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A JUŻ W LISTOPADZIE... 
ART COLOR BALLET – „Kryptonim 27” – widowisko muzyczne 
inspirowane twórczością Zdzisława Beksińskiego
4, 5 listopada, g. 19.00 Scena NCK

DOROTA MIŚKIEWICZ – „Piano.pl” – koncert
10 listopada, g. 19.00 Scena NCK

ANNA JURKSZTOWICZ – „Perły bez kolczyka” – koncert
12 listopada, g. 19.00 Scena NCK 

WOJTEK MAZOLEWSKI – „Chaos pełen idei” – koncert
13 listopada, g. 19.00 Scena NCK

TOMCIO PALUSZEK – spektakl dla dzieci 
Teatr Lalek Rabcio z Rabki-Zdroju
22, 23 listopada, g. 10.00 Scena NCK 

PIOTR BAŁTROCZYK – „Mężczyzna z kijowym peselem” 
program kabaretowy
24 listopada, g. 19.00 Scena NCK

KATARZYNA GRONIEC – „Zoo” – koncert
25 listopada, g. 19.00 Scena NCK

 

NCK WYSTAWY
GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO W KRAKOWIE
do 8 października: codziennie w g. 11.00-19.00
od 9 października: wt.-sb. w g. 11.00-19.00, nd. 12.00-19.00
Stała wystawa malarstwa z kolekcji Anny i Piotra Dmochow-
skich. Ekspozycja obejmuje 50 obrazów olejnych, w większo-
ści pochodzących z lat 80. XX wieku, z tak zwanego okresu 
fantastycznego w twórczości malarza.

bilety – 10/8 zł

WYSTAWA CZASOWA RYSUNKÓW I FOTOGRAFII ZDZISŁAWA 
BEKSIŃSKIEGO
wystawa czynna do 8 października Biała Galeria CENTRUM
Prezentacja zbioru 200 rysunków i fotografii, stanowiących in-
tegralną część kolekcji dzieł artysty przekazanej do NCK.
Szczególnie warto polecić uwadze zwiedzających fotografie, 
powstałe jeszcze w latach 50., gdy przez chwilę aparat fotogra-
ficzny wydawał się Beksińskiemu podstawowym narzędziem 
pracy, a awangarda – wyznacznikiem działań artystycznych. 

wstęp w ramach biletu do galerii malarstwa

OLTRE L’OBIETTIVO – PRZEZ OBIEKTYW – wystawa fotografii
wystwa czynna do 29 października Foto-Galeria
Wystawa przeglądowa Circolo Fotografico l’Obiettivo z Dolo 
– Włochy. 

wstęp wolny

SŁAWOMIR LEWCZUK – WIELKI FORMAT – wystawa malarstwa
wernisaż wystawy – 6 października, g. 18.00  

Szara i Czarna Galeria CENTRUM
wystawa czynna – 2-29 października 

wstęp wolny
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NCK SCENA

ANNA TRETER – „To ja” – koncert jubileuszowy
1 października (niedziela), g. 19.00 Scena NCK
Wyjątkowy, jubileuszowy koncert z przekrojowym programem. 
Usłyszeć będzie można zarówno utwory z czterech autorskich płyt, 
jak i premierowe wykonania piosenek z najnowszego wydawnic-
twa. Zabrzmią także piosenki z repertuaru zespołu Pod Budą. 
Annie Treter będzie towarzyszył zespół znakomitych muzyków: 
Wojciech Bobrowski, Tomasz Hernik, Jan Hnatowicz, Artur 
Malik, Adam Niedzielin oraz kwartet smyczkowy i Kapela  
z Przytupem.
Koncert poprowadzi Andrzej Poniedzielski.

bilet – 50 zł

KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ – „Nareszcie w Dudapeszcie”
13 października (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Najnowszy, aktualizowany na bieżąco, autorski program sa-
tyryczny Krzysztofa Daukszewicza, opisujący wydarzenia po-
lityczne, między innymi w najnowszym „Liście Ignacego do 
Hrabiego”, „Balladzie o wyklętych kredkach” czy „Balladzie 
o Rysiu Petru”. 

bilet – 50 zł

SKOK W BOK – Teatr Capitol z Warszawy
14 października (sobota), g.19.00 Scena NCK
Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wa-
kacje. Ta sama willa, te same atrakcje, no i oczywiście part-
nerzy ci sami. Aby więc ten urlop nie był nudny, mężowie po-
stanawiają urozmaicić sobie letni wypoczynek i namówić żony 
do spędzenia wakacji oddzielnie. Komedia Donalda Churchilla 
i Peterea Yeldhama podbiła serca publiczności na londyńskim 
West Endzie oraz we Francji, Niemczech i RPA. Teraz przyszła 
pora na Polskę.
Obsada: Dorota Chotecka, Sławomir Zapała, Robert Wabich, 
Andżelika Piechowiak, Magdalena Wróbel, Delfina Wilkońska, 
Adam Fidusiewicz/Michał Malinowski
reżyseria: Andrzej Rozhin

