


28.09 || 1600 

 Koncert w wykonaniu Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik. 
 

 Nowe oblicze Doroty Miśkiewicz, zespołu Kwadrofonik i wielkiego mistrza 
polskiej kompozycji Witolda Lutosławskiego – płyta dla dzieci – starszych, 
młodszych i tych całkiem dużych. 

 Zespół Kwadrofonik i Dorota Miśkiewicz proponują nowe, niezwykle barwne, 
nowoczesne, ale realizowane w całości na akustycznych instrumentach 
opracowanie ośmiu piosenek, które, choć powstały ponad sześćdziesiąt lat 
temu – są ponadczasowe. 

 Setna rocznica urodzin polskiego kompozytora kojarzonego z muzyką 
poważną, przeznaczoną dla wytrawnych melomanów, 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. 
  
Płyta zyskała nominację do Fryderyków w kategorii:  

 muzyka kameralna. 
 

 Bilety:  30 zł (indywidualny),  
 20 zł (grupowy) 
 
 

LUTOSŁAWSKI. TUWIM.  
Piosenki nie tylko dla dzieci 



05.10 || 1700 

 Spektakl baletowy Romeo i Julia. 
 
 The Russian National Ballet to zespół, który od lat zachwyca swoim 

kunsztem, cieszy się wielkim uznaniem i przez to zdobył ogromną 
popularność. Sukces, który osiągnął zawdzięcza przede wszystkim 
perfekcyjnej technice tańca klasycznego jak i twórcy-choreografowi 
Siergiejowi Radchenko. To sztuka dla każdego widza – i młodego,  

 i dojrzałego. Russian National Ballet odnosi wielkie sukcesy praktycznie na 
całym świecie, a przede wszystkim w takich krajach jak Anglia, USA, Chiny, 
Włochy, Niemcy i innych. Sukces Zespołu nie jest przypadkowy, może się on 
bowiem poszczycić wspaniałymi narodowymi tradycjami i wielkimi 
nazwiskami. Został utworzony w czasach pierestrojki i przyjmował 
absolwentów wielkiej rosyjskiej szkoły choreograficznej z Perm, Moskwy  

 i Sankt Petersburga. Pierwsi soliści pochodzili ze sławnego Moskiewskiego 
Baletu Bolszoj i z równie sławnego Baletu im. Kirowa z St. Petersburga oraz  

 z Rygi, Kijowa i Kazania. 
  
 Bilety (przedsprzedaż do 5 września): 
 150 zł – normalny 
 120 zł – ulgowy 
 
 

ROYAL RUSSIAN BALLET – ROMEO I JULIA 



24.10 || 1900 

 Przedstawienie Pod niemieckimi łóżkami  w reżyserii Łukasza  
 Witt-Michałowskiego to teatralna impresja na temat książki wydanej 

w Niemczech pod tym samym tytułem. Bohaterką spektaklu jest 
polska sprzątaczka, wygarniająca wstydliwe brudy spod stereotypowo 
schludnych łóżek swoich niemieckich pracodawców. 

 Justyna w dowcipny i bez obcesowy sposób obala stereotypy 
dotyczące „tych czystych” Niemców, pokazuje ich słabości                        
i uprzedzenia. Tymczasem w Polsce dzięki wydanej książce staje się 
bohaterką, celebrytką i gwiazdą. Stopniowo ubierana przez media  

 w kolejne brokatowe płaszcze sławy, ugina się pod ich ciężarem  
 i spada z plastikowego postumentu. Historia o niemieckich brudach, 

polskich celebrytach oraz blaskach i cieniach sławy przeznaczona dla 
widzów dorosłych. 

   
Obsada:  

 Tamara Arciuch, Bartosz Opania,  
 Bartłomiej Kasprzykowski. 
   
