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NCK SCENA PROJEKT LOGO

LETNIE LATINO SOLO  
mieszanka gorących rytmów latynoamerykańskich
Proste układy taneczne w rytmie m.in.: salsy, bachaty, cha cha 
cha to zastrzyk pozytywnej energii.
2-25 lipca (wt., czw.), g. 18.00-19.00 sala C 4
2-14 sierpnia (pon., śr., pt.), g. 19.00-20.15 
instruktor: Karolina Jarzec
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 20 zł/jednorazowa wejściówka, 120 zł/kurs

WAKACYJNE STUDIO WOKALNE  
warsztaty z emisji głosu dla dzieci oraz młodzieży i dorosłych
W programie m.in.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykula-
cyjne, śpiewanie piosenek oraz pieśni artystycznych.
1 lipca – 14 sierpnia (pon., śr.) sala A 007
g. 15.00-16.00 zajęcia grupowe (dzieci 7-14 lat)
1 lipca – 14 sierpnia (pon., śr., pt.) sala A 007
g. 16.00-20.00 zajęcia indywidualne (elastyczny grafik zajęć – 
lekcje 45 min) 
instruktor: Dorota Stefańska 
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10
UWAGA: obowiązują zapisy i rezerwacja terminów

koszt od 30 do 300 zł w zależności od rodzaju i ilości zajęć

WAKACJE Z AKROBATYKĄ  
zajęcia sportowo-akrobatyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat
Trening ogólnorozwojowy, zdobywanie sprawności fizycznej 
oraz dobra zabawa. 
15 lipca – 14 sierpnia (pon., śr., pt.) sala A 211
g. 16.00-16.45, dzieci 5-7 lat
g. 16.45-18.00, dzieci 8-12 lat
instruktor: Łukasz Buczek
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

jednorazowa wejściówka – 15 zł

TANECZNE LATO – zajęcia dla grup zorganizowanych 
1 lipca – 30 sierpnia 
W programie: disco, taniec towarzyski, hip-hop, break dance, 
tańce świata, akrobatyka.
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10
Warunkiem realizacji zajęć jest ustalenie konkretnego terminu.

 koszt: 15 zł/osoba

WAKACJE Z FITNESSEM
COCKTAIL DANCE 
1 lipca – 26 sierpnia (pon.), g. 19.00 sala C 2
Informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10
instruktor: Ewelina Tutka

ZUMBA
1-31 lipca (pon.), g. 20.00, (śr.), g. 19.00 sala C 2
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10
instruktor: Katarzyna Lichnowska

AEROBIK
2 lipca – 29 sierpnia (wt., czw.), g. 19.00 sala A 009
instruktor: Katarzyna Sobczyk
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt od 25 do 100 zł w zależności od rodzaju i ilości zajęć

A JUŻ PO WAKACJACH...
KOMBINAT KULTURY – Dzień otwarty NCK
21 września (sobota), g. 11.00-21.00

ŚWINKA PEPPA – WIELKA NIESPODZIANKA   
spektakl dla dzieci
22 września (niedziela), g. 11.00 i 16.00 Scena NCK

SZEWCZYK DRATEWKA – Teatr Zagłębia – Sosnowiec
9 października (środa), g. 10.30 Scena NCK

DZIECI Z BULLERBYN – Teatr Miejski – Gliwice
16 października (środa), g. 9.00 i 11.15 Scena NCK 

ZORRO – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin 
5 listopada (wtorek), g. 10.30 Scena NCK

GDZIE JESTEŚ MIKOŁAJU? – Teatr Petarda 
imprezy mikołajowe
5, 6 grudnia (czwartek, piątek), g. 9.00 i 11.30 Scena NCK
7 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
rezerwacja@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl

w
w

w
.n

ck
.k

ra
ko

w
.p

l

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY  •  INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA
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LATO Z PLASTYKĄ – rysunek, malarstwo i ceramika dla dzieci 
1-31 lipca (pon., śr., pt.) sala A 012
g. 10.00-11.30, 11.30-13.00, 14.00-15.30, 15.30-17.00
Tematy warsztatów: 
  1 lipca – Wieża Eiffla artystycznie – collage
  3 lipca – Kot siedzący – ceramika
  5 lipca – Portret kobiety – rysunek węglem
  8 lipca – Skarabeusz dekoracyjny – rysunek cienkopisem
10 lipca – Konik morski i muszelki – ceramika
12 lipca –  Inspiracje twórczością Arcimboldo – portret z kwia-

tów i owoców, rysunek kredkami akwarelowymi
15 lipca – Muzyk grający na instrumencie – malarstwo
17 lipca – Motyl – ceramika
19 lipca –  Fryderyk Chopin – portret wykonany z nut, rysunek 

ołówkiem
22 lipca – Słoń – rysunek światłocieniowy na czarnej kartce
24 lipca – Delfin – ceramika
26 lipca – Tukan z trójkątów – rysunek kredkami
29 lipca – Cztery żywioły – projekty z figurami ludzkimi
31 lipca – Most – kompozycja z liternictwem 
instruktor: Bożena Szuflita 
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 26 

jednorazowa wejściówka – 15 zł /zajęcia 1,5 g.