bilet – 80 zł

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ
15 października (niedziela), g. 16.00 sala kameralna
Impreza przeznaczona dla miłośników polskiej piosenki, którzy 
chcą przyjemnie i aktywnie spędzić czas, słuchając i śpiewając 
ulubione piosenki XX wieku. Uczestnicy każdorazowo otrzymują 
teksty piosenek do wspólnego śpiewania, mają także możliwość 
indywidualnego zaprezentowania własnej interpretacji piosenki 
z profesjonalnym podkładem muzycznym.
prowadzenie – Wojciech Dąbrowski

bilet – 2 zł

GRUPA MOCARTA I IRENEUSZ KROSNY 
15 października (niedziela), g. 19.00 Scena NCK
Grupa MoCarta – określana mianem „kabaretowego boysbandu 
smyczkowego” to wybitnie zdolni muzycy z ogromnym poczu-
ciem humoru. Ich skecze polegają głównie na zabawie wszel-
kiego rodzaju muzyką.
Ireneusz Krosny – mim, który stworzył swoją własną oryginalną 
technikę pantomimy, gdzie aktor nie gra w sposób symboliczny, 
ale bezpośredni przez co staje się bliższy widzowi, któremu ła-
twiej podążać za treścią spektaklu.

bilet – 80 zł

91. SALON LITERACKO MUZYCZNY
17 października (wtorek), g. 18.00 Scena NCK
Stolik Literacki  
JANOWSKA – wieczór autorski Michała Zabłockiego 
Stolik Muzyczny  
BEZ UDZIAŁU GWIAZD – recital Agnieszki Chrzanowskiej 
prowadzenie: Basia Stępniak-Wilk

bilet – 2 zł

WIECZÓR GRUPY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO  a g i t a t u s
21 października (sobota), g. 19.00 Studio KCC
W ramach wieczoru grupa zaprezentuje cztery spektakle w re-
żyserii i choreografii Moniki Godek oraz Marty Wołowiec, będą-
ce efektem całorocznej pracy w sezonie 2016/2017.
Spektakle wieczoru:
a g i t a t u s _ 3 Gdy zamykam oczy 
a g i t a t u s _ 2 aqua chorus 
a g i t a t u s _ 1 bix bax box
a g i t a t u s Backstage. Rzecz o powodach, które ciekawią rów-
nie mocno jak pokaz

bilet – 15 zł

AKADEMIA PANA KLEKSA 
25 października (środa), g. 10.00 Scena NCK
Akademia pana Kleksa to magiczna szkoła dla chłopców, 
znajdująca się na końcu ulicy Czekoladowej. Położona jest 
w ogromnym parku, w którym ukryto przejścia do wszystkich 
znanych baśni. Odwiedzenie świata wymyślonego przez braci 
Grimm czy Andersena jest tam tak samo proste i zwyczajne, 
jak pójście po bułki do sklepu po drugiej stronie ulicy. Jest 
tylko jedna trudność – aby znaleźć się w Akademii trzeba być 
chłopcem, którego imię zaczyna się na literę A.

bilet – 20 zł

ROBERT KASPRZYCKI I GOŚCIE – koncert jubileuszowy
27 października (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Jubileusz będzie niepowtarzalnym wydarzeniem dla szero-
kiego grona słuchaczy Roberta Kasprzyckiego, jak i dla fa-
nów piosenki poetyckiej i folkowej. Artysta zapowiada koncert 
wyjątkowy zarówno jeśli chodzi o zaproszonych gości, re-
pertuar, jak i oprawę. Gośćmi Roberta Kasprzyckiego będą:  
Carrantuohill, Marek Dyjak, Piotr Rogucki i Olga Garstka, 
a na scenie towarzyszyć mu będą znakomici muzycy z formacji 
Kasprzycki Band.
Koncert poprowadzi Piotr Bałtroczyk.

bilet – 60 zł

WARSZTATY RUCHOWE TEATRU TAŃCA CARO
29 października (niedziela), g. 10.30 Studio KCC
Otwarte zajęcia dla każdego uczestnika, bez względu na wiek 
czy poziom zaawansowania.

bilet – 30 zł

ARCHIPELAG 
spektakl Teatru Tańca Caro oraz warsztaty ruchowe
29 października (niedziela), g. 19.00 Scena NCK
Nowy spektakl Macieja Kuźmińskiego to złożony z okruchów 
wspomnień kalejdoskop obrazów, który ukazuje człowieka 
zawieszonego w przestrzeni, gdzie czas nie płynie linearnie. 
Powracające i pozornie niezwiązane ze sobą sceny nawiązują 
do współczesnego, fragmentarycznego świata, którego wirtu-
alne i rzeczywiste sfery zlewają się między sobą. 
choreografia, reżyseria, dźwięk: Maciej Kuźmiński
wykonanie, kreacja: Anna Mikuła, Zuzanna Kasprzyk, Monika 
Witkowska, Karol Miękina, Grzegorz Łabuda

bilet – 25 zł
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