
SPACER jest cyklicznym festiwalem, który odbywa się 
zawsze w maju. To wyjątkowe i niepowtarzalne wydarze-
nie, skoncentrowane wokół różnych form polskiego tańca 
współczesnego.

Festiwal obejmuje prezentację spektakli, ale także pro-
jekcje filmów, rozmowy, warsztaty taneczne. Stanowi 
przestrzeń wymiany doświadczeń uznanych choreogra-
fów, działających na scenie od wielu lat i młodych, utalen-
towanych artystów, stojących na początku swojej chore-
ograficznej drogi. 

Organizatorzy Festiwalu stawiają na różnorodność, bez 
akcentowania jednego nurtu czy kierunku w polskim tań-
cu. Tak konstruowany program pozwala szerokiej publicz-
ności uczestniczyć w estetycznej i formalnej konfrontacji 
artystów sztuki tańca.

CIAŁOWANIE NA SPACERZE to warsztaty tańca współ-
czesnego, towarzyszące Festiwalowi. W tym roku ciałują 
Natalia Iwaniec (Gaga), Wojciech Mochniej (organic dance 
technique) i Thomas Steyaert (taniec fizyczny / „tu i te-
raz”), który poprowadzi także coaching. 

rezerwacje / reservations:
Biuro Organizacji Widowni
tel. / 12 644 24 81, 518 766 738
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

Bilety / tickets:

spektakle / performances – 30 zł
wydarzenia towarzyszące / events – wstęp wolny / admission free

www.festiwalspacer.pl

www.festiwalspacer.pl
www.facebook.com/festiwalspacer

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
tel. 12 644 02 66, www.nck.krakow.pl

Krakowskie Centrum Choreograficzne
tel. 517 248 619, www.kcc.nck.krakow.pl
e-mail: kcc@nck.krakow.pl

organizatorzy:         

partnerzy:

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Contemporary Dance Festival SPACER 2014

fot. Wacław Wantuch



1 maja (czwartek) / 1 May (Thursday)
godz. 17.00, Galeria CENTRUM NCK / NCK CENTRUM Gallery
wydarzenie towarzyszące / event

Anna Królica „Pokolenie Solo”
– promocja książki z udziałem panelistów  
(Wojciech Mochniej, Eryk Makohon, Maciej Kuźmiński), 
rozmowę poprowadzi Julia Hoczyk

Promotion of the book written by Anna Królica 
“Solo Generation”

godz. 18.30, Galeria CENTRUM NCK / NCK CENTRUM Gallery
wydarzenie towarzyszące / event

interwencja performatywna 307
performance intervention 307
– Tomasz Foltyn, Piotr Skalski, Marcin Janus

godz. 19.15, sala teatralna NCK / Main Stage, NCK
spektakl / performance

„Święto wiosny” (Le Sacre Du Printemps)
– Kielecki Teatr Tańca

,,The Rite of Spring”  
– Kielce Dance Theatre

Muzyka: Igor Strawiński

Choreografia: Angelin Preljocaj

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Wykonanie spektaklu odbywa się za zgodą wydawnictwa 
Boosey & Hawkes

Spektakl jest przeznaczony dla widzów dorosłych

The performance is for adults only

Rozmowę pospektaklową z udziałem artystów poprowadzi 
Julia Hoczyk

4 maja (niedziela) / 4 May (Sunday)
godz. 18.30, sala warsztatowa NCK / workshop studio, NCK
wydarzenie towarzyszące / event

pokaz coachingu z Thomasem Steyaertem 
Presentation of the coaching with Thomas Steyaert

godz. 19.15, sala teatralna NCK / Main Stage, NCK
spektakl / performance

„Muzg” – Teatr CHOREA / “The Brain” – CHOREA Theatre

Spektakl przeznaczony dla widzów powyżej 16 roku życia. W 
spektaklu wykorzystywana jest lampa stroboskopowa

The show is suitable for audiences aged 16 and over. A 
stroboscopic lamp is used in the show

Rozmowę pospektaklową z udziałem artystów poprowadzi 
Julia Hoczyk

W dniach 1, 2 maja od 18.30 publiczność będzie 
miała okazję oglądać powstawanie 
INSTALACJI RE_CYKLE Art Color Ballet,  
finał odbędzie się 3 maja godz. 18.00 
w przestrzeni przed budynkiem NCK.

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii 
Art Color Ballet  BodyArtGallery
Wystawa trwa od 25 kwietnia do 6 maja 
w Galerii CENTRUM NCK, Budynek B

On 1 and 2 May at 6.30 pm the audience will have 
opportunity to watch the process of creating the 
INSTALLATION of RE_CYCLE by Art Color Ballet. 
Its finale will take place on 3 May at 6 pm in the space in 
front of the Nowa Huta Cultural Centre. 

The festival will be accompanied by the photo exhibition of 
the Art Color Ballet BodyArtGallery 
(till 6 May 2014), NCK CENTRUM Gallery, B building, NCK

2 maja (piątek) / 2 May (Friday)
godz. 18.30, Galeria CENTRUM NCK / NCK CENTRUM Gallery
wydarzenie towarzyszące/event

„coś/ktoś” / “anything/anybody” 

– Oskar Malinowski

godz. 19.15, sala teatralna NCK / Main Stage, NCK
spektakl / performance

„Zrabowali mi składaka”
“They’ve nicked my folding bike”
– Daniela Komędera, Katarzyna Kania, Piotr Stanek 

„Room 40” – chor. Maciej Kuźmiński, dramaturgia Adam 
Hypki, taniec: Daniela Komędera (solistka), Anna Kamińska, 
Katarzyna Pawłowska, Dominika Wiak

Spektakl zawiera sceny nagości / The show contains nudity
Rozmowę pospektaklową z udziałem artystów poprowadzi 
Julia Hoczyk

3 maja (sobota) / 3 May (Saturday)
godz. 18.00, skwer przed NCK / Arcade in front of the NCK
wydarzenie towarzyszące / event

Instalacja „RE_CYKLE”
Installation “RE_CYCLE”
– Art Color Ballet

godz. 19.15, sala teatralna NCK / Main Stage, NCK
spektakl / performance

„Poliamoria” – Krakowski Teatr Tańca 

,,Polyamory” – Cracow Dance Theatre

Spektakl nie jest dedykowany dla osób poniżej 16 roku życia 
The show is not addressed to viewers under 16 years old

Rozmowę pospektaklową z udziałem artystów poprowadzi 
Julia Hoczyk

fot. Wacław Wantuch
fot. Bartosz Kruk

fot. Ludovic Des Cognets