 Bilety: 70 zł 
 
 
 

POD NIEMIECKIMI ŁÓŻKAMI  



07.11 || 1900 

 Czy miłość jest do kupienia? Ile może kosztować? Trzysta złotych za godzinę? 
Tysiąc dwieście złotych za noc? I czy to naprawdę jest miłość? Niemożliwe.   
A jednak... 

   
 Czasami jedno przypadkowe spotkanie może zmienić całe nasze życie. Kiedy 

zmęczony życiem antykwariusz zaprasza do domu „dziewczynę na telefon”, nie 
wie, że jego życie właśnie gwałtownie przyspieszyło. Nie wie, że tajemnicza 
kobieta nie jest tym, kim się wydaje. Nie wie, że za chwilę wróci z Londynu jego 
wiarołomna żona. Nie wie, że do jego mieszkania sprowadzi się wkrótce szalony 
księgowy, który za wszelką cenę chce zostać artystą. Nie wie, że jest zdolny do 
wszystkiego. Nie wie, że za chwilę będzie walczył o życie. Bo czym jest życie bez 
miłości? 

   
 Wartka akcja, inteligentny humor, prawdziwe wzruszenia, doborowa obsada. 

Magia teatru, która przeniesie nas w różne światy. Te, które znamy i te, do 
których boimy się zajrzeć. 

   
 W cenie jednego biletu. Dużo taniej, niż miłość. 
   

Obsada:  
 Anna Korcz, Gizella Bortel, Wojciech Błach, Zdzisław Wardejn. 
 
 Bilety: 80 zł 
 
 
 

MIŁOŚĆ Z DOSTAWĄ DO DOMU  



10.10 || 1900 

 Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich artystów. Ich praca 
od kilku lat przynosi rezultaty w postaci wypełnionych po brzegi sal i śmiejącej się widowni, 
która polubiła ich charakterystyczną ekspresję i oryginalny sposób poruszania tematyki 
obyczajowej.  

 
 Ich najnowszy program „Moda na Nowaki” to dowód na to, jak popularnym i lubianym 

kabaretem jest obecnie ten zespół. W spektaklu kabaret przedstawia swoje największe hity  
 i cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci, które są zabawną odpowiedzią na naszą 

codzienność. Nowaki zgłębiają tematykę kobiecego wybierania się na przyjęcia i męskiego 
spojrzenia na ten problem. Ich skecze dotyczą także perypetii nauczycieli na wycieczce 
klasowej, dylematów generała na zakupach i ostrzegają przed pewnym osobliwym hotelem.  

  
 Kabaret Nowaki wystąpi w ramach Odlewni Form Satyrycznych. 
 
 Odlewnia Form Satyrycznych to wspólny projekt Nowohuckiego Centrum Kultury i Formacji 

Chatelet. Pragniemy aby kabaret na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Nowej Huty i właśnie 
dlatego proponujemy państwu cykl spotkań z najlepszymi i najciekawszymi polskimi 
kabaretami. Różnorodność zapraszanych przez nas, raz w miesiącu, gości pozwoli państwu 
docenić jak bardzo pojemnym, różnobarwnym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem jest 
współczesny kabaret. 

 
Gwarantujemy świetną zabawę i obiecujemy liczne niespodzianki  

 zarówno dla publiczności jak i zapraszanych przez nas gości.  
 

 Gospodarzem cyklicznych spotkań będzie Formacja Chatelet.  
 

 Bilety: 50 zł 
 
 
 

KABARET NOWAKI 



19.11 || 1900 

 Nowy program koncertowy Grupy MoCarta „Ale CZAD”,  
 czyli podróże Grupy MoCarta. 

 
Ale Czad, czyli podróże Grupy MoCarta to nowy program kwartetu, w którym muzycy zagrają 
i opowiedzą między innymi o Chinach, Francji, Kostaryce i egzotycznej Republice Czeskiej.       
W programie Grupy jak zwykle dominować będzie muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym 
żartem. Muzycy zagrają wiele nowych utworów, ale czasem wrócą do kilku swoich 
evergreenów.  
 
