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NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
BILETY I INFORMACJE
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl
Kasa czynna
poniedziałek-piątek w g. 8.30-20.00
sobota w g. 8.30-14.30
oraz na godzinę przed spektaklem
tel. 12 644 02 66 wew. 56
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KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
balet w 2 aktach
Narodowy Lwowski Teatr Opery i Baletu
13 grudnia (niedziela) g. 11.00 sala teatralna
Jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych bajek, 
w baletowym wykonaniu. Losy dobrej i pięknej, lecz niestety 
znienawidzonej przez złą macochę Śnieżki oraz siedmiu 
wesołych krasnali niezmiennie dostarczają dzieciom 
niezapomnianych emocji.
bilety: 120 zł / 90 zł

JEZIORO ŁABĘDZIE  
balet w 3 aktach
Narodowy Lwowski Teatr Opery i Baletu 
13 grudnia (niedziela) g. 18.00 sala teatralna
Akcja najsłynniejszego baletu Piotra Czajkowskiego 
– w wykonaniu Narodowego Lwowskiego Teatru Opery 
i Baletu – jest nasycona subtelnym liryzmem i poetycką 
fantastyką. Dziewczęta zaklęte w łabędzie, Zły Duch i uczucia 
przekraczające granice życia i śmierci wciąż wzruszają 
widzów na całym świecie. 
bilety: 120 zł / 90 zł

REPERTUAR dla dzieci
październik-grudzień 2015

CYRK BEZ PRZEMOCY
Teatr Klinika Lalek z Wrocławia
20 października (wtorek), g. 9.00, 11.00

TRZY ŚWINKI
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana  z Będzina
29 października (czwartek), g. 10.00

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK
Teatr Nowy z Zabrza
18 listopada (środa), g. 9.30, 11.30

MIKOŁAJ W NCK – Choinkowe świecidełka  
Teatr Banasiów z Warszawy
3, 4 grudnia (czwartek, piątek), g. 9.00, 11.15
5 grudnia (sobota), g. 16.00
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SZCZAW – spektakl komediowy
9 października (piątek) g. 19.00 sala teatralna
Kameralna komedia węgierskiego dramaturga Zoltana 
Egeressy. Bohaterami opowieści są trzej sędziowie, mający 
poprowadzić ważny mecz ligowy, który będzie oceniany przez 
obserwatora z FIFA. To właśnie od niego zależy przyszłość 
i kariera głównego arbitra.
Reżyseria: Radosław Dunaszewski
Obsada: Łukasz Konopka, Waldemar Błaszczyk, 
Waldemar Obłoza
bilety: 50 zł

KLUB HIPOCHONDRYKÓW – Teatr Syrena 
10 października (sobota) g. 17.00, 20.00 sala teatralna
Zwariowany, grany w obłędnym tempie spektakl z wątkiem 
sensacyjnym – przywodzi na myśl najlepsze brytyjskie 
komedie. Od ponad dekady wywołuje salwy śmiechu i wzbudza 
zrozumienie nie tylko wśród męskiej części publiczności.
Reżyseria: Wojciech Malajkat
Obsada: Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajkat, 
Piotr Polk, Magdalena Wołłejko, Piotr Siejka, 
Marcin Piętowski, Albert Osik, Marta Walesiak
bilety: 130 zł / 110 zł

EDYTA GEPPERT
koncert z zespołem Vasie
16 października (piątek) g. 19.00 sala teatralna 
Recital Edyty Geppert to interpretatorski kunszt i niezwykła 
umiejętność budowania ostro skontrastowanych nastrojów. 
Piosenki liryczne zderzone są z dramatycznymi, a dramatyczne 
z zabawnymi, a nawet kabaretowymi. To wreszcie niezwykła 
okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności 
tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.
bilety: 95 zł / 80 zł

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI 
DUE-Ty DUE-Ja – premiera
17 października (sobota) g. 19.00 sala teatralna
W roku 2014 Andrzej Poniedzielski obchodził 60. urodziny, 
a w roku 2015 40 lecie pracy twórczej. Oba jubileusze były 
pretekstem do powstania nowego programu – spektaklu 
w wykonaniu autora Andrzeja Poniedzielskiego i jego 
znakomitych gości.
bilety: 60 zł

IRENEUSZ KROSNY 
Mowa ciała – premiera
6 listopada (piątek) g. 19.00 sala teatralna
Mowa ciała to najnowsza i zdecydowanie najbardziej oryginalna 
premiera w dorobku Ireneusza Krosnego. Po raz pierwszy 
program składa się z dwóch zupełnie odmiennych części. 
Oprócz, jak zwykle, gwarantowanej zabawy za sprawą zupełnie 
nowych scenek pantomimicznych, mamy również okazję poznać 
różne tajniki mima – jak to się dzieje, że ktoś chodzi w miejscu, 
dlaczego widzimy przedmioty, których tak naprawdę nie ma, 
itd. Poza tym możemy się sporo dowiedzieć o tym, co mówią 
nasze własne ciała w codziennym życiu (a nawet jak pozytywnie 
wpłynąć przez ciało na własne samopoczucie).
bilety: 50 zł

DWIE MORGI UTRAPIENIA – spektakl teatralny
29 listopada (niedziela) g. 17.00, 20.00 sala teatralna
Ten spektakl to prawdopodobnie największy powojenny 
przebój polskiego komediowego teatru autorstwa Marka 
Rębacza. W 2002 roku, na podstawie sztuki, powstał film 
„Zróbmy sobie wnuka”.
Obsada: Katarzyna Glinka/Magdalena Wójcik,  
Andrzej Grabarczyk/Sylwester Maciejewski,  
Klaudia Halejcio, Mikołaj Roznerski, Tomasz Chudecki
bilety: 80 zł 

20 LAT GRUPY MOCARTA – koncert jubileuszowy
3 grudnia (czwartek), g.19.00 sala teatralna
20 lat temu, czterech młodych absolwentów prestiżowych 
uczelni muzycznych – Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł 
Kowaluk i Artur Renion, stworzyli niezwykłe, unikatowe 
i wyjątkowe zjawisko na polskiej scenie kabaretowo-
muzycznej! Już dwie dekady niestrudzenie bawią nas, 
poprawiają humor i zaskakują muzycznymi pomysłami. 
bilety: 70 zł
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