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ODLEWNIA FORM SATYRYCZNYCH

Odlewnia Form Satyrycznych to wspólny projekt 
Nowohuckiego Centrum Kultury i Formacji Chatelet. 
Pragniemy, aby kabaret na stałe wpisał się w kultu-
ralny pejzaż Nowej Huty i właśnie dlatego proponu-
jemy państwu cykl spotkań z najlepszymi i najciekaw-
szymi 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.

Spektakle dla dzieci

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI Kraków 2014
3-14 lutego, godz. 1100, sala teatralna

„Piotruś Pan i piraci”
spektakl Wrocławskiego Teatru dla Dzieci
26 marca (środa), godz. 900, 1100, sala teatralna

Kabaret Młodych Panów
Odlewnia Form Satyrycznych

8 maja (czwartek), godz. 1900, sala teatralna

Młodzi Panowie są z Rybnika. Ale zobaczyć ich można 
wszędzie, ponieważ ciągle jeżdżą po Polsce i okolicach. 
Gdy wychodzą na scenę, publiczność wpada w szał 
i płacze ze śmiechu. Nie boją się satyry społecznej i politycznej, ale 
dawkują ją z pomysłem i ze smakiem. Inteligentny dowcip i zaskaku-
jące pointy są domeną ich występów. 

bilety: 50 zł 

„Randka w ciemno, na dwie pary”
Krakowska premiera spektaklu! 

23 maja (piątek), godz. 1900, sala teatralna 

Kanadyjski autor zawarł tu wszystko, co jest niezbędne w roman-
tycznej komedii dla dorosłych. Randka w ciemno, na dwie pary to 
zmyślnie ułożona historia, sprawne dialogi oraz dużo śmiechu i za-
bawy. Nagłe i niespodziewane zwroty akcji, czynią to przedstawie-
nie niezwykle atrakcyjnym i zaskakującym.
Jeżeli szukasz dobrej rozrywki, to właśnie ją znalazłeś.

Autor: Norm Foster 
Obsada (wymiennie): Krzysztof Ibisz/Jacek Kawalec, 
Michał Milowicz/Tomasz Stockinger, Iza Trojanowska/Ewa Kuklińska, 
Alicja Kwiatkowska/Maria Dejmek.

bilety: 70 zł

Kabaret Skeczów Męczących
Odlewnia Form Satyrycznych

15 czerwca (niedziela), godz. 1900, sala teatralna

Członkowie KSM na scenie charakteryzują się ogromną 
werwą i radością tworzenia, nie stronią od improwizacji 
i zabawy z widzem. Ogólnopolską popularność przy-
niosły im takie kabare-
towe hity jak „Piosenka 
Trenera”, „Nasza Klasa”, 
skecze o Jacku Krzynów-
ku i mało rozgarniętym 
ochroniarzu Śrubie. 

bilety: 50 zł
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Zamówienia i informacje: 
tel. 12 644 24 81, 518 766 738 

e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 830-2000

tel. 517 248 619

NCK



Kolędowanie z Pawłem Orkiszem
Scena Ballada

8 stycznia (środa), godz. 1900, sala kameralna

W świąteczno-noworocznym klimacie artysta obdarzony unikalnym 
głosem wyśpiewa najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i piosenki 
świąteczne.

bilety: 17 zł / 20 zł 

Formacja Chatelet 
w programie pt. „Gołoleć”
Odlewnia Form Satyrycznych

24 stycznia (piątek), godz. 1900, sala teatralna 

Najnowszy program Formacji Chatelet to zaskoczenie, 
powiew świeżości i zabawa w profesjonalnym stylu. 
„Gołoleć” to mieszanka kabaretu, teatru, improwizacji 
i zabawy z widzem. Codzienne życiowe sytuacje taplają się tu 
w oparach absurdu, a klasyczne skecze i monologi przeplatane są 
dopracowanymi muzycznie piosenkami. 
Oderwij się z nami od rzeczywistości!

bilety: 50 zł

„Wesoła wdówka” 
operetka w trzech aktach

Gliwicki Teatr Muzyczny

31 stycznia (piątek), godz. 1900, sala teatralna

Nowa inscenizacja operetkowego superprzeboju, którego partytura 
błyszczy takimi perełkami, jak aria Wilio, ach Wilio… czy najsłyn-
niejszym duetem gatunku Usta milczą, dusza śpiewa… 

Występują (wymiennie): Grażyna Brodzińska/Anita Maszczyk/Mag-
dalena Pilarz-Bobrowska, Michał Musioł/Krzysztof Caban.
Muzyka: Franz Lehár
Libretto: Victor Leon i Leo Stein
Reżyseria: Maria Sartova

bilety: 120 zł

Zbigniew Wodecki z zespołem

8 lutego (sobota), godz. 1900, sala teatralna

W trakcie koncertu będzie można usłyszeć m.in. Zacznij od Bacha, 
Chałupy, Izoldę, Pszczółkę Maję… itd.

