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A już w styczniu...
OPOWIEŚCI Z NARNII   
Teatr Ancymon, Młodzieżowy Teatr Empiryk, Teatr Ab Intra
15 stycznia (środa), g. 19.00 Scena NCK 

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI – Leonard Cohen
16 stycznia (czwartek), g. 19.00 sala kameralna 203 

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH „najŚMIESZNIEJszy”
19 stycznia (niedziela), g. 16.00 i 19.00 Scena NCK

OSTATNIA WIECZERZA – Teatr Ab Intra
23 stycznia (czwartek), g. 19.30 Scena NCK 

JOHANN STRAUSS SHOW – Royal Vienna Orchestra
26 stycznia (niedziela), g. 17.00 Scena NCK 

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI 
27 stycznia – 9 lutego Scena NCK

ncK EDuKAcjA

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI  – Wydział Przyrodniczy 
„Zaskakujące prezenty”
7 grudnia (sobota), g. 10.30 sala 006

bilety – 30 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Detektywistyczny 
„Poszukiwanie Świętego Mikołaja”
7 grudnia (sobota), g. 12.00 sala 006 

bilety – 35 zł

RELIGIA FILOZOFIA KULTURA – Masoneria – fakty i mity 
„Tajemnice masonerii: Alchemia duchowa w inicjacji 
masońskiej i w doktrynie”
9 grudnia (poniedziałek), g. 18.00 sala kameralna 203
wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

bilety – 2 zł

KLUB SUPER MAMA „Jak zachować spokój wobec trudnych 
emocji małego dziecka, czyli co wiemy o świecie przeżyć dzieci”
11 grudnia (środa), g. 10.00 sala 009 
wykład psycholog Marii Apanasowicz

bilety – 2 zł 

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy 
„Dlaczego cytrusy są kwaśne?”
14 grudnia (sobota), g. 10.30 sala 006

bilety – 30 zł 

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Turystyki  
„Między nami Indianami”
14 grudnia (sobota), g. 12.00 sala kameralna 203 

bilety – 30 zł

ZDROWIE I MEDYCYNA 
„Profilaktyka udarów mózgu, co zrobić jeśli udar wystąpi”
16 grudnia (poniedziałek), g. 18.00 sala kameralna 203
wykład dr Renaty Czekaj

bilety – 2 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy 
„Czy widzimy promieniowanie elektromagnetyczne?”
21 grudnia (sobota), g. 10.30 sala 006

bilety – 30 zł

ncK wystAwy

JÓZEF PIŁSUDSKI I LEGIONY W KOLORACH MIRKA SZPONARA
7 listopada – 8 grudnia FOTO-GALERIA

wstęp wolny
RYSZARD OTRĘBA  
grafika i rysunek w cyklu: „Przestrzeń dla sztuki”
12 listopada – 4 grudnia Biała Galeria CENTRUM

wstęp wolny
STANISŁAW TABISZ „Powrót jednorożca” – wystawa grafiki
6 – 31 grudnia Czarna Galeria CENTRUM
wernisaż – 6 grudnia, g. 18.00

wstęp wolny

TOMASZ BEREŹNICKI „Antykomiks” 
6 – 31 grudnia Szara Galeria CENTRUM 
wernisaż – 6 grudnia, g. 19.00 

wstęp wolny

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI   
rysunki i fotografie z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich
10-22 grudnia Biała Galeria CENTRUM
czynna: poniedziałek-sobota, g. 11.00-19.00, niedziela 12.00-19.00
bilety – 10/8 zł (w cenie biletu wejście na wystawę malarstwa)

CZAS ZATRZYMANY   
fotografie z terenów obecnej Nowej Huty i okolic
12 grudnia 2019 – 12 stycznia 2020 FOTO-GALERIA

wstęp wolny
LATA TRZYDZIESTE, LATA CZTERDZIESTE…   
fotografie Czesława Mostowskiego (1919-1997)
12 grudnia 2019 – 12 stycznia 2020 FOTO-GALERIA

wstęp wolny
GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO 
stała wystawa malarstwa
czynna: wtorek-sobota, g. 11.00-19.00, niedziela 12.00-19.00 
oraz poniedziałek 16 grudnia

bilety – 10/8 zł  
(w cenie biletu wejście na wystawę rysunków i fotografii) 

