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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 do 11.06:
pon.-pt. w g. 8.30-20.00, sob. 9.00-19.00, niedz. 12.00-19.00
kasa czynna od 12.06:
pon.-pt. w g. 8.30-20.00, sobota i niedziela – kasa nieczynna
tel. 12 644 02 66 wew. 56
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WAKACYJNA SCENA PLENEROWA 
wAyNe eLLiNGToN i MANCHesTer iNsPirATioNAL VoiCes (Uk)
DeoCeNTriCiTy (PL) – koncert muzyki gospel
9 lipca (niedziela), g. 18.00 

syMFoNiA joNG TweNTe
MŁoDzieŻowA orkiesTrA syMFoNiCzNA
16 lipca (niedziela), g. 18.00

zespół HArD TiMes
23 lipca (niedziela), g. 18.00

MiCHAŁ ŁANUszkA „Łanuszka/Cohen”
30 lipca (niedziela), g. 18.00

zespół THe New Lessers
6 sierpnia (niedziela), g. 18.00

joANNA sŁowińskA z zespołem
13 sierpnia (niedziela), g. 18.00

zespół elendes
20 sierpnia (niedziela), g. 18.00

zespół NiPU
27 sierpnia (niedziela), g. 18.00

NCK WYSTAWY
GALeriA zDzisŁAwA BeksińskieGo – stała wystawa prac
wystawa czynna wt.-sob. g. 11.00-19.00, nd. g. 12.00-19.00
z powodu remontu, w terminie 12.06 – 15.09.2017r. 
wystawa nieczynna

bilety: 10/8 zł

kAroLiNA ŻABA – Chiny. Piąta strona świata
10 kwietnia – 5 czerwca Galeria Podróżników
wystawa fotografii
 wstęp wolny

ryszArD CABAŁA – fotografia w technice gumy chromianowej
20 kwietnia – 4 czerwca FOTO-GALERIA

wstęp wolny

jerzy wroński – Obrazy-reliefy i kopciogramy
22 kwietnia – 8 czerwca Biała Galeria CENTRUM

wstęp wolny

wiToLD UrBANowiCz – malarstwo
17 maja – 8 czerwca Czarna Galeria CENTRUM

wstęp wolny

studenckie warsztaty Projektowe oswAjANie MiAsTA. 
kULTUrA z wiDokieM – wystawa prac uczestników warsztatów
26 maja – 12 czerwca Czarna Galeria CENTRUM (schody)

wstęp wolny

NoryMBerGA jesT BArwNA 
otwarte głowy przeciwko stereotypom
30 maja – 12 czerwca Szara Galeria CENTRUM
wystawa fotografii

wstęp wolny
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NCK SCENA
klub Podróżników Navigator – Tajemnicza oceania
1 czerwca (czwartek), g. 18.00 sala kameralna
Spotkanie z Michaliną kupper
Podróż miała miejsce w 2016 roku i była próbą połączenia pracy 
na Antypodach z wędrówką po Australii, Nowej Zelandii i Papui 
Nowej Gwinei.

bilet: 2 zł

spektakle MAkiA i PLAŻiNG – wieczór teatru tańca
1 czerwca (czwartek), g. 19.00 Studio KCC
Prezentacja dwóch spektakli grup działających przy Krakow-
skim Centrum Choreograficznym. Na scenie wystąpią tancerki 
Pracowni PRO oraz Grupa Wokół Centrum.

bilet: 15 zł

Pokaz w wykonaniu uczniów i mistrzów
szkoły jiu-jitsu seikeN
3 czerwca (sobota), g. 11.00 Scena NCK

bilet: 2 zł
kLUB PrzyjACióŁ PsyCHoLoGii
Zaakceptuj swój wygląd i zaprzyjaźnij się ze swoim ciałem
5 czerwca (poniedziałek), g. 18.00 sala kameralna
Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą Magdaleną sękowską

bilet: 2 zł
MiŁość DoN PerLiMPLiNA – Teatr Ab intra
5 czerwca (poniedziałek), g. 19.00 studio teatralne 209 
Spektakl adresowany do wszystkich, którzy cenią w  teatrze 
metafizyczną atmosferę z  nutą komizmu oraz emocjonalność 
i szczerość przekazu. 
reżyseria: Marlena Topolska

bilet: 15 zł

90. sALoN LiTerACko MUzyCzNy
6 czerwca (wtorek), g. 18.00 Scena NCK
Stolik literacki „okrawki i zakamarki” – wieczór autorski Ada-
ma ziemianina
Stolik Muzyczny „Pod słońce” – recital Basi stępniak-wilk
fortepian: jasiek kusek

