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13 października (niedziela), godz. 1900, sala teatralna 
Anita Lipnicka 
koncert promujący album „Vena Amoris”

Piąta płyta w do-
robku artystki, 
jednocześnie 
pierwsza od ponad 
10 lat nagrana 
w całości w języku 
polskim. Projekt 
jest wypadkową jej 
fascynacji muzycz-
nych ostatnich lat 
i utrzymany w dość 
surowym, aku-
stycznym klimacie, 
charakterystycznym 
dla nurtu „indie”. 

Bilety: 60 zł

18 października (piątek), godz. 1900, sala teatralna
Andropauza 2, czyli męska rzecz być z kobietą 
spektakl komediowy
Po raz ostatni na 
afi szu!

Obsada: 
Maciej Damięcki, 
Jacek Kawalec, 
Dariusz Gnatowski, 
Michał Pietrzak, 
Matylda Damięcka. 

Bilety: 60 zł 

5-6 października

Jubileusz 30-lecia Nowohuckiego Centrum Kultury 

5-6 października (sobota-niedziela), godz. 1000-1600 
KOMBINAT KULTURY – dni otwarte NCK
W programie m.in.: 
Laboratorium dźwięku – warsztaty instrumentalne
Kuźnia talentów – otwarty konkurs piosenki dla dzieci szkolnych
„O Nowej to Hucie piosenka...” – warsztaty wokalne
Hamernik znaczy hutnik – lekcje folkloru skalnego Podhala
Kolorowy Tygiel – warsztaty dla przedszkolaków
Tak hartowała się sztuka – warsztaty teatralne 
Walcownia ruchu – warsztaty taneczne
Lekcja folkloru z Zespołem Pieśni i Tańca „Nowa Huta”
Strefa Dobrych Manier – porady praktyczne 
z dziedziny „savoir vivre”
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży
Foto-namiot – pokazy fotografi i  
Język angielski na wesoło – gry 
i zabawy językowe dla dzieci
szczegółowy program na www.nck.krakow.pl
wstęp wolny 

5 października (sobota), godz. 1700, sala teatralna 
Nowohucka ballada – spektakl multimedialny 
W przedstawieniu wezmą udział zespoły artystyczne 
działające w NCK:
Teatr Ab Intra, Teatr Ancymon, Zespół Pieśni i Tańca Nowa 
Huta, Grupa Baletowa Etiuda, Muzyczny Klub Przedszkolaka, 
Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego encek, Formacja Taneczna 
Flesz Dance, Zespół Tańca Nowoczesnego . 
wstęp wolny 

6 października (niedziela), godz. 1800, sala teatralna 
Dorota Miśkiewicz i Przyjaciele
Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia NCK z udziałem 
Zbigniewa Wodeckiego, Wojciecha Waglewskiego 
i Kuby Badacha 
Prowadzenie: Adam Małczyk, Michał Pałubski 
(Formacja Chatelet) 
bilety: 80 zł 

z Zespołem Pieśni i Tańca „Nowa Huta”
– porady praktyczne 
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5-6 października (sobota-niedziela), godz. 1000-1600 
Kombinat Kultury – Dni Otwarte NCK 
wstęp wolny 

5 października (sobota), godz. 1700, sala teatralna 
Nowohucka Ballada 
Multimedialny spektakl z okazji 30-lecia NCK 
wstęp wolny 

6 października (niedziela), godz. 1800, sala teatralna 
Dorota Miśkiewicz i Przyjaciele 
Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia NCK 
bilety: 80 zł 

7 października (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Klub Przyjaciół Psychologii
Jak uczyć się na podstawie własnych błędów
Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą 
Magdaleną Sękowską.
wstęp wolny

12 października (sobota), godz. 1600, sala teatralna 
Koncert z okazji 29. rocznicy Dziecięcego Zespołu 
Góralskiego MALI HAMERNICY
wstęp wolny

13 października (niedziela), godz. 1600, sala kameralna 
Spotkanie z piosenką
wstęp wolny

13 października (niedziela), godz. 1900, sala teatralna 
Anita Lipnicka 
Koncert promujący album „Vena Amoris”
bilety: 80 zł

