
NCK WYSTAWY
ZBIORY GALERII CENTRUM NCK 1986-2019 
malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba 
1-30 września Czarna Galeria CENTRUM 

Biała Galeria CENTRUM

ADAM MIKOŁAJCZYK – „Cierpienie” – wystawa fotografii
5 września – 31 października FOTO-GALERIA
wernisaż – 5 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
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
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NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY  •  INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA
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A JUŻ W PAŹDZIERNIKU...
WALDEMAR MALICKI – „Klasyka po bandzie”
6 października (niedziela), g. 18.00 Scena NCK

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

BASIA STĘPNIAK-WILK – koncert jubileuszowy
12 października (sobota), g. 18.00 Scena NCK

KABARET HRABI – „Wady i Waszki”
14 października (poniedziałek), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK

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

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



NCK SCENA
CZERWONO-CZARNI 
6 września (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
Legendy bigbitu w wyjątkowym koncercie.
Skład zespołu: Wiesław Bernolak, Zbigniew Bizoń, Andrzej 
Ibek, Tomasz Jaśkiewicz, Jan Knap, Ryszard Poznakowski, 
Wojciech Rapa, Filip Kolasińki. 
Z zespołem zaśpiewają: Danuta Błażejczyk, Natalia Pastew-
ska, Agnieszka Wajs, Michał Gasz.

bilety – 40/30 zł

NARODOWE CZYTANIE NOWEL POLSKICH 
7 września (sobota), g. 11.00 scena plenerowa NCK 
Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich 
dzieł literackich pod patronatem Prezydenta RP. Wydarzenie, 
mające na celu propagowanie rodzimej literatury, zostało za-
inicjowane osiem lat temu wspólną lekturą „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. W tym roku czytać będziemy nowele po-
zytywistyczne, których wspólnym mianownikiem jest polskość 
w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowie-
kiem i społeczeństwem.

KINO LETNIE NAVIGATOR – CHASING BALANCE (Hiszpania) 
11 września (środa), g. 18.00 Scena NCK  
La Pedriza to imponujący granitowy masyw niedaleko Madry-
tu. Istnieją tam tysiące dróg wspinaczkowych. To jedno z naj-
lepszych miejsc na świecie do wspinania w tarciowych płytach. 
Wśród specjalistów od płyt są tacy, którzy mogą się pochwalić 
przejściem dróg 8b bez chwytów. Jest to unikalny styl wspinacz-
ki, w którym równowaga, praca nóg i odporność psychiczna są 
ważniejsze niż siła fizyczna. Wakacyjny cykl seansów filmowych 
realizowany jest we współpracy z Górskim Festiwalem Filmo-
wym „Lądek Film Tour” im. Andrzeja Zawady.

bilety – 10 zł 

STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW – Och-Teatr
16 września (poniedziałek), g. 19.30 Scena NCK
Teatralna wersja kultowego filmu Petera Weira. W elitarnej 
Akademii Weltona rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Do 
grona pedagogów dołącza nowy, charyzmatyczny wykła-
dowca języka angielskiego John Keating. Czterem zasadom 
akademii – tradycji, honorowi, dyscyplinie i doskonałości, 
przeciwstawia inny sposób kształcenia i wychowania. Cieka-
wość świata, wrażliwość na literaturę piękną, umiejętność 
samodzielnego myślenia i chęć rozwijania indywidualnych 
pasji – to wartości, które próbują realizować jego uczniowie 
w tajnym klubie entuzjastów poezji. Co zwycięży: restrykcyjnie 
przestrzegana tradycja czy prawo do marzeń, wolności i mło-
dzieńczego buntu?
obsada: Wojciech Malajkat, Weronika Łukaszewska, Mirosław 
Kropielnicki, Maciej Musiałowski, Paweł Pabisiak, Adrian 
Brząkała, Jakub Sasak, Radomir Respondek, Jędrzej Wielecki, 
Aleksander Sosiński
reżyseria i opracowanie muzyczne: Piotr Ratajczak  

