PRELUDIUM SŁOWIAŃSKIE

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI KRAKÓW 2018
12-23 lutego 2018, godz. 11.00
Scena NCK
Jaś i Małgosia – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin
Miłek – Opiłek – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin

RE
PER
TU
AR

styczeń-marzec
2018

REPERTUAR DLA DZIECI:

Tygrys Pietrek – Teatr Lalek Banialuka – Bielsko-Biała
Super Piotruś Pan – Teatr Lalki i Aktora Kubuś – Kielce
Przygody Koziołka Matołka – Teatr Lalki i Aktora Kubuś – Kielce
Brzydkie kaczątko – Teatr Lalek Rabcio – Rabka-Zdrój
Gałganiarz i Patyczek – Teatr im. Adama Mickiewicza – Częstochowa
Calineczka – Teatr Maska – Rzeszów
Kiedy Króla boli ząb – Teatr Lalek Rabcio – Rabka-Zdrój
Opowieści wiatru – Scena Na Scenie – Kraków
SCENA DLA NAJNAJÓW
13 lutego, g.10.00 – Bajka – Zjajka – Teatr Dzieci Zagłębia
				

im. Jana Dormana – Będzin

SCENA KAMERALNA
14 lutego, g. 13.00 – Kartki Pana Andersena – Teatr Figur – Kraków
szczegółowe informacje na stronie

www.festiwalteatrow.pl

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY
al. Jana Pawła II 232, 31– 913 Kraków
BILETY I INFORMACJE

VOO VOO – 7 – koncert

KABARET SMILE – program „To się nadaje do kabaretu”

8 marca (czwartek), g. 19.00
Scena NCK
Niedawno obchodzili 30-lecie, jednak w ich przypadku nie ma
mowy o odcinaniu kuponów. Każdy album Zespołu to otwarcie
kolejnego etapu. Na nowej płycie Voo Voo znajdzie się zaledwie
siedem, za to długich utworów, a każdy z nich tytułowany jest
kolejnym dniem tygodnia. Kompozytorem i autorem wszystkich
utworów jest Wojciech Waglewski. Na scenie towarzyszyć
mu będą: Michał Bryndal, Karim Martusewicz oraz Mateusz
Pospieszalski.
bilety – 80 zł

11 marca (niedziela), g. 17.30 i 20.30
Scena NCK
Nowy program kabaretu Smile to laboratoryjna mieszanka codziennych sytuacji, ponadczasowych tematów i przerysowanych
postaci. Nowe skecze, piosenki, gagi, puenty i inne odczynniki
tworzą wybuchową reakcję. Odwiedziny w szpitalu, zaległości
w abonamencie RTV, współczesne plotki, facet w kuchni, życie
ulicy, czy też odmienne pojmowanie rzeczywistości przez dorosłych i przez dzieci – wszystko „To się nadaje do kabaretu!”.
bilety – 80 zł

Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl

NCK SCENA

24 marca (sobota), g. 19.00
Scena NCK
Inspiracją do powstania scenariusza był Kalendarz Słowiański
oraz symbolika przyrody zaklęta w czterech porach roku. Twórcy widowiska za pomocą różnorodnych form ekspresji twórczej
– muzyki, rytmu, tańca, rdzennych pieśni i bodypaintingu wykreowali na wskroś współczesną, a jednak sięgającą głęboko do
rdzennego ducha interpretację świata prasłowiańskiego, z bogactwem wierzeń i obrzędów, wyznaczanych rytmem przyrody.

PROJEKT LOGO

choreografia, reżyseria i projekt plastyczny: Agnieszka Glińska
muzyka: Marek „Smok” Rajss
VOO VOO

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

PRELUDIUM SŁOWIAŃSKIE – Art Color Ballet/ Wataha
Drums/ Strojone – spektakl muzyczny

bilety – 65 zł/55 zł

www.nck.krakow.pl

20 lutego, g.10.00 – BAM – BAM – Teatr Chrząszcz w Trzcinie

dla
doros
łych

ALIBI OD ZARAZ
Teatr Capitol z Warszawy – spektakl komediowy
28 stycznia (niedziela), g. 17.00
Scena NCK
Przyłapany na zdradzie mąż potrafi wznieść się na wyżyny kreatywności! Sztuka Jeana Poireta jest tego niezbitym dowodem.
Michel zaprasza do domu piękną, młodą dziewczynę. Gdy powoli
wciela w życie swoje marzenia o romansie, w drzwiach staje jego
żona! Zdezorientowany i przerażony wizją rozwodu z dobrze sytuowaną małżonką, potrzebuje porządnego alibi. Na poczekaniu
wymyśla niedorzeczną historię i wciąga niedoszłą kochankę do
wspólnego odgrywania absolutnie nieprzemyślanej farsy. Jakie
alibi będzie najbardziej wiarygodne? W co uwierzy żona? Scenariusza komicznej intrygi nie zna nikt! Nawet sam autor!
Obsada: Anna Korcz, Aleksandra Szwed, Wojciech Wysocki,
Małgorzata Potocka Marcin Troński, Mateusz Banasiuk,
Barbara Kurzaj
bilety – 80 zł