Nowy program Grupy MoCarta to największe przeboje muzyki nie tylko klasycznej, 
inteligentny żart i mnóstwo energii z całego świata - jednym słowem będzie CZAD!  

  
 Grupa MoCarta wystąpi w ramach Odlewni Form Satyrycznych. 
 
 Odlewnia Form Satyrycznych to wspólny projekt Nowohuckiego Centrum Kultury i Formacji 

Chatelet. Pragniemy aby kabaret na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Nowej Huty i właśnie 
dlatego proponujemy państwu cykl spotkań z najlepszymi i najciekawszymi polskimi 
kabaretami. Różnorodność zapraszanych przez nas, raz w miesiącu, gości pozwoli państwu 
docenić jak bardzo pojemnym, różnobarwnym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem jest 
współczesny kabaret. 

 
Gwarantujemy świetną zabawę i obiecujemy liczne niespodzianki  

 zarówno dla publiczności jak i zapraszanych przez nas gości.  
 

 Gospodarzem cyklicznych spotkań będzie Formacja Chatelet. 
 
 Bilety: 70 zł 
 
 
 

GRUPA MOCARTA 
Odlewnia  Form  Satyrycznych 



23.11 || 1900 

 Na życzenia publiczności sztuka grana po raz drugi w NCK 
 
 Sztuka Tomasza Jemioły to szalona, pełna absurdów i zabawnych 

nieporozumień, komedio-farsa będąca odzwierciedleniem tego wszystkiego, co 
dzieje się w służbie zdrowia. Nieudolni, skorumpowani lekarze, brak lekarstw, 
szpitalny nieład, terminy badań sięgające nieskończoności i biurokracja. Całość 
przepleciona jest łatwo wpadającymi w ucho piosenkami oraz zabawnymi 
dialogami. Dwie godziny dobrej zabawy!  

  
 Autor: Tadeusz Ross   
  
 Reżyseria: Zbigniew Lesień  
  
 Obsada (wymiennie):  
 Jacek Fedorowicz/Tadeusz Ross, Dariusz Gnatowski/Andrzej Zaborski,  
 Piotr Pręgowski/ Sylwester Maciejewski, Tomasz Stockinger, Viola Arlak, 

Alicja Kwiatkowska 
 
 Bilety: 70 zł 
 
 
 

CZY NA SALI JEST LEKARZ? 



30.11 || 1700 

 Kielecki Teatr Tańca 

  
 Dziadek do orzechów w opracowaniu dla Kieleckiego Teatru Tańca to barwna kompozycja, poruszającą 

wyobraźnię dzieci i wzruszającą dorosłych. Akcję spektaklu umieściliśmy w czasach współczesnych,  
 w popularnej dziś galerii handlowej, co pozwoliło z tego klasycznego baletu wydobyć zupełnie nowe, 

zdumiewające jakości. 
 Autorami choreografii do tego magicznego widowiska są Elżbieta Szlufik-Pańtak i Grzegorz Pańtak. 

Połączenie muzyki Piotra Czajkowskiego z techniką tańca jazzowego i współczesnego jest nośnikiem 
ogromnej wartości historycznej, edukacyjnej i poznawczej. Niezwykle istotnym atutem produkcji są 
kostiumy i scenografia, zaprojektowane przez uznaną scenograf i kostiumograf Małgorzatę 
Słoniowską, na stałe współpracującą z Operą Wrocławską. 

