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WARSZTATY TEATRALNE  
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
„BYĆ BEZ GRY. BYĆ TWÓRCZYM. BYĆ SOBĄ W ROLI” 
Zapraszamy pasjonatów teatru i wszystkich, którzy chcą poznać 
kulisy pracy aktora, odkrywając przy tym swój artystyczny poten-
cjał  i radość nieskrępowanego tworzenia. 
We wszystkich warsztatach uczestniczą aktorzy grup teatralnych 
działających w NCK w ramach Sceny Ab Intra.
Teatr ANCYMON
poniedziałek, g. 15.00-17.00
środa, g. 16.00-18.00
Młodzieżowy Teatr EMPIRYK
poniedziałek, g. 17.00-19.00
wtorek, g. 16.00-19.00
Teatr Ab Intra
poniedziałek, g. 19.00-22.00
wtorek, g. 19.00-22.00
środa, g. 18.00-21.00
czwartek, g. 18.00-21.00
zajęcia: studio teatralne 209
instruktor: Marlena Topolska

jednorazowa wejściówka – 10 zł
informacje i zapisy: 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl

ZAJĘCIA REKREACYJNE
COCTAIL DANCE
Energetyczne połączenie fitnessu i tańca, inspirująca mieszanka 
rytmów latynoamerykańskich.
poniedziałki, g. 19.00, sala 2, bud. C
instruktor: Ewelina Tutka

jednorazowa wejściówka – 20 zł
karnety: miesięczny 80 zł (8 zajęć), miesięczny OPEN 120 zł, 

całoroczny 130 zł (8 zajęć)
AEROBIK
13 i 15 lutego (wtorek i czwartek), g. 19.00, sala 204
instruktor: Anna Kurzydło

jednorazowa wejściówka – 20 zł
karnety: miesięczny 80 zł (8 zajęć), miesięczny OPEN 120 zł, 

całoroczny 130 zł (8 zajęć)
PILATES
13 i 15 lutego (wtorek i czwartek), g. 18.00, sala 204
14 lutego (środa), g. 9.00, sala 206
instruktor: Anna Kurzydło

jednorazowa wejściówka – 20 zł
karnety: miesięczny 80 zł (8 zajęć), miesięczny OPEN 120 zł, 

całoroczny 130 zł (8 zajęć)
SLAVICA DANCE
14 i 21 lutego (środa), g.18.00, sala 204
instruktor: Adriana Tabaka

jednorazowa wejściówka – 20 zł
karnety: miesięczny 80 zł (8 zajęć), miesięczny OPEN 120 zł, 

całoroczny 130 zł (8 zajęć)

ZUMBA
środy, g. 20.00, sala 204
instruktor: Dominika Waksmundzka

jednorazowa wejściówka – 20 zł
karnety: miesięczny 80 zł (8 zajęć), miesięczny OPEN 120 zł, 

całoroczny 130 zł (8 zajęć)
BODY SHAPE
środy, g. 19.00, sala 204
instruktor: Dominika Waksmundzka

jednorazowa wejściówka – 20 zł
karnety: miesięczny 80 zł (8 zajęć), miesięczny OPEN 120 zł, 

całoroczny 130 zł (8 zajęć)
GIMNASTYKA SENIORÓW PROGRAM 60+
wtorki i czwartki, g. 8.30 oraz 9.30, sala 206
instruktor: Aneta Zatorowska

karnet – 70 zł (miesięczny)
informacje i zapisy: 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl

LODOWISKO
Na łyżwiarzy małych i dużych czeka profesjonalnie przygotowane lo-
dowisko plenerowe wraz z wypożyczalnią sprzętu – łyżew, kasków, 
a także… pingwinków! Uśmiechnięte zwierzaki będą pomagać naj-
młodszym stawiać pierwsze kroki na lodowej tafli. Przy dźwiękach 
popularnych piosenek można bawić się codziennie w  godzinach 
9.00-20.30.

wstęp na lodowisko – 5 zł (45 min)
wypożyczenie każdego rodzaju sprzętu – 5 zł za sztukę

 
Przyjmujemy zgłoszenia grup zorganizowanych na zajęcia tanecz-
ne, teatralne i plastyczne. Terminy i odpłatności do uzgodnienia.
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FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI 
Kraków 2018

Festiwal jest przeglądem teatralnym, skierowanym do naj-
młodszych widzów, prezentującym urozmaicone konwencje 
sceniczne i wielorakość form teatralnej ekspresji. Tegoroczna edy-
cja wydarzenia została wzbogacona o cykl imprez towarzyszących 
– angażujących młodych widzów do intensywniejszego poznania 
specyfiki świata teatru. 