bilet: 2zł

PioTrUś PAN – musical Teatrzyku Muzycznego kAMyCzek
7 czerwca (środa), g. 10.00 – premiera sala kameralna
8, 9 czerwca (czwartek, piątek), g. 9.00 i 11.00 
Spektakl oparty na muzyce zespołu ABBA w  zabawny sposób 
opowiada o marzeniach i powrocie do krainy dzieciństwa.
reżyseria i opracowanie muzyczne: ewa Nazim-zygadło

bilet: 10 zł

świAT wewNęTrzNy – Teatr Ancymon 
7 czerwca (środa), g. 17.00 studio teatralne 209
Zapraszamy do wyjątkowego przedszkola, gdzie wraz z  sym-
patyczną panią Miłką, teatralnym pajacykiem i bystrymi przed-
szkolakami poznamy i zrozumiemy to, co tkwi wewnątrz każdej 
żywej istoty.
scenariusz i reżyseria: Marlena Topolska

bilet: 10 zł

zŁUDzeNie – Młodzieżowy Teatr empiryk
8 czerwca (czwartek), g. 19.00 studio teatralne 209
Osoba sięgająca po sławę musi zmierzyć się ze swoimi słabo-
ściami i wymaganiami otaczającego świata. Wraz z popularno-
ścią rośnie odpowiedzialność i  presja. Siedemnastoletnia Alex 
wygrywa program muzyczny „Mam Głos”. Otwierają się przed 
nią drzwi do świata show biznesu. Jednak okazuje się, że sława 
ma też swoją ciemną stronę.
scenariusz i reżyseria: kajetan włodarczyk
opieka artystyczna: Marlena Topolska

bilet: 15 zł

rozTAńCzoNe TeNisówki
8 czerwca (czwartek), g. 19.00 Scena NCK
Widowisko w  stylu tańca nowoczesnego przeplatane scenami 
teatralnymi w  ujęciu nieco humorystycznym i  współczesnym. 
W przedstawieniu biorą udział uczestnicy kursów tańca disco, 
oraz Zespołów Tańca Nowoczesnego „Klips”, „Klipsik”, „Enig-
ma” i „Flesz Dance”.
choreografia i przygotowanie: katarzyna Trynka-ropa

bilet: 15 zł

orieNTAL NiGHT ‘2017 – Gala Tańca orientalnego
9 czerwca (piątek), g. 19.00 sala kameralna
scenariusz i reżyseria: Ada Tabaka „sakina”

bilet: 5 zł

DNi Nowej HUTy 2017 – festyn rodzinny
10 czerwca (sobota), g. 15.00-22.00 Łąki Nowohuckie
W programie: wesołe miasteczko, prezentacje służb mundu-
rowych, gry, konkursy, stoiska nowohuckich instytucji kultury 
oraz strefa gastronomiczna.
Na scenie plenerowej wystąpią amatorskie zespoły wokalne 
i  taneczne oraz gwiazdy wieczoru – sTACHUrsky DANCe 
ProjeCT oraz jorrGUs.

wstęp wolny

wieczór premier grupy tańca współczesnego a g i t a t u s
10 czerwca (sobota), g. 18.00 oraz 20.00 studio KCC
W programie najnowsze spektakle w choreografii Moniki 
Godek i Marty Wołowiec.

bilet: 15 zł

siNoBroDy – Teatr Ab intra – premiera
10 czerwca (sobota), g. 20.00 studio teatralne 209
Spektakl inspirowany dramatem „Sinobrody – nadzieja kobiet” 
Dea Loher.
reżyseria: Marlena Topolska
współpraca reżyserska: karolina kotyza

bilet: 15 zł

wiTek – Teatr Ab intra – zakończenie sezonu teatralnego
12 czerwca (poniedziałek), g. 20.00 studio teatralne 209
Czy nadmiar rodzicielskiej uwagi może być równie szkodliwy 
co jej brak? Co się dzieje, gdy rodzina gnieździ się w ciasnym 
mieszkaniu, atmosfera jest gęsta niczym dym, a relacje na-
pięte do granic.
scenariusz i reżyseria: Łukasz Hanczakowski
opieka artystyczna: Marlena Topolska

bilet: 15 zł

11. NoC TeATrów - PiAskowNiCA - Teatr Ab intra
17 czerwca (sobota), g. 20.30 scena plenerowa
Spektakl według dramatu Michała Walczaka
reżyseria: Marlena Topolska

wstęp wolny

koncert zespołu Pieśni i Tańca NowA HUTA
18 czerwca (niedziela), g. 17.00 scena plenerowa
W programie koncertu m.in. pieśni i  tańce regionu kurpiow-
skiego, sądeckiego, przeworskiego, spiskiego, łowickiego, ży-
wieckiego, a także polskie tańce narodowe.

wstęp wolny
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