
A JUŻ PO WAKACJACH...
KOMBINAT KULTURY – dzień otwarty NCK  
22 września (sobota), g. 11.00-19.00 

AKADEMIA PANA KLEKSA 
spektakl Teatru Maska z Rzeszowa
12 października (piątek), g. 10.00 Scena NCK

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK  
spektakl Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina 
9 listopada (piątek), g. 10.00 Scena NCK  

IMPREZY MIKOŁAJOWE – Teatr Banasiów z Warszawy 
6, 7 grudnia (czwartek, piątek), g. 9.00, 11.00 Scena NCK  
8 grudnia (sobota), g. 16.00   

Szczegółowy program zajęć wakacyjnych dostępny  
na naszej stronie internetowej: www.nck.krakow.pl

UWAGA: warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie odpowiedniej 
ilości osób.

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

LATO Z PLASTYKĄ – rysunek, malarstwo i ceramika dla dzieci 
2-26 lipca sala 012
(pon.) g. 9.00-10.30, 10.30-12.00
(wt.-pt.) g. 9.00-10.30, 10.30-12.00, 13.00-14.30, 14.30-16.00
2 lipca (pon.) – Kompozycja z szachownicą – rysunek ołówkiem 
3 lipca (wt.) – Plażowicze – malarstwo
4 lipca (śr.) – Postać na plaży – ceramika
5 lipca (czw.) – Żyrafy – rysunek kredkami akwarelowymi
6 lipca (pt.) – Krówka – ceramika
9 lipca (pon.) – Nad wodą – malarstwo
10 lipca (wt.) – Latarnia morska – ceramika
11 lipca (śr.) – Portret w technice mix media
12 lipca (czw.) – Sowa, lampion – ceramika
13 lipca (pt.) – Malowanie na garnuszkach, wzory czarno-białe
16 lipca (pon.) – Wyplatanie bransoletek LOMBANDS
17 lipca (wt.) – Głowa konia – ceramika
18 lipca (śr.) – Malowanie na garnuszkach, wzory kolorowe
19 lipca (czw.) – Rybka – ceramika
20 lipca (pt.) – Baletnice, pastel
23 lipca (pon.) – Medalion: koń
24 lipca (wt.) – Łasiczka – ceramika 
25 lipca (śr.) – Malowanie na garnuszkach, wzory kolorowe 
26 lipca (czw.) – Konik morski – ceramika 
27 lipca (pt.) – Portret Vincenta van Gogh – malarstwo 
instruktor: Bożena Szuflita
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 26 

wejściówki: 10 zł (1,5 g.) – rysunek, ceramika
15 zł (1,5 g.) – malowanie garnuszków i wyplatanie bransoletek 

MALARSTWO – warsztaty dla seniorów i dorosłych
2-30 lipca (poniedziałki) g. 13.00 -16.00 
Uczestnikiem zajęć może zostać każdy, kto ma ochotę pra-
cować nad rozwojem plastycznych talentów, lub chce miło 
spędzić czas – malując i rysując w grupie osób o podobnych 
zainteresowaniach.
instruktor: Bożena Szuflita
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 26 

wejściówka – 15 zł (4 g.)
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LATO W MIEŚCIE – dwa miesiące pełne atrakcji!
Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie 
i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury. 
Na lipiec i sierpień zaplanowaliśmy wiele atrakcji – dla 
najmłodszych, starszych i całkiem dorosłych. Teatr. Muzyka. 
Plastyka. Taniec.
Wszystko na wyciągnięcie ręki, w przyjaznej atmosferze i dla 
każdego! 

Wakacyjne HARTOWANIE z Grupą Wokół Centrum  
warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych
2-5 lipca, 9-12 lipca (pon. – czw.), g. 18.30-20.30 studio KCC 
instruktorzy: Monika Świeca, Marta Wołowiec
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 20

koszt – 20 zł (2 g.)

WAKACJE Z MUZYKĄ – zajęcia muzyczno-ruchowe, taneczne 
i plastyczne dla dzieci w wieku 6-8 lat
2-13 lipca (pon.-pt.), g. 10.00-15.00 sala 204
instruktor: Ewa Nazim-Zygadło 
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 350 zł – 2 tygodnie, 200 zł – 1 tydzień

BYĆ BEZ GRY. BYĆ TWÓRCZYM. BYĆ SOBĄ W ROLI 
Lipiec z Teatrem Ab Intra – warsztaty teatralne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych
2-27 lipca (pon.-pt.) studio teatralne 209
g. 16.00-18.00, dzieci (6-12 lat)
g. 18.00-21.00, młodzież i dorośli (13-60 lat) 
28 lipca (sob.), g. 18.00 – spektakl wieńczący warsztaty
instruktor: Marlena Topolska
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 300 zł (4 tygodnie), 100 zł (jeden tydzień), 
 jednorazowa wejściówka – 30 zł 

