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NCK SCENA PROJEKT LOGO

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI 
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. Scena NCK
w programie m.in.: 

ŚWINKA PEPPA – WIELKA NIESPODZIANKA
27 stycznia (poniedziałek), g. 11.00 i 16.00 Scena NCK 

BAJKI ROBOTÓW – Teatr Miniatura 
9 lutego (niedziela), g. 18.00 Scena NCK

SCENA NCK DLA DZIECI

A Już WKRÓTCE...
PRELuDIuM SŁOWIAŃSKIE  
Art Color Ballet / Wataha Drums / Strojone
14 marca (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Spektakl muzyczny sięgający do korzeni kultury słowiańskiej. 
Inspiracją do powstania scenariusza był Kalendarz Słowiański 
oraz symbolika przyrody zaklęta w czterech porach roku. Twór-
cy widowiska – Agnieszka Glińska i Marek „Smok” Rajss – za 
pomocą różnorodnych form ekspresji twórczej – muzyki, rytmu, 
tańca, rdzennych pieśni i bodypaintingu wykreowali na wskroś 
współczesną, a jednak sięgającą głęboko do rdzennego ducha 
interpretację świata prasłowiańskiego, z bogactwem wierzeń 
i obrzędów, wyznaczonych rytmem przyrody. 

bilety – 90/80 zł

JuLIA PIETRuCHA „Folk it!”
3 kwietnia (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
Julia Pietrucha od kilkunastu sezonów z sukcesami koncertuje 
w Polsce, zarażając publiczność swoją energią oraz wyjątko-
wymi piosenkami. Po artystycznie bardzo udanej trasie wraca 
z zupełnie nową odsłoną koncertów – w zmienionym składzie. 
Artystce będą na scenie towarzyszyli multiinstrumentaliści, 
z którymi od nowa zaaranżowała znane dotychczas utwory. Nie 
zabraknie także niespodzianek – nie tylko tych repertuarowych.

bilety – 90 zł

KRÓL „Nieumiarkowania”
4 kwietnia (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Koncert, promujący najnowszą płytę Błażeja Króla, to kolejna 
próba skoku popowego undergroundu w objęcia alternatywne-
go mainstreamu. Kolejna – i najbardziej udana. Promujący ją 
utwór „Te smaki i zapachy” przez wiele tygodni królował na Li-
ście Przebojów Trójki. Nowy album Króla roztacza aurę błogo-
ści przeradzającej się w niepokój i nerwowe podniecenie, które 
raz za razem uderza w tony kontemplacji.  Jeśli poprzednie wy-
dawnictwa Króla miały poetyckie oraz marzycielskie niedopo-
wiedzenia, tak „Nieumiarkowania” mogą wręcz porazić swoją 
intensywnością oraz naturalnością.
Zespół wystąpi w składzie: Błażej Król, Iwona Król, Thomas 
Fietz, Jan Migdal.

bilety – 60 zł

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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SŁONECZNA LINIA – spektakl teatralny
2 marca (poniedziałek) Scena NCK
wystąpią: Magdalena Boczarska, Borys Szyc

KONCERT DLA WOJTKA BELLONA
3 maja (niedziela) Scena NCK

RAZ DWA TRZY
8 maja (piątek) Scena NCK

O CO BIEGA – Teatr Capitol 
9 maja (sobota) 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.
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NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY  •  INsTYTUCja KULTURY MIasTa KRaKOWa
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KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH „NajŚMIESZNIEJszy”
19 stycznia (niedziela), g. 16.00 i 19.00 Scena NCK
Kto jest najśmieszniejszy w Polsce? Kabaret Skeczów Męczą-
cych w swoim nowym programie nie pozostawia złudzeń. Pre-
mierowe wcielenia Jarka, Marcina, Karola i Michała przeniosą 
widzów w świat pozornie absurdalnych i niemożliwych historii, 
a tak naprawdę opowiadających o naszej codzienności. 

bilety – 80 zł 

JOHANN STRAuSS SHOW Royal Vienna Orchestra
26 stycznia (niedziela), g. 17.00 Scena NCK 
Gala noworoczna z udziałem 25-osobowej Royal Vienna Orche-
stra pod dyrekcją Alekxandra Dragana. W koncercie wezmą 
udział soliści: 
Lylia Nikitchuk – mezzosopran
Swietlana Kalinichenko – sopran koloraturowy 
Olek Lanovyj – tenor
Piotr Radeyko – baryton

bilety – 110/90 zł

WAGLEWSKI FISZ EMADE
1 lutego (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Album „Matka, Syn, Bóg” powstał w 2012 roku. Producen-
tem muzycznym jest Emade, słowa napisali Fisz i Wojciech 
Waglewski. Kompozycje w większości należą do Wojciecha 
Waglewskiego, który tak mówi o tym projekcie: „Tym razem jest 
to płyta wymyślona wspólnie, zespołowo, ponieważ od czasu 
poprzedniej, będącej jednorazowych projektem, powstał zespół 
Waglewski Fisz Emade. W związku z tym większa dojrzałość 
i  większa spójność materiału. Po ukończeniu i przesłuchaniu 
całości, nie mogliśmy oprzeć się wrażeniu, że to najbardziej 
osobisty, najgłębszy i jednocześnie najprawdziwszy materiał 
biorąc pod uwagę wszystko to, czego dokonaliśmy do tej pory”. 

bilety – 100 zł

ZAPISKI Z WYGNANIA Teatr Polonia
2 lutego (niedziela), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK 
Spektakl jest bardzo osobistym wspomnieniem Sabiny Baral, 
dwudziestoletniej emigrantki roku 1968, która wyjechała z kra-
ju razem z rodzicami. Autorka tak opisuje swoje przeżycia:
„Ile cierpienia można znieść, zanim się nie oszaleje? Powycho-
dzili z lasów, z dziur w ziemi, z szaf, piwnic i strychów, wyszli 
półżywi z obozów, wrócili z  Syberii i Kazachstanu, do domu, 
do Polski. A potem, przez następne dwadzieścia trzy lata nie 
wyjechali. Chcieli mieszkać tutaj gdzie się urodzili ich rodzice 
i gdzie się urodziły ich dzieci – my. Po wojennej gehennie, po 
latach cierpienia i strachu, mimo wszystko jeszcze raz zadecy-
dowali, że Polska to ich kraj. I tych ludzi po 1968 roku Polska 
wyrzuciła”.
reżyseria – Magda umer 
obsada – Krystyna Janda, Janusz Bogacki
zespół muzyczny w składzie: Tomasz Bogacki, Paweł Pańta, 
Bogdan Kulik, Marek Zebura

bilety – 120/100 zł

RENATA PRZEMYK „Boogie Street”
8 lutego (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Songi Leonarda Cohena z polskimi tekstami, w wykonaniu 
Renaty Przemyk, angażują słuchacza nie tylko pod względem 
muzycznym, ale także zmuszają do skupienia się na przekazie 
niesionym przez słowa, nacechowane rzadko spotykanym na 
polskiej scenie muzycznej poetyckim urokiem. Artystce towa-
rzyszyć będzie zespół w składzie: Magdalena Celińska, Sylwia 
Lasok, Krzysztof Pająk, Grzegorz Palka, Sławek Puka, Piotr 
Wojtanowski. 

bilety – 80 zł

PIOTR BAŁTROCZYK „Starość nie jest dla mięczaków”
14 lutego (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Piotr Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być może na-
wet ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec jest równie 
miły jak początek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Wiele jest 
spraw, które artystę interesują. Od budownictwa drewnianego 
na ukochanej Warmii, przez nowe techniki szpachlowania, do 
przystawek w Telecasterach. Zobaczcie, co się przydarzyło Bał-
troczykowi, od czasu waszego ostatniego z nim spotkania. 

bilety – 60 zł

KABARET SMILE „Tu i teraz”
15 lutego (sobota), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK 
Artyści podczas występów wchodzą w interakcje z publicznością, 
dlatego każdy ich występ jest szczególny, wyjątkowy i niepowta-
rzalny, a kto raz obejrzał ich program nie będzie mógł doczekać 
się kolejnego spotkania.

bilety – 80 zł

IRENA SANTOR „Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem”
16 lutego (niedziela), g. 17.00 Scena NCK 
Pierwsza dama polskiej piosenki, uwielbiana przez kolejne 
pokolenia słuchaczy, w tym roku obchodzi diamentowy jubi-
leusz artystycznej pracy. Na ten wyjątkowy koncert złożą się 
piosenki starannie na tę okazję wybrane przez Irenę Santor 
– utwory ważne, wpisujące się w jej życie, ale także w serca 
i wspomnienia publiczności. Usłyszymy znane przeboje, 
a  także nowe utwory. Muzyczną podróż dopełnią opowieści 
i wspomnienia jubilatki.
Artystka wystąpi z zespołem muzycznym w składzie:  
Mariusz Dubrawski, Wojciech Ruciński, Grzegorz Poliszak.

bilety – 100/80 zł

KABARET POD WYRWIGROSZEM „25 lat razem”  
program jubileuszowy 
23 lutego (niedziela), g. 16.00 i 19.00 Scena NCK 
Kabaret Pod Wyrwigroszem  to grupa zasłużenie ciesząca się 
mianem jednego z  najpopularniejszych polskich kabaretów. 
Została założona w 1990 roku z  inicjatywy Maurycego Pola-
skiego i Łukasza Rybarskiego, absolwentów PWST w Krakowie. 
Zespół uzupełniają: Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski oraz 
współpracujący z kabaretem Tomasz Olbratowski – dziennikarz 
i satyryk. Kabaret Pod Wyrwigroszem to wybuchowa mieszanka 
wielu gatunków teatralno-muzycznych. 

bilety – 70 zł 

ucho Prezesa czyli SCHEDA Teatr 6.piętro
12 marca (czwartek), g. 17.30 i 20.30 Scena NCK
Twórcy internetowego hitu zdecydowali się na napisanie sztuki 
teatralnej z gatunku satyrycznej political fiction. Dobrze zna-
ni bohaterowie: wszystkowiedzący, przewidujący Prezes, jego 
wierny przyboczny Mariusz, odwiedzający ich koledzy partyjni, 
a także przedstawiciele niezłomnej opozycji zjawią się w „kró-
lestwie” pani Basi, żeby zabrać widzów za niezbyt często odwie-
dzane kulisy władzy.
reżyseria – Tadeusz Śliwa
obsada: Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Izabela Dąbrowska, 
Joanna żółkowska, Tomasz Schimscheiner, Janusz Chabior, 
Lesław żurek, Paweł Koślik, Krzysztof Dracz, Tomasz Sapryk, 
Jerzy Bończak

bilety – 150/130 zł
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