Zespół w składzie: Zbigniew Stelmasiak (gitara), Mirosław Wiśniew-
ski (bas), Jarosław Zawadzki (klawisze), Michał Bylica (trąbka), 
Paweł Twardoch (perkusja).

bilety: 60 zł

„Czy na sali jest lekarz?”
komedia szpitalna

Krakowska premiera spektaklu! 

20 lutego (czwartek), godz. 1900, sala teatralna

Nowa sztuka Tomasza Jemioły to szalona, pełna absurdów i zabaw-
nych nieporozumień, komedio-farsa  będąca odzwierciedleniem tego 
wszystkiego, co dzieje się w służbie zdrowia. Nieudolni, skorumpowani 
lekarze, brak lekarstw, szpitalny nieład, terminy badań sięgające nie-
skończoności i biurokracja. Całość przepleciona jest łatwo wpadający-
mi w ucho piosenkami oraz zabawnymi dialogami. 
Dwie godziny dobrej zabawy!

Autor: Tadeusz Ross
Reżyser: 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

Ireneusz Krosny
Odlewnia Form Satyrycznych

22 lutego (sobota), godz. 1900, sala teatralna

Krosny to kreatywność, niespotykane 
poczucie humoru i oryginalny styl 
autorskich, pantomimicznych spektakli 
komediowych. Artysta jest obecnie najbardziej 
znanym i uznanym mimem komicznym w Polsce, 
a jego sztuka zyskuje coraz szerszą publiczność 
na całym świecie. Chicago Reader uzasadniając 
przyznanie mu wyróżnienia napisał: „Świeży, 
śmieszny, nie można mu się oprzeć”. 

bilety: 50 zł

„Klub mężusiów”
Spektakl komediowy wg Kristof Magnusson

7 marca (piątek), godz. 1900, sala teatralna

Ironiczny obraz świata kobiet, mężczyzn i małżeńskich problemów. 
Współczesny język, zaskakujące zwroty akcji, lekkie pointy i mi-
strzowskie konwersacje, to recepta na zabawę, przed którą nie da się 
obronić. Komedię uzupełniają wielkie światowe hity disco, które łamały 
serca kobiet i królowały na pierwszych miejscach list przebojów. 

Reżyseria: Andrzej Rozhin
Występują (wymiennie): Krzysztof 
Tyniec/Tomasz Dedek, Cezary Moraw-
ski, Michał Milowicz/Jacek Kawalec, 
Robert Wabich/Bogdan Kalus

bilety: 80 zł

Kabaret Smile
Odlewnia Form Satyrycznych

20 marca (czwartek), godz. 1900, sala teatralna

Kabaret SMILE przebojem zdobywa publiczność 
wszędzie gdzie się pojawi. Prezentowane przez 
kabaretowych artystów skecze i piosenki nawiązują 
do otaczającej nas rzeczywistości, pozwalając spojrzeć widzowi 
na groteskowość codziennych, z pozoru wydawałoby się mało 
śmiesznych sytuacji. Podczas ich występów widzowie często-
wani są błyskotliwymi skeczami, a następnie upajają się łatwo 
wpadającymi w ucho, zabawnymi piosenkami – jednym słowem 
– kabaretowa uczta. 

bilety: 50 zł

Kabaret Limo
Odlewnia Form Satyrycznych

3 kwietnia (czwartek), godz. 1900, sala teatralna

Rozśmie-
szają 
w niesamo-
wity sposób – bawią 
się tym co robią, 
podpierając doskona-
łe teksty kunsztownym 
aktorstwem. Ci którzy 
obserwują karierę 
Lima z pewnością 
pamiętają ich habity 
i Świętą Inkwizycję 
oraz czarne trampki, 
którymi podbijają 
serca publiczności. 
Udało im się to po 
wielokroć, dlatego 
i tym razem mamy 
gwarancję naprawdę 
świetnej zabawy. 

bilety: 50 zł