 Główną bohaterką spektaklu jest Klara, która otrzymała od Mikołaja lalkę – dziadka do orzechów. 
Zauroczona prezentem dziewczynka, po dniu pełnym emocji, zapada w magiczny sen. Jej pragnienie 
spotkania miłości sprawia, że dziadek do orzechów przeistacza się w pięknego Młodzieńca, którego 
Klara obdarza silnym uczuciem. Razem, z pomocą zabawek pokonują armię mysz i odbywają 
przedziwny spacer po odmienionej galerii handlowej. Przedmioty ze sklepowych półek ożywają  

 i zabierają naszych bohaterów w taneczną podróż dookoła świata. Klara i Młodzieniec swoją 
wędrówkę rozpoczynają w cukierni, smakując torty, cukierki, precelki i lody. Będąc w sklepie z butami 
tańczą taniec hiszpański, w kawiarni aromatyczna kawa przenosi ich w arabski Bliski Wschód. Świat 
chiński to sklep z porcelaną i porcelanowym młotkowym rozbójnikiem. Swoją wędrówkę kończą  

 w kwiaciarni, gdzie Klara zamienia się w białą różę, a Młodzieniec w ogrodnika. Pragnienie Klary  
 o wymarzonej miłości znajdzie spełnienie w ślubie z Młodzieńcem i weselu, na którym bawią się 

wszystkie postaci z sennych marzeń. 
  
 Spektakl dwuaktowy z przerwą                   
 czas trwania: 100 minut 
  
 Bilety:  50 zł (indywidualne), 
 20 zł (dzieci i grupowe) 

 
 

DZIADEK DO ORZECHÓW  



12.12 || 1900 

 Formacja Chatelet z premierowym programem! 
 Więcej informacji wkrótce! 
  
 Formacja Chatelet wystąpi w ramach Odlewni Form Satyrycznych. 
 
 Odlewnia Form Satyrycznych to wspólny projekt Nowohuckiego 

Centrum Kultury i Formacji Chatelet. Pragniemy aby kabaret na stałe 
wpisał się w kulturalny pejzaż Nowej Huty i właśnie dlatego 
proponujemy państwu cykl spotkań z najlepszymi i najciekawszymi 
polskimi kabaretami. Różnorodność zapraszanych przez nas, raz w 
miesiącu, gości pozwoli państwu docenić jak bardzo pojemnym, 
różnobarwnym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem jest współczesny 
kabaret. 

 
Gwarantujemy świetną zabawę i obiecujemy liczne niespodzianki  

 zarówno dla publiczności jak i zapraszanych przez nas gości.  
 

 Bilety:  50 zł 

 
 

FORMACJA CHATELET 



14.12 ||  1700 i 2000 

 Złodziej to komedia jednego z najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica 
Chappella w reżyserii Cezarego Żaka. 

 
 Złodziej to gwiazdorska obsada: Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Cezary Żak, 

Rafał Królikowski, Leszek Lichota, inteligentna fabuła i przede wszystkim 
mnóstwo humoru. 

 
 Dom za miastem, późny wieczór, gospodarze z przyjaciółmi wracają z przyjęcia. 

Na gorącym uczynku zostaje przyłapany złodziej. Ale nie jest to zwyczajny 
opryszek. To złodziej sympatyczny, zagrany brawurowo przez Cezarego Żaka. 
Złodziej, który przeszukując dom poznał najgłębsze tajemnice mieszkańców. 
Złodziej z fantazją – psycholog, który wywróci wzajemne relacje mieszkańców 
do góry nogami. 

  
 Złodziej to świetna zabawa, błyskotliwe żarty, brawurowe zwroty akcji  
 i zaskakujący finał. 
   
 Obsada: 
 Cezary Żak, Renata Dancewicz, Izabela Kuna,  
 Rafał Królikowski, Leszek Lichota. 
   
 Bilety: 100 zł 
 
 
 

ZŁODZIEJ 



 
 
Biuro Organizacji Widowni:  
tel. 12 644 24 81, 518 766 738  
rezerwacja@nck.krakow.pl 
 
 
 
poniedziałek – piątek 8:30-20:00 oraz na godzinę przed 
spektaklem 
 
 

 
Rezerwacja biletów: 

 
 
 
 
 

Kasa czynna: 
 
 
 
 
 
 

Nowohuckie Centrum Kultury 
al. Jana Pawła II 232 

31-913 Kraków  
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