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3 luty (poniedziałek)
Zabawa z literami: „Baletnica”, „Krakowianka”, 
„Krakowiak”

Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci

4 luty (wtorek)
„Jeździec na koniu”, rysunek węglem

cena wejściówki: 10 zł za 2 godziny.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00-15.00

14 luty (piątek)
„Kraków, miasto przyszłości”, rysunki

13 luty (czwartek)
„Papuga”, „Paw”, collage

12 luty (środa)
Malarstwo na podobraziu „Owoce i warzywa”

11 luty (wtorek)
Bal karnawałowy lub maska karnawałowa, 
projekty strojów i masek

10 luty (poniedziałek)
Ceramika: „Dzbanuszek”

7 luty (piątek)
Obraz na podobraziu: „Kwiaty w wazonie”, malarstwo

6 luty (czwartek)
Zabawa z literami: „Okulary”, „Królewna”; „Królewicz”, 
„Karoca”

5 luty (środa)
„Trzej Muszkieterowie”, ex libris

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. 8.00-20.00 

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI 
Kraków 2014

PROGRAM:

3 lutego (poniedziałek), godz. 11.00, sala teatralna
WILK I KOŹLĘTA – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
z Będzina

4 lutego (wtorek), godz. 11.00, sala teatralna
O CALINECZCE MALUTKIEJ DZIEWECZCE – Teatr Lalek 
Rabcio z Rabki Zdroju

5 lutego (środa), godz. 11.00, sala teatralna
DZIEŃ DOBRY ŚWINKO – Teatr Maska z Rzeszowa

6 lutego (czwartek), godz. 11.00, sala teatralna
IDZIEMY PO SKARB – Teatr Nowy z Zabrza

7 lutego (piątek), godz. 11.00, sala teatralna
ZACZAROWANA KOLOMOTYWA – Wrocławski Teatr Dla 
Dzieci

10 lutego (poniedziałek), godz. 11.00, sala teatralna
KSIĘGA LASU – Tarnowski Teatr im. L. Solskiego

11 lutego (wtorek), godz. 11.00, sala teatralna
ALICJA W KRAINIE CZARÓW – Teatr Zagłębia z Sosnowca

12 lutego (środa), godz. 11.00, sala teatralna
SUPER PIOTRUŚ PAN – Teatr Lalki i Aktora Kubuś z Kielc

13 lutego (czwartek), godz. 11.00, sala teatralna
TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW – Teatr Lalek Banialuka im. 
Jerzego Zitzmana z Bielska Białej

14 lutego (piątek), godz. 11.00, sala teatralna
KOPCIUSZEK – Teatr Lalki i Aktora Kubuś z Kielc

bilety na poszczególne spektakle: 15 zł 
Biuro Promocji i Organizacji Widowni, tel. 12 644 24 81
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

NCK

ferie zimowe



Zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Zaproszenie   
do wspólnej zabawy.  
Gry i zabawy muzyczno-ruchowe, rytmika, nauka 
piosenek, konkursy tematyczne, improwizacje 
teatralne, kolorowe malowanki.

wtorki, środy i czwartki
godz. 16.00-17.30, sala 204
prowadzenie: Ewelina Kozak

Zimowe zabawy z Kubusiem Puchatkiem

Taneczny MIX
zajęcia tańca nowoczesnego i disco dla dzieci,         
nauka tańca w oparciu o najpopularniejsze 
wideoklipy i najnowsze trendy taneczne
  od poniedziałku do piątku
godz. 16.00-17.30, sala 2, bud. C  
instruktor: Katarzyna Trynka-Ropa 

Funky style
taniec nowoczesny dla młodzieży       
poziom podstawowy

wtorki i czwartki
godz.17.30-19.00, sala 2, bud. C  
instruktor: Katarzyna Trynka-Ropa 

 
 
poniedziałki, środy i piątki 
godz. 16.00-18.00 – gr. początkująca
godz. 18.00-20.00 – gr. zaawansowana
sala 3, bud. C 
instruktor: Dawid Dec „Decó”

Ferie z Break Dance 

 

Break Dance to nowoczesny styl taneczny oparty na 
muzyce hip-hopowej. 
Zajęcia charakteryzują się dużą ilością elementów 
siłowo-sprawnościowych oraz kroków 
wykonywanych w parterze. Tańcząc break dance 
wyrabia się poczucie rytmu, siłę, koordynację, 
zwinność i elastyczność ciała oraz wyobraźnię 
taneczną.