15 października (wtorek),  godz. 1800, sala teatralna
Salon Literacko Muzyczny – wieczór pięćdziesiąty szósty
Dzień, chwila, moment
Spotkanie autorskie i recital Roberta Kasprzyckiego.
prowadzenie: Basia Stępniak-Wilk
wstęp wolny

17 października (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Akademia Skutecznych Rodziców
Nowoczesne wychowanie dzieci kontra przykazania z epoki 
babć. Poszukiwanie sposobów i warunków budowania kom-
promisów. Spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz.
wstęp wolny

18 października (piątek), godz. 1900, sala teatralna
Andropauza 2 – spektakl komediowy
bilety: 60 zł 

18-20 października (piątek-niedziela)
1. Nowohucki Festiwal Sztuki 
Festiwal to otwarta impreza promocyjno-targowa, po raz 
pierwszy organizowana przez NCK we współpracy z Agencją 
Artystyczną GAP, który ma łączyć  prezentację różnych nur-
tów sztuki i designu ze sprzedażą dzieł i wyrobów artystycz-
nych, oferowanych przede wszystkim przez młodych twórców. 
Targom, odbywającym się w całej przestrzeni NCK, towarzy-
szyć będą wernisaże wystaw 
znanych krakowskich artystów, 
performance, warsztaty, pokazy, 
prezentacje multimedialne, kon-
certy młodych muzyków. 
W ramach Festiwalu powstanie 
Pierwszy Mural w Nowej Hucie – 
malowidło na wschodniej ścianie 
Nowohuckiego Centrum Kultury, 
o powierzchni 600 metrów 
kwadratowych, stworzone przez 
artystów z krakowskiej ASP.
wstęp wolny

21 października (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Religia – Filozofi a – Kultura
Niccolò Machiavelli (1469-1527)
Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro.
wstęp wolny

23 października (środa), godz. 900, sala teatralna
„Lokomotywa II” – J. Brzechwa, A. Fredro, M. Konopnicka, 
J. Tuwim
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego 
czas trwania: 60 min 
bilety: 15 zł

24 października (czwartek), godz. 1800, sala kameralna 
Klub Poznaj Świat
Przez kontynenty w poszukiwaniu przygody. Część pierwsza 
– Ameryka Południowa. Relacja z podróży Doroty Polaczek 
oraz otwarcie wystawy fotografi i pt. „Od pustyni po lodowce 
– magia natury i barwy świata”. 
wstęp wolny

27 października (niedziela), godz. 1600, sala kameralna 
Spotkanie z piosenką
wstęp wolny

27 października (niedziela), godz. 1800, studio C4
Poliamoria – premiera 
Krakowski Teatr Tańca 
bilety: 25 zł

28 października (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Zdrowie i medycyna
Podstawy ziołolecznictwa
Wykład dr. med. Wiktora Stelmacha, 
gerontologa – fi toterapeuty, członka Zarządu Sekcji 
Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
wstęp wolny

30 października (środa), godz. 1000, sala kameralna 
Bajka bez tytułu 
śpiewogra w wykonaniu Teatrzyku Muzycznego Kamyczek
przygotowanie i reżyseria: Ewa Nazim-Zygadło
bilety: 8 zł

WYSTAWY

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

Janina Kraupe 
wystawa malarstwa pt. „Obrazy muzyczne” 
5-30 października, GALERIA CENTRUM, budynek A 
wystawa towarzysząca 1. Nowohuckiemu Festiwalowi Sztuki 
wernisaż wystawy 19 października (sobota), godz. 1300

prof. Wiesław Bielak, Marcin Nosko, Jacek Dudek, 
Krzesimir Wiater, Tomasz Bielecki 
wystawa rzeźby w kamieniu dydaktyków i absolwentów 
Pracowni Rzeźby krakowskiej ASP 
5-30 października, Galeria CENTRUM, budynek B (foyer)
wystawa towarzysząca 1. Nowohuckiemu Festiwalowi Sztuki 
wernisaż wystawy 20 października (niedziela), godz. 1300 

Dorota Polaczek 
wystawa fotografi i ”Od pustyni po lodowce – magia natury 
i barwy świata”. 
24 października – 31 grudnia, GALERIA PODRÓŻNIKÓW 

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