SPEKTAKLE DLA DZIECI
12 lutego (poniedziałek), g. 11.00, Scena NCK
JAŚ I MAŁGOSIA – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin

13 lutego (wtorek), g. 11.00, Scena NCK
ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin

14 lutego (środa), g. 11.00, Scena NCK
TYGRYS PIETREK – Teatr Lalek Banialuka – Bielsko-Biała

15 lutego (czwartek), g. 11.00, Scena NCK
SUPER PIOTRUŚ PAN – Teatr Lalki i Aktora Kubuś – Kielce

16 lutego (piątek), g. 11.00, Scena NCK
PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA – Teatr Lalki i Aktora Kubuś – Kielce 

19 lutego (poniedziałek), g. 11.00, Scena NCK
BRZYDKIE KACZĄTKO – Teatr Lalek Rabcio – Rabka-Zdrój

20 lutego (wtorek), g. 11.00, Scena NCK
GAŁGANIARZ I PATYCZEK – Teatr im. Adama Mickiewicza – Częstochowa

21 lutego (środa), g. 11.00, Scena NCK
CALINECZKA – Teatr Maska – Rzeszów

22 lutego (czwartek), g. 11.00, Scena NCK
KIEDY KRÓLA BOLI ZĄB – Teatr Lalek Rabcio – Rabka-Zdrój

23 lutego (piątek), g. 11.00, Scena NCK
OPOWIEŚCI WIATRU – Scena Na Scenie – Kraków

bilety – 20 zł/spektakl
SPEKTAKLE DLA NAJNAJÓW
13 lutego (wtorek), g. 10.00, budynek C 
BAJKA – ZJAJKA – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin

20 lutego (wtorek), g. 10.00, budynek C
BAM – BAM – Teatr Chrząszcz w Trzcinie

bilety – 20/10 zł  

SPEKTAKL POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI
14 lutego (środa), g. 13.00, sala kameralna 203 
KARTKI PANA ANDERSENA – Teatr Figur – Kraków

bilety – 20 zł  
WARSZTATY
13, 15, 22 lutego 2017, g. 13.00, sala 117
POMYŚL – UŁÓŻ – SPRAWDŹ… I BAW SIĘ! – warsztaty edukacyjne

informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 w. 55, rezerwacja@nck.krakow.pl

PLASTYCZNE FERIE 
Dwa tygodnie pełne koloru i kreatywności! W tym roku, oprócz 
warsztatów plastycznych i ceramicznych dla dzieci, mamy nowe pro-
pozycje – warsztaty graficzne dla całych rodzin, warsztaty rysowania 
piaskiem oraz warsztaty rozwoju przez sztukę.
PRACOWNIA GRAFICZNA
12 lutego (poniedziałek), g. 11.00-12.30 oraz 12.30-14.00 
 Kolagrafia – smoki, dinozaury i inne stwory 
13 lutego (wtorek), g. 11.00-12.30 oraz 12.30-14.00 
 Druk wypukły – zwierzaki
 14.00-15.30 oraz 15.30-17.00  
 Rodzinne warsztaty graficzne
14 lutego (środa), g. 11.00-12.30 oraz  12.30-14.00
 Druk wklęsły – pejzaż ze snów
16 lutego (piątek), g. 10.00 – 11.30 oraz 11.30 – 13.00
 Rodzinne warsztaty graficzne
19 lutego (poniedziałek), g. 11.00-12.30 oraz 12.30-14.00
 Kolagrafia – portret/autoportret
20 lutego (wtorek), g. 11.00-12.30 oraz 12.30-14.00 
 Monotypia – co kryje się w głębinach oceanu…
21 lutego (środa), g. 11.00-12.30 oraz 12.30-14.00 
 Druk wklęsły – pejzaż  ze snów

zajęcia w sali 115
jednorazowa wejściówka – 15 zł/90 min.

