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A JUŻ W PAŹDZIERNIKU…
2. NOWOHUCKI FESTIWAL SZTUKI
4 i 5 października (sobota i niedziela)

ROMEO I JULIA Royal Russian Ballet
5 października (niedziela), g. 17.00 sala teatralna

MYSZKI I WOJNA 
CZYLI O DZIELNYM ALBERCIE I ŻÓŁTYM SERZE 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
8 października (środa), g. 11.00 sala teatralna

KABARET NOWAKI / Odlewnia Form Satyrycznych
10 października (piątek), g. 19.00 sala teatralna

MAŁA SYRENKA
Teatr Lalek Banialuka 
im. Jerzego Zitzmana z Bielska-Białej
23 października (czwartek), g. 9.00 i 11.00 sala teatralna

POD NIEMIECKIMI ŁÓŻKAMI / spektakl komediowy
24 października (piątek), g. 19.00 sala teatralna

Dziecięcy Zespół Góralski MALI HAMERNICY
koncert jubileuszowy
25 października (sobota), g. 17.00 sala teatralna

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków 

BILETY I INFORMACJE
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl 
Kasa czynna w g. 8.30–20.00
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LUTOSŁAWSKI. TUWIM. 
PIOSENKI NIE TYLKO DLA DZIECI 
Dorota Miśkiewicz i zespół Kwadrofonik 
28 września  (niedziela), g. 16.00 sala teatralna
Nowe oblicze Doroty Miśkiewicz, zespołu Kwadrofonik i wielkiego 
mistrza polskiej kompozycji Witolda Lutosławskiego – płyta dla 
dzieci – starszych, młodszych i tych całkiem dużych.
Setna rocznica urodzin polskiego kompozytora kojarzonego 
z muzyką poważną stała się pretekstem do spotkania jednej 
z najciekawszych polskich wokalistek jazzowych i niezwykłego 
kwartetu, znanego z twórczych opracowań muzyki tradycyjnej. 
Dorota Miśkiewicz i Kwadrofonik wzięli na warsztat piosenki dla 
dzieci Witolda Lutosławskiego pisane do znanych wszystkim 
dzieciom tekstów Juliana Tuwima.
bilety 30 zł i 20 zł 

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ
prowadzi Wojciech Dąbrowski
28 września  (niedziela), g. 16.00 scena kameralna
Cykliczna impreza przeznaczona dla miłośników polskiej pio-
senki, którzy chcą przyjemnie i aktywnie spędzić czas, słuchając 
i śpiewając ulubione piosenki XX wieku. Uczestnicy każdorazowo 
otrzymują teksty piosenek do wspólnego śpiewania, mają także 
możliwość indywidualnego zaprezentowania własnej interpretacji 
piosenki z profesjonalnym podkładem muzycznym.
wstęp wolny

ZŁOTA JESIEŃ 2014 
XIX Przegląd Zespołów Artystycznych
30 września  (wtorek), g. 12.00 sala teatralna
W programie występy amatorskich zespołów artystycznych senio-
rów z województwa małopolskiego.
Współorganizator: 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kraków-Nowa Huta. 
Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

wstęp wolny

NCK SCENA
Narodowe Czytanie TRYLOGII 
Henryka Sienkiewicza
6 września (sobota), g. 12.00 scena plenerowa
Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł 
literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w akcji prosimy o przyby-
cie z własnym egzemplarzem „Trylogii”. Wybrany przez państwa 
fragment powieści będzie publicznie odczytany, a sama książka 
otrzyma okolicznościową prezydencką pieczęć.
Dla tych, którzy odważą się na publiczny występ czekają nagrody 
w postaci biletów na spektakle, voucherów na zajęcia oraz inne, 
drobne upominki.
wstęp wolny

KOMBINAT KULTURY 2014
Dni Otwarte Nowohuckiego Centrum Kultury
13– 14 września (sobota–niedziela), g. 10.00– 18.00
W drugi wrześniowy weekend, na styku lata i jesieni, zapraszamy 
do udziału w dniach otwartych NCK – prawdziwym święcie kultury 
i sztuki. To niepowtarzalna okazja przyjrzenia się naszym działa-
niom od kuchni, spróbowania swoich sił w różnych dziedzinach 
sztuki i zasmakowania w artystycznych klimatach: tańcu, muzyce, 
śpiewie, teatrze, plastyce, fotografii, sztukach walki, sporcie 
i rekreacji. To również możliwość zapoznania się z pełną ofertą 
programową NCK, przygotowaną na sezon 2014/2015.
Dla uczestników przygotowaliśmy wiele atrakcji – warsztaty, 
spektakle, koncerty, pokazy, spotkania autorskie, wystawy.
wstęp wolny

WIELKI TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO
14 września  (niedziela), g. 12.00 sala teatralna
Wielki Test Języka Angielskiego to ogólnopolskie wydarze-
nie edukacyjne, które po raz trzeci odbędzie się jednocześnie 
w około stu miastach Polski. Centrum Języków Obcych Nowo-
huckiego Centrum Kultury postanowiło dołączyć do akcji i jako 
organizator lokalny promować naukę języka angielskiego, umoż-
liwić mieszkańcom bezpłatne sprawdzenie swoich językowych 
kompetencji oraz udowodnić, że Kraków zna angielski.
Podczas dwóch pierwszych edycji testu w wydarzenie zaangażo-
wało się 60 miast i ponad 10 tys. Polaków.
Rejestracja umożliwiająca udział w teście na stronie:
http://www.krakow.znaangielski.pl/

wstęp wolny

NCK EDUKACJA 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla młodzieży i dorosłych
20 września  (sobota), g. 9.00– 15.00 sala 112B
opłata za kurs 75 zł 

NCK WYSTAWY
Wystawa retrospektywna Stanisława Mazusia
pt. Z PALETĄ PRZEZ ŻYCIE W OBRONIE PIĘKNA
13 sierpnia – 9 września Galeria CENTRUM
 budynek C

Małgorzata Radziejowska i Janusz Skórski 
CERKIEWNE OPOWIEŚCI
13–30 września FOTO-GAlERIA 
 budynek A
Otwarcie wystawy fotografii 13 września (sobota) o g. 18.00 
podczas Kombinatu Kultury 2014. 
Wernisaż uświetni recital gitarowy Zbigniewa Grzyba.

Janusz Leśniak 
TAJEMNICA MANDALI
13 września – 15 października Galeria CENTRUM
 budynek A
Uroczyste otwarcie wystawy, połączone z prezentacją autor-
skiego filmu, z muzyką gitarową w wykonaniu Piotra Domagały 
i Michała Nagy odbędzie się 4 października (sobota) o g. 13.00, 
podczas 2. Nowohuckiego Festiwalu Sztuki.
wystawy czynne codziennie w g. 8.00–20.00
na wszystkie wystawy wstęp wolny 
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