KABARET SMILE

NCK SCENA dla dzieci:

TEATR KAMIENICA Z WARSZAWY

SPEKTAKLE DLA NAJNAJÓW
31 stycznia, 7 lutego, godz. 10.00
BAM-BAM – Teatr Chrząszcz w Trzcinie
WITAJKI I PAPATKI – Teatr Chrząszcz w Trzcinie
WYSTAWA

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

26 marca (niedziela), g. 19.00
Scena NCK
Komedia z elementami farsy mówiąca o tym, że w dzisiejszym
świecie niezwykle łatwo jest pomylić pragnienie z nałogiem.
Anna to dziewczyna sukcesu – w pogoni za życiowym
powodzeniem wpada w spiralę uzależnień, a uzależnić potrafi
się w równym stopniu od kochania, jak i od kupowania. Chłopak
wymyka jej się z rąk, na progu mieszkania staje komornik,
a niezbyt lubiana macocha nagle odkrywa w sobie pokłady
instynktu macierzyńskiego. Osaczona dziewczyna próbuje
zapanować nad rozsypującymi się elementami układanki,
jednak uzależnienia wciąż biorą górę.
reżyseria: Olaf Lubaszenko
obsada: Małgorzata Pieczyńska, Filip Bobek, Agnieszka
Sienkiewicz, Stefano Terrazzino, Tomasz Bednarek
bilety: 80 zł

NOSOWSKA – koncert
15 marca (środa), g. 20.00
Scena NCK
Artystka, która do tej pory wydała sześć albumów i ma na koncie
ponad dwadzieścia Fryderyków zaprezentuje podczas koncertu
przekrojowy repertuar. Usłyszymy najważniejsze i najbardziej
znane utwory z okresu solowej działalności oraz elektroniczne
kompozycje z czasów jej współpracy z Andrzejem Smolikiem.
bilety: 80 zł

Kasa czynna
pon-pt. w g. 8.30-20.00, sob. 8.30-19.00, niedz. 11.00-19.00
tel. 12 644 02 66 wew 56
PROJEKT LOGO

KOCHANIE NA KREDYT

NCK SCENA

styczeń-marzec
2017
KOCHANIE NA KREDYT – spektakl komediowy

Wystawa lalek teatralnych z Teatru Lalek Rabcio z Rabki-Zdrój

szczegółowe informacje na stronie
www.festiwalteatrow.pl
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FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI KRAKÓW 2017
30 stycznia – 10 lutego 2017, godz. 11.00
Scena NCK
Brzydkie kaczątko – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin
Pyza na polskich dróżkach – Teatr Zagłębia – Sosnowiec
Tomcio Paluszek – Teatr Lalek Rabcio – Rabka-Zdrój
Miłek – Opiłek – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin
Akademia Pana Kleksa – Teatr Maska – Rzeszów
Roszpunka – Teatr im. Adama Mickiewicza – Częstochowa
W butach. Kot w butach – Teatr Lalki i Aktora Kubuś – Kielce
Bajkowa lista przebojów – Teatr Nowy – Zabrze
Księga lasu – Teatr Scena Na Scenie – Kraków
Pchła Szachrajka – Teatr Lalek Rabcio – Rabka-Zdrój
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KABARET PARANIENORMALNI

MAGDA UMER

ELŻBIETA ADAMIAK

MAGDA UMER – „Wciąż się na coś czeka” – koncert

KABARET PARANIENORMALNI – „Pierwiastek z trzech”
20 stycznia (piątek), g. 17.30 i 20.30
Scena NCK
To program pełen postaci i tematów niespotykanych dotąd
na scenie kabaretowej. Relacje międzyludzkie, społeczne
paradoksy, zdrowy tryb życia i sport – to wszystko zostanie
przedstawione w niezwykły, paranienormalny sposób.
Nie zabraknie postaci, dzięki którym kabaret stał się tak
popularny i lubiany – Marioli, Balcerzaka i Kryspina. Napiszą
oni kolejne rozdziały swoich absurdalnych historii. Jeśli
szukasz pomysłu na niepowtarzalny wieczór, śmiech do łez
i zaraźliwą energię płynącą ze sceny, wybór jest tylko jeden –
„Pierwiastek z trzech”.
bilety: 80 zł

