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A w repertuarze dla dorosłych m.in.:
STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW
Och-Teatr (Warszawa)
16 września (poniedziałek), g.19.30

Scena NCK

KATARZYNA GRONIEC „Ach!“ – koncert
21 września (sobota), g. 19.00

Scena NCK

KABARET ANI MRU-MRU „Cirque de volaille!” – nowy program
29 września (niedziela), g. 18.00

Scena NCK

dla
dzieci

WALDEMAR MALICKI „Klasyka po bandzie”
ZORRO

6 października (niedziela), g. 18.00

Scena NCK

MICHAŁ BAJOR „Kolor Cafe” – recital
27 października (niedziela), g. 18.00

Scena NCK

CZY TY TO TY? – Teatr CAPITOL z Warszawy

A już w nowym roku...

24 listopada (niedziela), g. 17.00

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI

JEZIORO ŁABĘDZIE – spektakl baletowy Royal Lviv Ballet

27 stycznia – 7 lutego 2020 r.
Przed nami doroczne święto teatru dla najmłodszych widzów.
Przez dwa tygodnie zimowych ferii zapraszamy wszystkie
dzieci w podróż przez bajkowy świat. Gościć będziemy teatry
z całej Polski i najlepsze spektakle. Pokażemy klasykę gatunku
i nowości – będzie mądrze, śmiesznie i z nieodłącznym
morałem. Dodatkowo spektakle dla najnajów, warsztaty
i konkurs dla widzów.
Festiwal – odbywający się każdego roku podczas ferii zimowych – służy nie tylko popularyzacji sztuki teatralnej wśród
dzieci i młodzieży, ale także wyrabianiu nawyków obcowania
z kulturą.

1 grudnia (niedziela), g.17.00

Scena NCK
Scena NCK

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI – wieczór jubileuszowy
13 grudnia (piątek), g.19.00

Scena NCK

AGA ZARYAN i European Jazz Quartet „Christmas Songs”
koncert
Scena NCK

Uprzejmie informujemy, że osobom spóźnionym bileterzy będą –
w miarę możliwości – proponować miejsca, których zajęcie nie zakłóci
odbioru sztuki pozostałym widzom. Po przerwie (o ile jest) będzie można zająć miejsca wyznaczone na biletach.

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI

BILETY I INFORMACJE
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
rezerwacja@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl

www.nck.krakow.pl

15 grudnia (niedziela), g. 19.00

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY • INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA

ŚWINKA PEPPA – WIELKA NIESPODZIANKA
spektakl MGR productions na licencji E. One

ŚPIĄCA KRÓLEWNA – spektakl baletowy
Royal Lviv Ballet

22 września (niedziela), g. 11.00 i 16.00
Scena NCK
Najpopularniejsza świnka na świecie schodzi z ekranu na scenę,
żeby na żywo spotkać się z widzami! Wśród piosenek, tańców
i wspólnej zabawy dzieci będą świętować urodziny Peppy, pobawią się z nią w chowanego, a także przeżyją tytułową – Wielką
Niespodziankę!
czas trwania: 70 minut (z przerwą)
bilety – 55/65 zł

1 grudnia (niedziela), g. 11.00
Scena NCK
W pałacu królewskim trwają chrzciny królewny Aurory.
Dobre wróżki kolejno obdarzają maleństwo darami
wesołości, wdzięku i delikatności. Nagle do pałacu wdziera
się zła czarownica Carabosse i rozzłoszczona brakiem
zaproszenia na uroczystość rzuca na dziecko klątwę. Piękne
kostiumy, widowiskowa scenografia i perfekcja wykonawców
sprawiają, że ten klasyczny balet zachwyca nawet najbardziej
wymagających widzów. Zespół złożony z artystów Narodowego
Lwowskiego Teatru Opery i Baletu oraz Międzynarodowego
Teatru Baletu „Premiera” kontynuuje tradycje słynnej
rosyjskiej szkoły baletowej.
bilety – 80/60 zł

SZEWCZYK DRATEWKA
Teatr Zagłębia – Sosnowiec
SZEWCZYK DRATEWKA

9 października (środa), g. 10.30
Scena NCK
Sztuka Marii Kownackiej należy do klasyki polskiej literatury
dla dzieci. Śliczna królewna zostaje porwana i uwięziona przez
smoka. Zrozpaczony król wysyła jej na ratunek swoich rycerzy,
nie starcza im jednak odwagi, by zmierzyć się z okrutną bestią
i wracają okryci hańbą. Tymczasem w zamku pojawia się dzielny
szewczyk – Dratewka, który podejmie próbę oswobodzenia królewny. Jednak zanim przystąpi do dzieła, będzie musiał zjednać
sobie tajemniczego, czarnego kota i Babę Jagę.
czas trwania: 50 minut (bez przerwy)
bilety – 25 zł

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
W tym roku spektakle mikołajowe w nowej odsłonie! Widzowie
dowiedzą się czy Mikołaj lubi ciepłe kraje. Jaki największy
prezent zapakowali jego asystenci i o co nieustannie kłóci
się elfka z reniferem. Piękna muzyka, kolorowe dekoracje,
ciekawe kreacje aktorskie – wszystko to tworzy niesamowity
nastrój zimy i świąt.
Po spektaklu Święty Mikołaj rozdaje na scenie dzieciom prezenty (zakupione/dostarczone wcześniej przez opiekunów).
Istnieje również możliwość zorganizowania imprez zamkniętych dla firm i instytucji – terminy do uzgodnienia.
Wystąpią aktorzy scen krakowskich tworzący Teatr Petarda:
Agnieszka Kolanowska, Aleksandra Kowalczyk, Łukasz
Łęcki, Paweł Plewa.
scenariusz i reżyseria – Dariusz Szymor
bilety – 25/22 zł

ZORRO
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin

DZIECI Z BULLERBYN
Teatr Miejski – Gliwice

5 listopada (wtorek), g. 10.30
Scena NCK
Zamaskowany Zorro i przygoda ostra jak jego szpada.
Przeniesiemy się się do rozpalonego słońcem Meksyku, gdzie
dręczona przez okrutnego gubernatora ludność wypatruje
bohatera. Wraz z Don Diego di Ahuilera zwanym El Zorro przeżyjmy najgorętszą przygodę sezonu! Popisy fechtunku, kostiumy
i scenografia inspirowane meksykańską sztuką składają się na
doskonały spektakl.
czas trwania: 80 minut (z przerwą)
bilety – 25 zł

DZIECI Z BULLERBYN

ŚPIĄCA KRÓLEWNA

ŚWINKA PEPPA

16 października (środa), g. 9.00 i 11.15
Scena NCK
Adaptacja znakomitej powieści Astrid Lindgren, cieszącej się
niesłabnącym powodzeniem i sympatią zarówno dzieci, jak i rodziców. Ukłon w stronę wyobraźni i hołd dla dziecięcej, niczym
nieskrępowanej wiary w siłę przyjaźni i uśmiechu. Bogaty świat
zabaw, radości, smutków, pierwszych obowiązków i rodzinnych
rytuałów jest idealnym punktem wyjścia do gry teatralną formą.
czas trwania: 70 minut (bez przerwy)
bilety – 25 zł