bilety – 130/110 zł

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI – Anna German 
18 września (środa), g. 19.00 sala kameralna 203
wystąpią: 
Zoriana Grzybowska – śpiew, bandura
Sabina Kołodziej – fortepian 
Artur Grzybowski – słowo
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk

bilety – 20/15 zł

KOMBINAT KULTURY – dzień otwarty NCK  
21 września (sobota), g. 11.00-19.00 
U progu sezonu artystycznego 2019/2020 pragniemy umożli-
wić zapoznanie się z naszą ofertą programową oraz pomysłami 
na kulturę, sztukę, edukację i rekreację. Dzień otwarty NCK to 
wielobarwny festiwal działań artystycznych i sposób na pod-
glądniecie nas „od kuchni”. Każdy, bez względu na wiek, będzie 
mógł spróbować własnych sił w zajęciach tanecznych, warsz-
tatach teatralnych, plastycznych, fotograficznych, językowych, 
muzycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, a także uczestni-
czyć w wielu innych wydarzeniach towarzyszących.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

KATARZYNA GRONIEC – „Ach!“
21 września (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Koncert znakomitej artystki kochanej przez publiczność za 
wdzięk, ironię, pazur sceniczny, liryzm i mistrzowskie umiejęt-
ności interpretacyjne. Usłyszymy utwory z jej najnowszej płyty 
„Ach!“ oraz debiutanckiego krążka „Mężczyźni“. 

bilety – 70 zł 

„ŚWINKA PEPPA – WIELKA NIESPODZIANKA”  
spektakl dla dzieci
22 września (niedziela), g. 11.00 i 16.00 Scena NCK
Najpopularniejsza świnka na świecie schodzi z ekranu żeby 
na żywo spotkać się z widzami. Wśród piosenek i tańców dzie-
ci będą świętować urodziny Peppy, pobawią się z nią w cho-
wanego i przeżyją tytułową – wielką niespodziankę.

bilety – 65/55 zł

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

bilety – 2 zł

SCENA PIOSENKI AUTORSKIEJ – Andrzej Wawrzyniak
25 września (środa), g. 19.00 sala kameralna 203 
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk

bilety – 10 zł

CHŁOPCY Z PLACU BRONI „Sings & Strings”  
koncert symfoniczny 
26, 27 września (czwartek, piątek), g. 19.00 Scena NCK 
W ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty w Nowohuc-
kim Centrum Kultury odbędą się dwa wyjątkowe koncerty  
Chłopców z Placu Broni! Zespół wraz z chórem God’s Pro-
perty oraz kwartetem Altra Volta wykona utwory skompo-
nowane przez tragicznie zmarłego w 2000 r. lidera zespołu 
Bogdana Łyszkiewicza. 

Wstęp na podstawie bezpłatnych zaproszeń  
dostępnych w Kasie NCK od 10 września.

QUBE – Wataha Drums – spektakl muzyczny
28 września (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Multimedialne widowisko dotykające problemu przeła-
mywania barier społecznych i kulturowych, a także tych, 
funkcjonujących w obrębie ludzkiej psychiki. Wizualizacje, 
ruchoma scenografia, zjawiskowa choreografia, artystycz-
nie zaimprowizowane sztuki walki i dźwięk Dolby Surround  
sprawią, że widz poczuje się nie tyle świadkiem, co uczest-
nikiem tej opowieści.

bilety – 70/60 zł

KABARET ANI MRU-MRU „Cirque de volaille!”  
nowy program 
29 września (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Ani Mru Mru w cyrkowym programie! Cirque de volaille. Mia-
ło być voila, no ale jest jak jest… Dlatego kabaret zaserwuje 
widzom roladę humoru z solidną porcją prawdziwej satyry 
w środku. Nie kroić bo pryśnie… śmiechem.

bilety – 80 zł
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