GRAFIKA – sucha igła – warsztaty dla dzieci 
3 lipca (śr.) sala A 115 
g.   9.00-10.30 –  Wprowadzenie do wklęsłodruku na przykładzie 

techniki suchej igły.
g. 11.00-12.30 –  Tworzenie zielników. Odbijanie roślin ręcznie 

oraz na prasie graficznej.
g. 13.00-14.30 –  Kolor w grafice. Sucha igła łączona z monotypią. 
instruktor: Marta Wakuła-Mac
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 26 

jednorazowa wejściówka – 15 zł/zajęcia 1,5 g.

GRAFIKA – monotypia – warsztaty dla dzieci
10 lipca (śr.) sala A 115
g.   9.00-10.30 –  Monotypia jako technika graficzna. Malowane 

ptaki.
g. 11.00-12.30 –  Pomiędzy malarstwem, a grafiką. Monotypia 

i szablon.
g. 13.00-14.30 –  Kolorowe abstrakcje. Technika chine-colle. 
instruktor: Marta Wakuła-Mac
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 26 

jednorazowa wejściówka – 15 zł/zajęcia 1,5 g.

GRAFIKA – druk wypukły – warsztaty dla dzieci
17 lipca (śr.) sala A 115
g.   9.00-10.30 –  Druk wypukły. Odbijanie swoich prac na papierze 

oraz na przyniesionych przez siebie koszulkach.
g. 11.00-12.30 –  Tęczowe krajobrazy. Druk wykonany na prasie 

graficznej oraz ręcznie.
g. 13.00-14.30 –  Druk wypukły. Kolorowy świat. Odbijanie na 

papierze oraz na przyniesionych przez siebie 
koszulkach.

instruktor: Marta Wakuła-Mac
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 26 

jednorazowa wejściówka – 15 zł/zajęcia 1,5 g.

RUCHY MALUCHY – zajęcia dla dzieci w wieku 1,5-3 lat 
Dni otwarte Klubu Super Mama
31 lipca (śr.), g. 9.30 i 10.30 sala A 208
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 36

jednorazowa wejściówka – 1 zł

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE – dla dzieci od 0-3 lat 
Dni otwarte Klubu Super Mama 
6 sierpnia (wt.), g. 9.30 i 10.30 sala kameralna 203
Zajęcia dla niemowląt i małych dzieci prowadzone metodą prof. 
E. E. Gordona.
Informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 36

jednorazowa wejściówka – 1 zł

WAKACYJNY KURS KROJU I SZYCIA  
warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
3-31 lipca (śr., pt.), g. 17.00-20.00 sala A 006
Kurs skrojony na miarę – to tutaj poznasz budowę maszyny do 
szycia, nauczysz się podstawowych ściegów i technik, a także 
– z pomocą doświadczonego instruktora – sam uszyjesz pierw-
sze prace! W programie 40-godzinnego kursu: podstawy szycia, 
worko-plecak lub eko-torba, t-shirt z własną aplikacją, spódni-
ca na gumce, pareo na plażę. 
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 36

koszt – 400 zł/cały kurs

WAKACJE Z MUZYKĄ – zajęcia muzyczno-ruchowe, taneczne 
i plastyczne dla dzieci w wieku 6-8 lat
1-19 lipca (pon., śr., pt.), g. 10.00-15.00 sala A 204
instruktor: Ewa Nazim-Zygadło
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 200 zł/1 tydzień, 300 zł/2 tygodnie, 400 zł/3 tygodnie

BYĆ BEZ GRY. BYĆ TWÓRCZYM. BYĆ SOBĄ W ROLI  
warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
1-24 lipca (pon., śr.) studio teatralne 209
g. 16.00-18.00 dzieci i młodzież (7-16 lat)
g. 18.00-21.00 dorośli (powyżej 16 lat)
instruktor: Marlena Topolska
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt od 20 do 300 zł w zależności od rodzaju i ilości zajęć

LETNI TANECZNIK – warsztaty ruchowe dla dzieci szkolnych
Energetyczne połączenie nauki tańca, zabawy i rekreacji.
1-12 lipca (pon., śr., pt.), g. 17.00-18.30 sala C 2 
instruktor: Justyna Nawrot
15-26 lipca (pon., śr., pt.), g. 17.00-18.30 sala C 2
instruktor: Katarzyna Trynka-Ropa
29 lipca-9 sierpnia (pon., śr., pt.), g. 17.00-18.30 sala C 2
instruktor: Justyna Nawrot
19-30 sierpnia (pon., śr., pt.), g. 17.00-18.30 sala C 2
instruktor: Katarzyna Trynka-Ropa
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 20 zł/jednorazowa wejściówka, 100 zł/turnus

TAŃCZ RAZEM Z NAMI  
wakacyjny kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych 
Program popularnych tańców standardowych i latynoamery-
kańskich dla początkujących. 
2-25 lipca (wt., czw.), g. 19.00-21.00 sala C 4
instruktor: Karolina Jarzec
1-29 sierpnia (wt.,czw.), g. 19.00-21.00 sala C 4
instruktor: Justyna Nawrot
informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10

koszt: 30 zł/jednorazowa wejściówka, 240 zł/kurs

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!


