
 

        organizator:         

Grupa MoCarta w programie Frak’n’roll 
3 grudnia (wtorek), godz. 1900, sala teatralna 

Grupa MoCarta to wybitnie 
zdolni muzycy z ogromnym 
poczuciem humoru, a ich sce-
niczne żarty polegają głównie 
na zabawie wszelkiego 
rodzaju muzyką, żonglerką 
konwencjami i mieszaniem 
stylów. Są zabawni i błyskotli-
wi.  Zespół występuje również 
z repertuarem klasycznym, 
zajmuje się także muzyką 
rozrywkową (współpracował 
m.in. z takimi artystami jak 
Maryla Rodowicz, Natalia 
Kukulska, Grupa pod Budą, 
Marian Opania, Włodzimierz 
Korcz, Artur Andrus, Czerwony 
Tulipan, Kayah, Piasek, Irene-
usz Krosny). 
Frak’n’Roll to elegancki humor 
i dużo dobrej muzyki.

Russian National Ballet 
8 grudnia (niedziela), sala teatralna
godz. 1700, Dziadek do orzechów
godz. 2000, Jezioro łabędzie 

The Russian 
National Ballet to 
zespół, który od lat 
zachwyca swoim 
kunsztem. Sukces, 
który osiągnął 
zawdzięcza per-
fekcyjnej technice 
tańca klasycznego 
i twórcy-choreogra-
fowi Siergiejowi 
Radchenko. To 
sztuka dla każdego 
widza – młodego 
i dojrzałego. 

Szopka hamernicka
17 grudnia (wtorek), godz. 930 i 1100, sala teatralna

Jasełka po góralsku w wykonaniu 
Zespołu Góralskiego „Hamernik” 
i „Mali Hamernicy”. 
Żywa i barwna lekcja autentyczne-
go folkloru związanego z okresem 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
Bogata podhalańska obrzędowość 
wypełni cały program. Góralskie 
zwyczaje, kolędy, muzyka i tańce, 
oryginalne góralskie stroje, kolędnicy 
i niepowtarzalny klimat Skalnego Podhala – a wszystko to wiernie 
przeniesione na scenę NCK.

Impreza mikołajkowa 
w programie spektakl pt.  
Jemiołuszek Świąteczny Duszek 
w wykonaniu Teatru BANASIÓW z  Warszawy 
7 grudnia (sobota), godz. 1600, sala teatralna  
5-6 grudnia (czwartek, piątek), godz. 900, 1100 – spektakle 
dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli

Podczas spektaklu publiczność dziecięca znakomicie się bawi 
śpiewając piosenki z aktorami. Piękna muzyka, kolorowe dekoracje, 
przystrojona świątecznie choinka, popisy aktorskie – wszystko to 
tworzy niesamowity nastrój zimy i świąt. Po przedstawieniu prezen-
ty dla wszystkich dzieci – na scenie – rozdaje osobiście sam Święty 
Mikołaj.
Istnieje również możliwość zorganizowania imprez zamkniętych dla 
zakładów pracy – terminy do uzgodnienia.

Zamówienia i informacje: tel. 12 644 24 81, 517 248 619
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl 
KASA czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 830-2000 
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KALENDARIUM

1 grudnia (niedziela), godz. 1900, sala teatralna
22. Krakowskie Spotkania Baletoffowe 
Krakowski Teatr Tańca Poliamoria
Teatr Tańca MAXIMVS (Czechy) Quod sumus hoc eritis, Sama, Yema-
há, Dolcenera
bilety: 20 zł

3 grudnia (wtorek), godz. 1900, sala teatralna
Grupa MoCarta w programie Frak’n’roll 
bilety: 60 zł 

7 grudnia (sobota), godz. 1600, sala teatralna
Impreza mikołajkowa 
Jemiołuszek Świąteczny Duszek – Teatr BANASIÓW 
z Warszawy 
5-6 grudnia (czwartek, piątek), godz. 900, 1100 – spektakle dla grup 
zorganizowanych ze szkół i przedszkoli
bilety: 20 zł 

8 grudnia (niedziela), sala teatralna 
Russian National Ballet 
godz. 1700, Dziadek do orzechów
godz. 2000, Jezioro Łabędzie 
bilety: 180 zł, 150 zł

9 grudnia (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Klub Przyjaciół Psychologii
O tym jak budować poczucie własnej wartości
Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą Magdaleną Sękowską
wstęp wolny

10 grudnia (wtorek), godz. 1130, sala teatralna
Mr Scrooge na podstawie Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z Bielska-Białej
Inscenizacyjny rozmach, wysmakowana plastyka, kabaretowo-muzycz-
na forma i aktorski temperament to atuty tego niezwykłego spektaklu. 
Przedstawienie dla widzów od 8 lat.
bilety: 20 zł