Warsztaty tańca klasycznego 
dla młodzieży i dorosłych 
Taniec klasyczny jest podstawą umożliwiającą 
pracę w innych technikach tanecznych, wyrabia 
doskonałą dyscyplinę i koordynację ruchową, 
uczy harmonii i ładu w tańcu, kształtuje 
prawidłową postawę, wrażliwość i estetykę.  
  
wtorki i czwartki, sala 206
godz. 18.00-19.30 – poziom podstawowy 
instruktor: Katarzyna Stolarczyk
godz. 19.30-21.00 – poziom zaawansowany
instruktor: Barbara Gatty-Kostyal

Vademecum Teatru

 

wtorek     godz.12.00-14.00 – dzieci
czwartek  godz.12.00-14.00 – młodzież i dorośli
sala 209  
instruktor: Marlena Topolska 

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia dla pasjonatów teatru, tych którzy lubią 
występować, pragną poczuć magię sceny 
i poznać kulisy pracy aktora, chcą nauczyć się 
mówić głośno i wyraźnie, lubią tańczyć 
i improwizować, posiadają dużo energii 
i pozytywnych emocji.
Na warsztatach teatralnych, pod okiem 
doświadczonego pedagoga, nabierzecie śmiałości 
i dostaniecie szansę na wszechstronny rozwój 
osobowości.

Warsztaty Hip-Hop  
dla młodzieży

zajęcia adresowane do fanów hip-hopu, 
wszystkich, którzy lubią tańczyć i chcą poznać 
różne techniki tego stylu: dancehall, gangsta, 
wacking

poniedziałki, wtorki i środy 
godz. 19.00-20.30, sala 201c
instruktor: Paulina Baa

wejściówka na wszystkie zajęcia w czasie ferii w cenie 10 zł

Rekreacja

Gimnastyka Seniorów program 60+
wtorki i czwartki, godz. 9.15 i 10.15, sala 206
odpłatność: 70 zł za miesiąc  
instruktor: Urszula Kujawska-Pacak

Gimnastyka wieku średniego
poniedziałki i środy, godz. 18.00, sala 201c, 204
karnety: 80 zł (miesięczny) lub 120 zł (całoroczny)  
jednorazowa wejściówka: 20 zł     
instruktor: Urszula Kujawska-Pacak

 Zumba
poniedziałki i czwartki, 
godz. 20.00, sala 2 bud.C, 204
karnety: 80 zł (miesięczny) lub 120 zł (całoroczny)  
jednorazowa wejściówka: 20 zł     
instruktor: Katarzyna Maciejewska

Pilates
wtorki, godz. 18.00, sala 204
piątki, godz. 9.00, sala 206
karnety: 80 zł (miesięczny) lub 120 zł (całoroczny)  
jednorazowa wejściówka: 20 zł     
instruktor: Anna Kurzydło

Aerobik 
wtorki i czwartki, godz. 19.00, sala 204
karnety: 80 zł (miesięczny) lub 120 zł (całoroczny)  
jednorazowa wejściówka: 20 zł     
instruktor: Anna Kurzydło

Informacje i zapisy:
Dział Artystyczny, pok. 113
tel. 12 644 22 47, 517 248 606
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

Zajęcia taneczne dla dzieci oparte na różnych rytmach 
świata, m.in. żydowska hora, tańce bałkańskie, 
cygańskie i wiele innych, tańczone głównie w kręgu. 
Muzyka pochodzi z różnych części globu i jest dla nich 
bardzo charakterystyczna, np. bębny w tańcach 
afrykańskich. Wspaniała zabawa i poznawanie kultury 
innych krajów.

jednorazowa wejściówka: 10 zł
prowadzenie: Anastazja Prochwicz

czwartek, 6 lutego, godz. 13.00-14.00 sala 206
wtorek,11 lutego, godz. 13.00-14.00 sala 206

Warsztaty „Tańce Świata”
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