Letni TANECZNIK – warsztaty ruchowe dla dzieci szkolnych, 
energetyczne połączenie nauki tańca, zabawy i rekreacji
16-27 lipca (pon.-pt.), g. 17.00-18.30 sala 2, bud. C
instruktor: Joanna Jania
30 lipca – 10 sierpnia (pon.-pt.), g. 17.00-18.30 sala 2, bud. C
instruktor: Katarzyna Trynka-Ropa
20-31 sierpnia (pon.-pt.), g. 17.00-18.30 sala 2, bud. C
instruktor: Justyna Nawrot
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 120 zł – turnus, jednorazowa wejściówka – 20 zł

TAŃCZ RAZEM Z NAMI – wakacyjny kurs tańca towarzyskiego 
dla młodzieży i dorosłych
3-26 lipca (wtorki i czwartki), g. 19.00-21.00 sala 3, bud. C
instruktor: Joanna Jania
2-30 sierpnia (wtorki i czwartki), g. 19.00-21.00 sala 3, bud. C
instruktor: Justyna Nawrot
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 240 zł – kurs, jednorazowa wejściówka – 30 zł 
UWAGA: warunkiem rozpoczęcia poszczególnych zajęć jest utworzenie grupy 

WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI – indywidualne warsztaty 
wokalne dla dzieci (od 10 lat) oraz młodzieży i dorosłych
3 lipca – 26 września (wtorki i środy) za wyjątkiem przerwy
urlopowej: 20-31 lipca sala 007, bud. A
elastyczny grafik zajęć – lekcje 45 min, w godz. 11.30-18.45
instruktor: Sara Rynowska 
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt – 350 zł (karnet na 10 lekcji) 
UWAGA: obowiązują zapisy i rezerwacja terminów w grafiku zajęć

COCTAIL DANCE 
dynamiczne połączenie fitnessu i tańców latynoamerykańskich
2 lipca – 27 sierpnia (pon.), g. 19.00 sala 2, bud.C
instruktor: Ewelina Tutka
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 90 zł – karnet wakacyjny (6 zajęć), 20 zł – wejściówka

TANECZNE LATO – hip-hop, break dance, tańce świata, capoeira
2-27 lipca (pon.-pt.), godziny przedpołudniowe
1-24 sierpnia (pon.-pt.), godziny przedpołudniowe 
Zajęcia dla grup zorganizowanych (min 10 osób). Warsztaty 
ruchowe obejmujące różne techniki taneczne dla dzieci w wieku 
szkolnym.
instruktorzy: K. Trynka-Ropa, D. Sadowska, A. Gołda, J. Jania, 
A. Chyży, J. Nawrot 
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

jednorazowa wejściówka – 10 zł 
UWAGA: warunkiem realizacji zajęć jest ustalenie konkretnego terminu

GRAFIKA – Linoryt  
warsztaty dla dorosłych, początkujących oraz zaawansowanych
11 sierpnia (sob.), g. 10.00 -16.00 sala 115
Warsztaty, na których uczestnicy poznają podstawy techniki 
druku wypukłego jaką jest linoryt.
instruktor: Marta Wakuła-Mac
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25

wejściówka – 70 zł (jednodniowe warsztaty – 6 g.)

GRAFIKA – Sucha Igła i Monotypia  
warsztaty dla dorosłych, początkujących oraz zaawansowanych
30 czerwca i 1 lipca (sob., niedz.), g. 10.00 -16.00 sala 115 
Dwudniowe warsztaty graficzne połączone z rysowaniem 
aktu. Uczestnicy zajęć poznają technikę wklęsłodrukową tzw. 
suchą igłę oraz monotypię, a także będą mieli okazję praco-
wać z modelem. 
instruktor: Marta Wakuła-Mac
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25

wejściówka – 70 zł (jednodniowe warsztaty – 6 g.)

PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY – warsztaty dla seniorów 
4-19 lipca (środy – g. 11.00-13.00, czwartki – g. 15.00-17.00) 

sala 115
Warsztaty z quillingu – techniki z rodzaju papieroplastyki 
(zwana też papierowym filigranem), polegająca na nawijaniu 
wąskich pasków papieru w kształt spiralnej sprężyny i odpo-
wiednim jej formowaniu, celem tworzenia przedmiotów deko-
racyjnych i użytkowych.
instruktor: Jolanta Krzyworzeka-Smolik 
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25

wejściówka – 5 zł (2 g. zajęć)