ART COLOR BALLET

ELŻBIETA ADAMIAK – „Trwaj chwilo, trwaj” – koncert
7 stycznia (sobota), g. 18.00
Scena NCK
Podczas koncertu Elżbieta Adamiak zaprezentuje swoje
największe przeboje z ośmiu wydanych płyt oraz piosenki
w świątecznym klimacie. Artystce na scenie towarzyszyć będzie
trzyosobowy zespół muzyczny.
Piotr Goljat – fortepian, śpiew
Sebastian Ruciński – gitara
Piotr Górka – kontrabas
bilety: 50 zł

11 lutego (sobota), g. 19.00
Scena NCK
Mistrzyni interpretacji piosenki literackiej prezentuje kolejny
program. Usłyszymy utwory z dwóch ostatnich płyt oraz znane
i lubiane piosenki z jej repertuaru: „Już szumią kasztany”, „Oczy
tej małej”, „O niebieskim pachnącym groszku”.
Kierownictwo muzyczne koncertu sprawuje Wojciech
Borkowski – pianista, autor większości aranżacji, któremu
będzie towarzyszyć grupa wybitnych muzyków.
bilety: 70 zł
KRYPTONIM 27 – spektakl Art Color Ballet

ZUS CZYLI ZALOTNY UŚMIECH SŁONIA – spektakl komediowy
Teatr Kamienica z Warszawy

27, 28, 29 stycznia (piątek-niedziela), g. 19.00
Scena NCK
Magia i tajemniczość obrazów Mistrza Beksińskiego
przeniesiona na scenę! Muzyka, taniec, wizualizacje, wszystko,
by spróbować odczytać ukryte znaczenie dzieł. Widz wniknie
w przestrzeń stworzoną z ruchomych obrazów, niesamowitych
figur tanecznych, wykonywanej na żywo muzyki. Między jawą
i snem, w galerii i na deskach sceny – w niejasnym planie
fantastycznych wizji, ukrytych lęków, nadwrażliwej wyobraźni…
Premiera spektaklu miała miejsce w październiku 2016 r. –
z okazji otwarcia Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.
Choreografia, reżyseria, projekt plastyczny: Agnieszka Glińska
– Art Color Ballet
muzyka: Nikola Kołodziejczyk
animacja: Paweł Kamykowski, Szymon Kamykowski
produkcja: Nowohuckie Centrum Kultury
bilety: 90 zł

26 lutego (niedziela), g. 17.00
Scena NCK
Podobno nieszczęścia chodzą parami – z tym stwierdzeniem
nie może się jednak zgodzić główny bohater sztuki. Po tym,
jak stracił pracę, na jego konto bankowe zaczęły spływać różne
formy wsparcia: zapomogi dla samotnych matek, renty dla
sierot, dodatki do czynszu, odszkodowania dla inwalidów, zasiłki
macierzyńskie. Stworzenie kilku fikcyjnych postaci uruchomia
urzędniczą machinę przyznawania zasiłków i powoduje lawinę
zabawnych zdarzeń. To fantastyczna komedia z elementami
czarnego humoru i wątkiem miłosnym w tle.
reżyseria: Emilian Kamiński
obsada: Dorota Kamińska, Katarzyna Pakosińska, Krystyna
Tkacz, Laura Raab, Emilian Kamiński Krzysztof Krupiński,
Sambor Czarnota, Paweł Burczyk, Tomasz Gęsikowski, Paweł
Tucholski
bilety: 100 zł

KABARET SMILE – „To ci tłumaczę”
3 marca (piątek), g. 17.30 i 20.30
Scena NCK
Kabaret Smile bawi widzów od wielu lat. W dorobku
artystycznym posiada mnóstwo nagród, w tym wiele
przyznanych przez publiczność. Ich skecze i piosenki odnoszą
się głównie do absurdów życia codziennego, a dzięki wykreowaniu
charakterystycznych postaci tworzą przezabawne historie,
które z łatwością zapadają widzom w pamięć. Artyści podczas
występów wchodzą w interakcje z publicznością, dlatego każdy
ich występ jest wyjątkowy i niepowtarzalny.
bilety: 70 zł
KORTEZ – koncert
4 marca (sobota), g. 19.00
Scena NCK
Kortez czyli Łukasz Fedrekiewicz – kompozytor i wokalista.
Wyedukowany pianista i puzonista z zacięciem do muzyki
klasycznej. Wysoki, małomówny o melancholijnym spojrzeniu.
Prawdopodobnie jeden z największych wschodzących talentów
na naszym rynku muzycznym. 24 września 2015 roku ukazała
się jego debiutancka płyta „Bumerang”, która jest intymnym
zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. To jedna z najlepiej
sprzedających się płyt w ostatnich latach.
bilety: 60 zł