PRACOWNIA CERAMICZNO-PLASTYCZNA
12 lutego (poniedziałek) – Ptaszek – ceramika, opracowanie  
 z kruszonym szkłem
13 lutego (wtorek) – Baletnica – pastel
14 lutego (środa) – Trzy szklane naczynia – rysunek
15 lutego (czwartek) – Łyżwiarze – projekty witraży 
16 lutego (piątek) – Baranek – ceramika
19 lutego (poniedziałek) – Kartka okolicznościowa w technice  
 scrapbooking
20 lutego (wtorek) – Maska – ceramika
21 lutego (środa) – Jeźdźcy – rysunek kredkami akwarelowymi
22 lutego (czwartek) – Wykonanie bransoletki Loom Bands
23 lutego (piątek) – Rysunek złożony z liter – żyrafa, fotel, bal

sala 012 w g. 10.00-11.30, 11.30-13.00, 14.00-15.30, 15.30-17.00
jednorazowa wejściówka – 15 zł/90 min.

WARSZTATY RYSOWANIA PIASKIEM
13 lutego (wtorek), 12.00-13.30 oraz 13.30-15.00  
Kosmiczna podróż
15 lutego (czwartek), 12.15-13.45 oraz 13.45-15.15 
Bajeczny ogród

zajęcia w sali kameralnej 203
jednorazowa wejściówka – 15 zł /90 min.

WARSZTATY ROZWOJU PRZEZ SZTUKĘ 
Warsztaty plastyczne dla dzieci nawiązujące do dziedzin sztuki wizu-
alnej takich jak: malarstwo, rysunek, collage, wycinanka, recycling, 
maska, książka artystyczna, mandala, land art, instalacja, happe-
ning, działania interaktywne. 

15 lutego (czwartek), g. 9.30-11.30
Zapach wspomnień  
Emocjonalne antypody – obrazy transformacji 
17 lutego (sobota), g. 11.00-13.00
Wspólny ogród 
Mozaikowy autoportret 
22 lutego (czwartek), g. 12.00 – 14.00 
Portret w pejzażu 
Maska 
24 lutego (sobota), g. 11.00 – 13.00
Pudełko marzeń
Pływanie z delfinami – relaksacja

zajęcia w sali 115
jednorazowa wejściówka – 20 zł /2 g.

informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 w. 25, galeria@nck.krakow.pl

ZAJĘCIA TANECZNE

ZIMOWE FIGLE MIGLE
Zajęcia muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków. W programie za-
bawy i konkursy, nauka piosenek, kolorowe malowanki, muzyczne 
improwizacje i głośne czytanie bajek.
12 lutego (poniedziałek) ZAPLĄTANI W TAŃCU 
14 lutego (środa) PODWODNY ŚWIAT 
16 lutego (piątek ) KOSMICZNA PODRÓŻ
19 lutego (poniedziałek) WYPRAWA NA HAWAJE
21 lutego (środa) AFRYKAŃSKA PRZYGODA
23 lutego (piątek) POTWORY I SPÓŁKA
zajęcia w g. 16.00-17.00, sala 204
instruktor: Justyna Nawrot

jednorazowa wejściówka – 10 zł
TANECZNY MIX
Zajęcia z różnych technik tanecznych dla dzieci – disco, funky, hip-
-hop, jazz, taniec towarzyski. Nauka tańca w oparciu o najpopu-
larniejsze wideoklipy i najnowsze trendy taneczne.
zajęcia: od poniedziałku do piątku, g. 16.00-17.30, sala 2, bud. C
instruktorzy: Katarzyna Trynka-Ropa, Aleksandra Chyży, 
Justyna Nawrot

jednorazowa wejściówka – 10 zł
FERIE Z BREAK DANCE
Dynamiczne zajęcia dla dziewcząt i chłopców, charakteryzujące 
się dużą ilością elementów siłowo-sprawnościowych oraz kroków 
wykonywanych w parterze, wyrabiające poczucie rytmu, siłę, 
koordynację, zwinność i elastyczność ciała, a także wyobraźnię 
taneczną.
zajęcia: poniedziałki i środy, sala 3, bud. C
g.17.00-18.30 dzieci, 18.30-20.00 młodzież
instruktor: Dawid Dec „Decó”

jednorazowa wejściówka – 10 zł
informacje i zapisy: 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl