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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NOWOHUCKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
14 – 22 grudnia 2019
Przez dziewięć dni poprzedzających święta, teren przed Nowo-
huckim Centrum Kultury zmieni swój klimat. Jarmark Bożena-
rodzeniowy to stoiska z rękodziełem, regionalnymi produktami, 
smakołykami i wszystkim tym, co powinno znaleźć się w Wigi-
lię na choince i pod nią. Będzie się można również smacznie 
posilić. W dwa sobotnie wieczory zapraszamy dodatkowo na 
plenerowe koncerty. Niewykluczone niespodzianki. 
Jarmark czynny w g. 12.00 – 20.00 

LODOWISKO NCK 
Zapraszamy na lodowisko o powierzchni 800 m2. Możecie już 
ostrzyć łyżwy i przypominać sobie podstawowe figury – piruety, 
skoki i atrakcyjne wywrotki. Od rana do wieczora, indywidual-
nie i zespołowo, na swoich lub wypożyczonych łyżwach, przy 
muzyce i w miłym towarzystwie. Aż do wiosny!
Lodowisko czynne: poniedziałek – piątek 13.00 – 20.30
 sobota – niedziela – 9.00 – 20.30
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NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY  •  INsTYTUCja KULTURY MIasTa KRaKOWa
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ncK scEnA

ŚPIĄCA KRÓLEWNA – Royal Lviv Ballet 
1 grudnia (niedziela), g. 11.00 Scena NCK 
W pałacu królewskim trwają chrzciny królewny Aurory. Dobre 
wróżki kolejno obdarzają maleństwo darami wesołości, wdzię-
ku i delikatności. Nagle do pałacu wdziera się zła czarownica 
Carabosse i rozzłoszczona brakiem zaproszenia na uroczystość 
rzuca na dziecko klątwę. Piękne kostiumy, widowiskowa sceno-
grafia i perfekcja wykonawców sprawiają, że ten klasyczny balet 
zachwyca nawet najbardziej wymagających widzów. 

bilety – 80/60 zł

JEZIORO ŁABĘDZIE – Royal Lviv Ballet 
1 grudnia (niedziela), g. 17.00 Scena NCK 
Największy fenomen sztuki baletowej, który już od ponad stu lat 
niezmiennie zachwyca publiczność całego świata. Ponadczaso-
wa historia miłosna o księżniczce zaklętej w łabędzia opowiada 
o prawdach uniwersalnych: ludzkich namiętnościach, walce 
dobra ze złem, zdradzie i potędze miłości. Bajkowa opowieść 
połączona z genialną muzyką Piotra Czajkowskiego wprowadza 
widza w piękny, magiczny świat baletu klasycznego. 

bilety – 120/90 zł

KORTEZ „Przedpremierowo” 
2 grudnia (poniedziałek), g. 20.00 Scena NCK
Usłyszymy znane i lubiane przez publiczność utwory i przedpre-
mierowy materiał, który znajdzie się na trzeciej płycie artysty. 
Do zespołu Korteza dołączył grający na trąbce Tomek Ziętek, 
który wesprze Korteza i Jacka Lachowicza (klawisze).

bilety – 129/119/99 zł

SCENA PIOSENKI AUTORSKIEJ – Dzidka Muzolf
4 grudnia (środa), g.19.00 sala kameralna 203 
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk 

bilety – 10 zł

GDZIE JESTEŚ MIKOŁAJU? – Teatr Petarda
4-6 grudnia (środa-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 Święty Mikołaj lubi ciepłe kraje. Jaki najwięk-
szy prezent zapakowali jego asystenci i o co nieustannie kłó-
ci się elfka z reniferem. Piękna muzyka, kolorowe dekoracje, 
ciekawe kreacje aktorskie – wszystko to tworzy niesamowity 
nastrój zimy i świąt.
Po spektaklu prezenty dla dzieci, zakupione przez opiekunów, 
rozdaje na scenie Święty Mikołaj. 
wystąpią aktorzy scen krakowskich: Agnieszka Kolanowska, 
Aleksandra Kowalczyk, Paweł Wolsztyński, Paweł Plewa 
scenariusz i reżyseria – Dariusz Szymor

bilety – 25/22 zł 
Istnieje również możliwość zorganizowania imprez zamkniętych dla 
firm i instytucji - terminy do uzgodnienia.

WYSTAWA MAKIET KOLEJOWYCH 
6 grudnia (piątek), g. 16.00 – 20.00 budynek C
7, 8 grudnia (sobota, niedziela), g. 9.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00

bilety – 10/5 zł

ROBERT KASPRZYCKI „Pół wieku, Człowieku!”
8 grudnia (niedziela), g. 18.00 Scena NCK 
Koncert z okazji 50. urodzin Roberta Kasprzyckiego - znakomi-
tego barda, charyzmatycznego wokalisty i krypto-standupera, 
którego występy łączą w sobie liryczny monsun, rockowy taj-
fun i huraganowy śmiech. Artysta zagra z zespołem w składzie: 
Max Szelęgiewicz, Krzysztof Wyrwa, Adam Zadora. Niewyklu-
czeni muzyczni goście.

bilety – 45 zł

NIEZWYKLI LUDZIE, SZLACHETNE CZYNY  
„Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim”
9 grudnia (poniedziałek), g. 17.00 sala kameralna 203
Film ma charakter fabularyzowanego dokumentu i opowia-
da o niezwykłych historiach cudzoziemców, którzy brali udział 
w Powstaniu Warszawskim. Wśród nich byli, Słowacy, Węgrzy, 
Gruzini, Ukraińcy, Rosjanie, Czesi, Włosi, Francuzi, Holendrzy, 
Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy. Film oddaje hołd tym, któ-
rzy ramię w ramię z Polakami walczyli o wolną ojczyznę.
reżyseria – Małgorzata Brama

wstęp wolny 

OSTATNIA WIECZERZA – Teatr Ab Intra
10 grudnia (wtorek), g. 19.30 studio teatralne 209 
Spektakl inspirowany powieścią „Cena” Waldemara Łysiaka.
scenariusz i reżyseria – Adam Chmielowski
opieka reżyserska – Marlena Topolska

bilety – 20 zł

liteARTura – MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA  
spotkanie z autorką książki „Beksińscy. Portret podwójny”
11 grudnia (środa), g. 18.00 sala kameralna 203
To książka o miłości – o jej poszukiwaniu i nieumiejętności 
wyrażenia. I o samotności – tak wielkiej, że staje się murem, 
przez który nikt nie może się przebić. O tym, że niekiedy bardzo 
chcemy, ale nie wychodzi. O tym, że życie czasami przypomina 
śmierć, a śmierć – życie. 
W spotkaniu weźmie udział Piotr Dmochowski, przyjaciel 
i marchand Beksińskiego. 
Spotkanie poprowadzi Łukasz Wojtusik.

bilety – 2 zł 

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI – jubileuszowy wieczór kabaretowy 
13 grudnia (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Andrzej Poniedzielski w tym roku obchodzi 40-lecie pracy twór-
czej i 65-lecie urodzin. W programie inteligentna satyra, humor 
i piosenki. Artyście towarzyszyć będzie Andrzej Pawlukiewicz. 

bilety – 70 zł

KABARET NOWAKI „Za granicą żartu”
14 grudnia (sobota), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK
Najnowszym programem Nowaki zabierają publiczność w da-
leką rozrywkową podróż, wznoszą kabaret w zupełnie nowy, 
kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co było zna-
ne dotychczas. Zupełnie nowe skecze, premierowe postaci 
i śmiech jakiego jeszcze nie zaznaliście.

bilety – 80 zł

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

bilety – 2 zł

AGA ZARYAN i European Jazz Quartet „Christmas Songs” 
15 grudnia (niedziela), g. 19.00 Scena NCK 
Zmysłowy głos Pierwszej Damy Polskiego Jazzu, selekcja 
ponadczasowych evergreenów o tematyce świątecznej oraz 
towarzystwo wybitnego zespołu European Jazz Quartet, to 
kwintesencja koncertu. Wokalistka przeniesie nas w atmosferę 
pełną świątecznej aury i bożonarodzeniowych klimatów.
gość specjalny koncertu – Grzegorz Dowgiałło 

bilety – 110/90 zł 
NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI – Edith Piaf
18 grudnia (środa), g. 19.00 sala kameralna 203
wystąpi: Jaga Wrońska
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk 

bilety – 20/15 zł 

KRAKOWSKIE CENTRUM CHOREOGRAFICZNE 
Sławek Krawczyński Anna Godowska „SIMONE”
18 grudnia (środa), g. 19.00 Scena NCK
Solowy spektakl tańca poświęcony postaci Simone Weil, wiel-
kiej myślicielki i mistyczki XX wieku.
taniec, choreografia – Anna Godowska
scenariusz, reżyseria – Sławek Krawczyński

bilety – 35/25 zł

CZAS ZATRZYMANY
19 grudnia (czwartek), g. 18.00 FOTO-GALERIA
Spotkanie autorskie z Adamem Gryczyńskim, autorem wydaw-
nictwa „Czas zatrzymany” tom III i IV.

wstęp wolny

BAL SYLWESTROWY 
31 grudnia (wtorek), g. 20.00 

bilety – 300 zł (od osoby) 
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