KOMBINAT KULTURY
dzień otwarty NCK!

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
●	
zajęcia animacyjne dla dzieci
(malowanie twarzy, przeciąganie liny,
gry i zabawy edukacyjne),

22 września 2018 r.

NCK selfie point i fotobudka,

KOMBINAT KULTURY to doroczna impreza
organizowana u progu każdego nowego sezonu kulturalnego. Szeroko otwieramy drzwi
Nowohuckiego Centrum Kultury pragnąc
zaprezentować wszystkim zainteresowanym
naszą ofertę programową. Biorąc udział
w spotkaniach, warsztatach i zajęciach można
będzie z bliska przyjrzeć się naszemu pomysłowi na kulturę, sztukę, sport i rekreację.

●

Dzień otwarty NCK to wielobarwny festiwal
działań artystycznych i możliwość podglądnięcia od kuchni tego, jak pracujemy. Każdy,
bez względu na wiek, będzie mógł spróbować własnych sił w zajęciach tanecznych,
warsztatach teatralnych, plastycznych, fotograficznych, językowych, ceramicznych, muzycznych, rekreacyjnych i sportowych, a także
uczestniczyć w wielu innych wydarzeniach
towarzyszących!

…i wiele innych atrakcji…

●	
wystawa fotografii – „Aleja gwiazd”
(wystawa prezentować będzie artystów którzy
wystąpili na Scenie NCK
w minionych sezonach kulturalnych),

KULTURY 2018
DZIEŃ OTWARTY
NOWOHUCKIEGO
CENTRUM KULTURY
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●	
Encek Food Truck Park – zlot food trucków,

organizator

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
tel. 12 644 02 66
e-mail: nck@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY • INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA

partnerzy

www.kombinatkultury.pl

●	
„Nawrzucaj nam” – zbieramy nakrętki z butelek
PET, aby opłacić rehabilitację małej Emilki,

partnerzy
medialni

Szczegółowy program wydarzenia na

●	
NCK KIOSK – kiermasz publikacji Nowohuckiego
Centrum Kultury,
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PROGRAM:
11.00-18.00 – zajęcia pokazowe:

●	
edukacyjne: lekcje pokazowe Centrum Języków
Obcych, Nowohucki Uniwersytet Dzieci, wKlub
Super Mama,
●	
fotograficzne,
●	
muzyczne: Muzyczny Klub Przedszkolaka, Teatrzyk
Muzyczny KAMYCZEK, nauka gry na instrumentach,
śpiew,
●	
plastyczne: rysunek, malarstwo, ceramika, grafika
warsztatowa,
●	
rekreacyjne: aerobik, akrobatyka, body shape,
capoeira, cocktail dance, hatha joga, jiu-jitsu, pilates,
tai chi chuan, zumba,
●	
taneczne: balet, break dance, disco, discofox,
hip-hop, jazz, salsa, street dance, Taneczna
Akademia Malucha, taniec klasyczny, ludowy,
towarzyski, współczesny, tańce świata,
●	
teatralne.
11.00-12.00 | sala kameralna 203
mini warsztaty o sztuce zapachów z senselierem Martą
Siembab
11.00-13.00 | Scena NCK
wyremontowana sala teatralna udostępniona do
zwiedzania
11.00 - 16.00 | Biała Galeria CENTRUM
projekt „Przyjdź i twórz z nami sztukę w interakcji”
– Fundacja Laboratorium Sztuki zaprasza dorosłych
i dzieci do wspólnego tworzenia obrazów z artystką
i aktywistką Cecylią Malik
12.00 | scena plenerowa NCK
uroczyste otwarcie Kombinatu Kultury 2018

12.15-17.00 | scena plenerowa NCK
pokazy zespołów artystycznych działających w NCK,
wystąpią m.in.: Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA,
Zespół Góralski HAMERNIK, Dziecięcy Zespół Góralski
MALI HAMERNICY, Grupa Baletowa ETIUDA, Grupa
ClassSick, Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego ENCEK,
Formacja FLESZ DANCE, Zespoły Tańca Nowoczesnego
KLIPS i KLIPSIK, Teatrzyk Muzyczny KAMYCZEK itd.

WYDARZENIA PŁATNE:

13.00 | Czarna Galeria CENTRUM
wernisaż wystawy malarstwa Joanny Babuli

11.00-19.00
Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie

13.00-14.00
„instawalk NCK” – zwiedzanie i fotografowanie
Nowohuckiego Centrum Kultury z przewodnikiem
13.00-15.00
„Tropem Włodka” – spacer po Nowej Hucie śladami
bohatera książki „Kotek Włodek z Nowej Huty”,
w roli przewodnika – autorka książki Iwona Gierłach
14.00 | na zewnątrz, przy Bistro Marchewka
spotkanie z autorami Projektów Rewitalizacji
Przestrzeni
14.00 | taras NCK
PRZEWROTKI – pokaz oraz warsztaty wrotkarskie
z instruktorem

10.00
„Beksiński sensorycznie” oprowadzanie kuratorskie
w Galerii Beksińskiego z udziałem Marty Siembab,
autorki znakowania obrazów zapachami natury.
Bilety w cenie 12 zł do nabycia w Kasie NCK oraz na stronie
www.nck.krakow.pl

Bilety w promocyjnej cenie 5 zł do nabycia w Kasie NCK oraz
na stronie www.nck.krakow.pl

11.00-19.00
De Profundis – Beksiński VR – podróż przez świat
obrazów Zdzisława Beksińskiego w wirtualnej
rzeczywistości

Bilety w promocyjnej cenie 15 zł do nabycia w Kasie NCK oraz
na stronie www.nck.krakow.pl

19.00 | Scena NCK
MIKROMUSIC – koncert

Bilety w cenie 50 zł do nabycia w Kasie NCK oraz na stronie
www.nck.krakow.pl

19.00 | Studio KCC
Raw Light – spektakl taneczny

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Kasie NCK oraz na stronie
www.nck.krakow.pl

16.00 | na zewnątrz, przy wschodniej ścianie budynku
odsłonięcie mozaiki „Ślady Obecności”
17.00 | scena plenerowa NCK
ElendeS – koncert

TANIEC | TEATR | MUZYKA | GRAFIKA | CERAMIKA | RYSUNEK | MALARSTWO | FOTOGRAFIA
JĘZYKI OBCE | EDUKACJA | FITNESS | WARSZTATY | WYSTAWY | KONCERTY | ANIMACJE | SPOTKANIA

PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! I ZOSTAŃ Z NAMI NA DŁUŻEJ!

