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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

A JUŻ W PAŹDZIERNIKU...
KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ – „Zjedz kawiorek” 
program kabaretowy
5 października (piątek), g. 19.00 Scena NCK 

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

ŚMIERTELNA PUŁAPKA – komedia kryminalna 
13 października (sobota), g. 18.00 Scena NCK 

MICHAŁ BAJOR – „Od Kofty... do Korcza” – koncert
14 października (niedziela), g. 18.00 Scena NCK

TADEUSZ WOŹNIAK – Poezja zagrana symfonicznie – koncert
24 października (środa), g. 19.00 Scena NCK

PIOTR BAŁTROCZYK – „Mężczyzna z kijowym peselem”  
program kabaretowy
25 października (czwartek), g. 19.00 Scena NCK

BYĆ JAK ELIZABETH TAYLOR – spektakl teatralny
28 października (niedziela), g. 18.00 Scena NCK

NCK WYSTAWY
SYROS 2017 – Ogólnopolska poplenerowa wystawa malarstwa 
18 sierpnia – 5 września Szara i Czarna Galeria CENTRUM

wstęp wolny

JOANNA BABULA „ZOBACZENIA – pejzaż industrialny”  
wystawa malarstwa
6 września – 30 września Czarna Galeria CENTRUM
wernisaż – 22 września, g. 13.00

wstęp wolny 

KONRAD KAROL POLLESCH „Kraków 1960 – Paryż 1962”
20 września – 14 października FOTO-GALERIA
otwarcie wystawy – 20 września, g. 18.00

wstęp wolny 

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO 
stała wystawa malarstwa 
czynna: wtorek-sobota g. 11.00-19.00, niedziela 12.00-19.00

bilety – 10/8 zł
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NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY  •  INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA



NCK SCENA
V MISTRZOSTWA NOWEJ HUTY W SZACHACH  
turniej na pożegnanie wakacji
2 września (niedziela), g. 9.00-15.00 
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim P-15 
(15 minut dla zawodnika na rozegranie partii), 7 rund. Na zwy-
cięzców czekają atrakcyjne nagrody.
kategorie wiekowe:
grupa A – zawodnicy ur. w 2001 r. i starsi
grupa B – zawodnicy ur. w latach 2002-2009
grupa C – zawodnicy ur. w 2010 r. i młodsi
organizatorzy:  
Nowohucki Klub Szachowy, Nowohuckie Centrum Kultury
wpisowe: grupa A – 25 zł od osoby
 grupa B i C – 10 zł od osoby
 opłata startowa – 2 zł

NARODOWE CZYTANIE
8 września (sobota), g. 11.00 scena plenerowa NCK 
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego od-
będzie się na scenie plenerowej przed Nowohuckim Centrum 
Kultury. W wydarzeniu wezmą udział: Marta Bizoń i Tomasz 
Schimscheiner – aktorzy Teatru Ludowego, oraz artyści dzia-
łający w Nowohuckim Centrum Kultury – aktorzy Teatru Ab 
Intra oraz Sara Rynowska z akompaniamentem Ayala Elbaza. 
Swoją obecnością imprezę uświetni również Krakowski Szwa-
dron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.
organizatorzy: Biblioteka Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury 

wstęp wolny

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ
16 września (niedziela), g. 16.00 sala kameralna 203
prowadzenie – Wojciech Dąbrowski

bilety – 2 zł

KOMBINAT KULTURY – dzień otwarty NCK 
22 września (sobota), g. 11.00-19.00
U progu nowego sezonu 2018/2019 pragniemy umożliwić 
wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z naszą ofertą pro-
gramową oraz pomysłami na kulturę, sztukę, sport i rekreację. 
Dzień otwarty NCK to wielobarwny festiwal działań artystycz-
nych i możliwość podglądnięcia od kuchni tego, jak pracujemy. 
Każdy, bez względu na wiek, będzie mógł spróbować własnych 
sił w zajęciach tanecznych, warsztatach teatralnych, plastycz-
nych, fotograficznych, językowych, ceramicznych, muzycznych, 
rekreacyjnych i sportowych. 
Udział w zajęciach pokazowych Kombinatu Kultury jest bezpłatny! 

MIKROMUSIC – koncert 
22 września (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Ich muzyka wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Słychać w niej 
inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. 
Mikromusic ma na koncie sześć płyt studyjnych, ale prawdziwą 
moc pokazują na koncertach. Zespół został dwukrotnie nomino-
wany do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej – Frydery-
ków w kategorii Alternatywna Płyta Roku. Liderką zespołu jest 
Natalia Grosiak – autorka tekstów, wokalistka, kompozytorka.

bilety – 50 zł 

RAW LIGHT – spektakl taneczny
22 września (sobota), g. 20.00 Studio KCC
Raw Light jest fizyczną podróżą stającego się ciała; ulotną 
próbą nadania formy nieustannie zmieniającemu się do-
świadczeniu, działaniem umożliwiającym wyłonienie się mi-
goczących obrazów; bezpośrednim uobecnieniem płynnego, 
wielowarstwowego ciała, które tańczy w surowym świetle. 
choreografia: Anna Nowicka/Polska Sieć Tańca

bilety – 20 zł

STANISŁAWA CELIŃSKA – „Malinowa…” – koncert
23 września (niedziela), g. 19.00 Scena NCK
Stanisława Celińska kontynuuje, docenioną już przez publicz-
ność, rolę doskonałej pieśniarki, która wie jak przyciągnąć 
słuchacza i na czas koncertu wprowadzić w niepowtarzalny 
nastrój. Autorką większości tekstów jest Stanisława Celiń-
ska. Trzy piosenki napisała Dorota Czupkiewicz. Za muzykę, 
aranżacje i produkcję – podobnie jak przy poprzednich płytach 
– odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, który tym razem 
wzbogacił ją o nowe brzmienia. 

bilety – 90 zł
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