koncert Pawła Orkisza 
Koncert złożony z najpiękniejszych ballad o lecie 
znakomitego krakowskiego pieśniarza, obda-
rzonego pięknym, miękkim, aksamitnym głosem. 
Ballady to opowieści śpiewane, szeptane czasem 
zabawnie, częściej lirycznie.
bilety: 
17 zł – przedsprzedaż
20 zł – w dniu koncertu 

21 września (sobota), godz. 1900, sala teatralna
Zespół Pieśni i Tańca Nanjing 
Nanjing Song and Dance Ensemble (Chiny)
Spotkanie w Krakowie 
NSDE to zaawansowany system scenografi i, 
oświetlenia oraz akustyki, 
a także bogactwo kostiu-
mów i najnowszych techno-
logii. Od ponad trzydziestu 
lat charakterystyczna 
ludowa muzyka, z pełnym 
życia rytmem, spotyka się 
z entuzjastycznym odbiorem 
zarówno chińskiej jak i mię-
dzynarodowej publiczności.
wstęp wolny

27 września (piątek), godz. 1730, 2030 sala teatralna
Siostrunie – musical 
Siostrunie to 
niekonwencjo-
nalna, muzycz-
na opowieść, 
która każdego 
rozbawi do 
łez. Przed 
zgromadzoną 
widownią za-
prezentuje się 
pięć niezwykle 
żywiołowych 
zakonnic, które opowiedzą o swoim życiu, ma-
rzeniach, powołaniu a także… o pewnej bardzo 
niestrawnej zupie.
Obsada: Katarzyna Żak, Anna Dereszowska, 
Jolanta Fraszyńska, Aleksandra Szwed, 
Robert Rozmus. 
bilety: 95 zł 

29 września (niedziela), godz. 1600, sala kameralna 
Spotkanie z piosenką
wstęp wolny

29 września (niedziela), godz. 1900, sala teatralna 
Kabaret Łowcy.B 
Cóż można powie-
dzieć o kabarecie 
Łowcy.B? 
Choćby to, że grupa 
jest z Cieszyna 
i modnie się ubiera. 
Ich skecze, to po-
mieszanie absurdu 
z terapią nerwic, 
a wszystko w atmos-
ferze radosnej nie-
przewidywalności. 
bilety: 50 zł

JUBILEUSZ 30-lecia NCK

NCK obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. 
W związku z tym w dniach 5-6 października 
2013 r. organizujemy obchody jubileuszowe. 
W programie: 
• koncert z udziałem Doroty Miśkiewicz, Zbignie-

wa Wodeckiego, Wojciecha Waglewskiego 
oraz Kuby Badacha 

• Multimedialny spektakl w wykonaniu zespołów 
artystycznych NCK 

• Kombinat kultury – dni otwarte  
Więcej informacji na www.nck.krakow.pl

WYSTAWY

Wystawa prac uczestników zajęć malarstwa 
i rysunku dla dzieci 
budynek A
5 sierpnia – 30 września

30 lat NCK – wystawa fotografi i
FOTO-GALERIA, budynek A
5 września – 20 października

Marek Wróbel – malarstwo
GALERIA CENTRUM
wernisaż wystawy 5 września (czwartek), godz. 1800

wystawa trwa do 30 września

Angelika Galus – malarstwo
GALERIA CENTRUM, budynek B
wernisaż wystawy 10 września (wtorek), godz. 1800

wystawa trwa do 29 września

Maria Baczyńska Kolasa
Afryka Wschodnia. Nieustraszeni wojownicy 
– Masajowie, safari w Tanzanii i Kenii, 
wyspa z przeszłością – Zanzibar
GALERIA PODRÓŻNIKÓW, budynek A
5-30 września

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