LUDZIE INTELIGENTNI

JERZY POŁOMSKI

MAGDA UMER „Wciąż się na coś czeka” – recital

KABARET POD WYRWIGROSZEM – „500+” – nowy program

9 lutego (piątek), 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

25 lutego (niedziela), g. 19.00
Scena NCK
Kabaret pod Wyrwigroszem osadził swój program w nowych
realiach. Codzienny napływ świeżych, ale trudnych do pojęcia
doniesień medialnych powoduje, że program „500+” tworzy się
niejako na bieżąco. Niezawodnie pojawią się na scenie „Kresowiacy”, będzie „Kryśka” i... co tylko można sobie wyobrazić.
Spotkanie z Kabaretem pod Wyrwigroszem to absolutna gwarancja atrakcyjnie spędzonego wieczoru!
bilety – 60 zł

JERZY POŁOMSKI „Cała sala śpiewa z nami…!”
jubileusz 60-lecia pracy artystycznej
10 lutego (sobota), g. 17.00
Scena NCK
W znakomitej formie, wciąż występuje na scenie. Niezmiennie popularny i kochany przez publiczność. Przez te wszystkie
lata na estradzie nagrał kilkadziesiąt płyt i wyśpiewał piosenki, które zna cała Polska. Podczas recitalu Jerzy Połomski
przypomni swoje największe przeboje: „Bo z dziewczynami”,
Cała sala śpiewa z nami”, „Nie zapomnisz nigdy”, „Kiedy znów
zakwitną białe bzy” i wiele innych.
bilety – 40 zł

bilety – 80 zł

3 marca (sobota), g. 16.00 i 19.00
Scena NCK
Nie ma nudnych związków. Są tylko mało kreatywni partnerzy.
Na szczęście bohaterowie sztuki Fayeta to ludzie inteligentni
i dlatego, kiedy ich związek wkracza w nieciekawą fazę dojrzałej
harmonii, potrafią znaleźć sposób na wyjście z impasu. Zaczyna się gra, która doprowadza do absurdalnych sytuacji, szeregu
komicznych nieporozumień i manipulacji. Twórcy teatralnych
hitów „Boeing Boeing” oraz „Imię” zapraszają na kolejną przebojową i bardzo życiową komedię.

bilety – 120 zł, 100 zł (przedsprzedaż do 3.02.2018)
RAZ DWA TRZY „Młynarski” – koncert

PAWEŁ DOMAGAŁA – „Opowiem Ci o mnie” – finał trasy
23 lutego (piątek), g. 19.00
Scena NCK
Paweł Domagała to jeden z najbardziej rozpoznawanych
aktorów młodego pokolenia. W jego dorobku znajduje się wiele
ról teatralnych, serialowych, a także filmowych. Drugą wielką
pasją artysty jest muzyka. Pisze i wykonuje swoje piosenki od
wielu lat, spełniając się artystycznie również na tym polu. W jego
utworach można odszukać wiele pokrewieństw z twórczością
Johna Mayera, Dave Matthews Band czy Mamford and Sons.

LUDZIE INTELIGENTNI czyli kto kocha, ten błądzi…
spektakl komediowy

Obsada: Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Magdalena
Stużyńska/ Paulina Holtz/ Monika Dryl, Mariusz Witkowski,
Rafał Królikowski, Bartłomiej Topa

KABARET SMILE

21 stycznia (niedziela), g. 19.00
Scena NCK
Stanisława Celińska wciela się w swoją kolejną wspaniałą rolę
– pieśniarki, która rozumie o czym śpiewa i wie jak zaczarować słuchacza swoim charyzmatycznym głosem, wykorzystując pełną paletę barw i emocji. Podczas koncertu będzie można
usłyszeć utwory skomponowane i przygotowane przez uznanych autorów specjalnie dla Artystki. Niepowtarzalne teksty
do kompozycji Macieja Muraszko napisali: Wojciech Młynarski,
Dorota Czupkiewicz, Muniek Staszczyk i Marcin Sosnowski. Na
koncert składają się nie tylko tradycyjne kolędy i pastorałki, ale
także świąteczne piosenki, skomponowane na tę okazję przez
duet Celińska/Muraszko. Jednocześnie twórcy pozwolili sobie
na odrobinę humoru, tak potrzebnego zarówno podczas świąt,
jak i na co dzień.
bilety – 85 zł

RAZ DWA TRZY

STANISŁAWA CELIŃSKA

STANISŁAWA CELIŃSKA
„Atramentowo – Świątecznie” – koncert

4 marca (niedziela), g. 19.00
Scena NCK
W czerwcu tego roku minęło 10 lat od nagrania przez Zespół
kultowego albumu „Raz, Dwa, Trzy – Młynarski”. Powstał on
w wyniku bezpośredniej sugestii Wojciecha Młynarskiego
i zyskał ogromne uznanie wśród publiczności, miano podwójnej platyny oraz otrzymał nagrodę Fryderyka 2008 w kategorii album roku pop. W latach 2007-2010 Zespół zagrał z tym
materiałem kilkaset świetnie przyjętych koncertów w Polsce
i poza granicami.
bilety – 80 zł