10 grudnia (wtorek), godz. 1800, sala teatralna
Salon Literacko Muzyczny
Stolik Literacki – Podobieństwo – spotkanie z poetą Bogusławem Żurakowskim
Stolik Muzyczny – W kawiarence na rogu – recital Ady Bujak z udziałem 
Krzysztofa Cyrana – gitara 
Prowadzenie: Basia Stępniak-Wilk
wstęp wolny 

12 grudnia (czwartek), godz. 1800, sala kameralna
Akademia Skutecznych Rodziców
Tata idealny – czy może zastąpić mamę? 
Jak zmienia się rola ojca i wpływa na relacje z dziećmi w dobie 
urlopów „tacierzyńskich”
Spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz
wstęp wolny 

14 grudnia (sobota), godz. 900-1500, sala 112B
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży i dorosłych
opłata za kurs: 75 zł

14-15 grudnia (sobota, niedziela), Galeria CENTRUM, budynek A 
XIV Międzynarodowy Maraton Pisania Listów Amnesty Internatio-
nal 
Weź udział w 24-godzinnym pisaniu listów w słusznej sprawie!  
wstęp wolny 

14-15 grudnia (sobota, niedziela), sala teatralna
XIV Ogólnopolski Festiwal „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”

14 grudnia (sobota), godz.  900-1700

przesłuchania fi nałowe 
wstęp wolny

15 grudnia (niedziela), godz. 1100

Koncert Galowy 
bilety: 10 zł 

15 grudnia (niedziela), godz. 1600, sala kameralna 
Spotkania z piosenką – prowadzi Wojciech Dąbrowski 
wstęp wolny

16 grudnia (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna
Religia – Filozofi a – Kultura
Filozofowie Oświecenia wobec religii i instytucji Kościoła
Deizm Voltairea, ateizm Holbacha
Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro
wstęp wolny

17 grudnia (poniedziałek), godz. 930 i 1100, sala teatralna
„Szopka hamernicka”
Jasełka po góralsku w wykonaniu Zespołu Góralskiego „Hamernik” i 
„Mali Hamernicy” 
Żywa lekcja folkloru związana z okresem Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku. 
bilety: 8 zł

17 grudnia (wtorek), godz. 1800, sala kameralna
Zdrowie i medycyna
Oczyszczanie organizmu z toksyn
Wykład prof. Wiktora Stelmacha – gerontologa i fi toterapeuty
wstęp wolny

19 grudnia (czwartek), godz. 1800, sala kameralna
Wybitni artyści europejscy i ich dzieła w polskich zbiorach muzealnych
Ekstaza Świętego Franciszka El Greca ze zbiorów Muzeum Diece-
zjalnego w Siedlcach – na tle twórczości hiszpańskiego artysty
Wykład Filipa Chmielewskiego – historyka sztuki, pracownika Muzeum 
Narodowego w Krakowie
wstęp wolny

20 grudnia (piątek), godz. 1800, sala teatralna 
Idą Święta...
Koncert Świąteczno-Noworoczny 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca KRAKOWIACY
bilety: 20 zł do nabycia w Kasie NCK 
oraz w siedzibie ZPiT „Krakowiacy” ul. Św. Gertrudy 4

31 grudnia (wtorek), godz. 2000

Bal Sylwestrowy 
Zapraszamy wszystkich spragnionych dobrej zabawy w wyjątko-
wą noc, by pożegnali stary i przywitali nowy rok w Nowohuckim 
Centrum Kultury. Taneczna muzyka w wykonaniu zespołu Cza-
kram, bogate menu przygotowane przez restaurację Kaskada 
i dobre towarzystwo – to gwarancja szampańskiej zabawy od 
dwudziestej wieczorem do piątej rano! 
bilety: 230 zł od osoby

WYSTAWY

24 października – 31 grudnia, Galeria Podróżników, bud. A
Dorota Polaczek – Od pustyni po lodowce – magia natury i barwy 
świata
wystawa fotografi i 

18 listopada – 6 grudnia, Galeria Centrum, bud. A
Przemysław Kmieć – wystawa malarstwa
fi nisaż wystawy 4 grudnia, (środa) godz. 1800 

27 listopada – 27 grudnia, Galeria Centrum, bud. B (foyer)
Paulin Wojtyna
wystawa rzeźby, malarstwa i grafi ki w 100-lecie urodzin artysty

29 listopada – 27 grudnia, Galeria Centrum, bud. B
Krzysztof Lewiński – Ruch
wystawa fotografi i towarzysząca 22. Krakowskim Spotkaniom 
Baletoffowym

5-31 grudnia, Foto-Galeria, bud. A 
Małgorzata Sęk-Tatomir i Ryszard Tatomir – „Egipt – dwa 
światy” 
otwarcie wystawy 5 grudnia (czwartek), godz. 1800 

10-29 grudnia, Galeria Centrum, bud. A i C
Jan Bosak – malarstwo, grafi ka, rysunek 
wernisaż wystawy 10 grudnia (wtorek), godz. 1800 

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


