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A już w MARCu...
MAGDA UMER I MUMIO „Przybora na 102” 
spektakl w ramach MUMIO Festival
1 marca (niedziela), g. 16.00 Scena NCK

KTOŚ ZAPUKAŁ MI DO BUTA, CZYLI JUBILEUSZ 21 LAT MUMIO 
spektakl w ramach MUMIO Festival
1 marca (niedziela), g. 20.00 Scena NCK 

SŁONECZNA LINIA – Teatr Polonia
2 marca (poniedziałek), g.18.00 Scena NCK

CALINECZKA – Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum – Katowice
11 marca (środa), g. 10.00 Scena NCK 

UCHO PREZESA CZYLI SCHEDA – Teatr 6.piętro
12 marca (czwartek), g. 17.30 i 20.30 Scena NCK

PRELUDIUM SŁOWIAŃSKIE  
Art Color Ballet/ Wataha Drums/ Strojone
14 marca (sobota), g. 16.00 i 19.00 Scena NCK

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

NCK wYSTAwY
KRAKOWSKI KLUB FOTOGRAFICZNY „Muzyczne inspiracje”
16 stycznia – 1 marca FOTO-GALERIA 

wstęp wolny 
PAWEŁ PIERŚCIŃSKI „Krajobraz nieobecny”
16 stycznia – 1 marca Złota Galeria CENTRUM 

wstęp wolny 
KONRAD POLLESCH „Kantor” 
23 stycznia – 1 marca Czarna Galeria CENTRUM 

wstęp wolny 
TYTUS GRODZICKI „Deglet Nour”
23 stycznia – 1 marca Szara Galeria CENTRUM 

wstęp wolny 
WORLD PRESS PHOTO – 62. edycja 
7 lutego – 1 marca Biała Galeria CENTRUM
wernisaż wystawy – 6 lutego (czwartek), g. 18.00 

wstęp na podstawie zaproszeń
wystawa czynna codziennie w g. 11.00-19.00 bilety – 10/8 zł 

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO 
stała wystawa malarstwa
czynna: wtorek-sobota, g. 11.00-19.00, niedziela 12.00-19.00
dodatkowo czynna w dniach: 10, 17, 24 lutego (poniedziałki)

bilety – 10/8 zł
JERZY DUDA-GRACZ – GALERIA AUTORSKA 
stała wystawa malarstwa i grafiki
czynna: wtorek-sobota w g. 11.00-19.00, niedziela 12.00-19.00
dodatkowo czynna w dniach: 10, 17, 24 lutego (poniedziałki) 

bilety – 10/8 zł

bilet łączony na wystawy: WORLD PRESS PHOTO, Galeria 
Zdzisława Beksińskiego, Galeria Jerzego Dudy-Gracza – 20/15 zł 

FESTIwAL TEATRÓw DLA DZIECI
ZŁODZIEJSKI MAJSTER – Teatr Lalek Rabcio – Rabka-Zdrój
3 lutego (poniedziałek), g. 11.00 Scena NCK

bilety – 25 zł
ZAGINIONY ŚWIAT – Teatr Maska – Rzeszów
4 lutego (wtorek), g. 11.00 Scena NCK

bilety – 25 zł
TUWIM DLA DZIECI – Teatr Miejski – Gliwice
5 lutego (środa), g. 11.00 Scena NCK

bilety – 25 zł
CALINECZKA – Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum – Katowice
6 lutego (czwartek), g. 11.00 Scena NCK

bilety – 25 zł
JESTEM AKI – Teatr Lalek Banialuka – Bielsko-Biała
7 lutego (piątek), g. 11.00 Scena NCK

bilety – 25 zł
BAJKI ROBOTÓW – Teatr Miniatura – Gdańsk
9 lutego (niedziela), g. 17.00 Scena NCK

bilety – 50 zł 
Scena dla najnajów 
CZASOODKRYWANIE – Teatr Maska – Rzeszów
4 lutego (wtorek), g. 13.00 sala 009

bilety – 10 zł (dzieci), 20 zł (opiekunowie)
Warsztaty
MAJSTER GRAFIKA
3 lutego (poniedziałek), g. 11.00-12.30 i 13.00-14.30 sala 115
rodzinne warsztaty graficzne na materiałach recyclingowych

bilety – 15 zł
USZYJ SOBIE MISIA
3 lutego (poniedziałek), g. 13.00 sala 006
warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 4-10 lat

bilety – 20 zł
BARBARA GAWRYLUK „Pies na medal” – spotkanie autorskie.
4 lutego (wtorek), g. 14.00 sala kameralna 203

wstęp wolny
Z NOTATNIKA PANA TUWIMA
5 lutego (środa), g. 9.00 – 16.00 sala A 012
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat

bilety – 15 zł
KOMIKSOWA LOKOMOTYWA
5 lutego (środa), g. 13.00 sala 008
warsztaty komiksu dla dzieci i rodziców od 7 do 100 lat

bilety – 20 zł 
AKI I EKIPA
7 lutego (piątek), g. 9.00 – 16.00 sala A 012
warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat

bilety – 15 zł
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NCK SCENA

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

bilety – 100 zł

D U A L – spektakl ruchowy 
Katarína Brestovanská / Martin Kosorín 
1 lutego (sobota), g. 19.00 Studio KCC 
taniec: Edita Antalová, Lukáš Bobalík
Spektakl zrealizowany przy wsparciu Slovak Arts Council.

bilety – 25 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 pół-
żywi z obozów, wrócili z Syberii i Kazachstanu, do domu, do Pol-
ski. 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 zadecydowali, 
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 
towarzyszyć 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. 

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 publiczno-
ścią, dlatego każdy ich występ jest wyjątkowy i niepowtarzalny, 
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 jubileusz 
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
BAL POSTACI Z BAJEK
19 lutego (środa), g. 10.00 sala 2C
Bal karnawałowy dla dzieci w wieku do 3 lat.
Zapraszamy dzieci przebrane za postaci z bajek wraz z rodzica-
mi i opiekunami. Punktem kulminacyjnym zabawy będzie pokaz 
sztuczek magicznych. Dla dzieci przygotowany będzie również 
plac zabaw z dmuchanymi zamkami.

bilety – 1 zł

XVII KRAKOWSKI KONKURS RECYTATORSKI
19-20 lutego (śr.-czw.), g. 9.00-15.00 sala kameralna 203
Przesłuchania rejonowe dla laureatów eliminacji szkolnych.

opłata startowa – 1 zł
SCENA PIOSENKI AUTORSKIEJ – Paulina Bisztyga
20 lutego (czwartek), g. 19.00 sala kameralna 203 
Paulina Bisztyga – śpiew, Jacek Serczyk – gitara, Konrad Ligas 
– akordeon
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk

bilety – 10 zł
SPOTKANIE Z PIOSENKĄ 
23 lutego (niedziela), g. 16.00 sala kameralna 203 
prowadzenie – Wojciech Dąbrowski

bilety – 2 zł
KABARET POD WYRWIGROSZEM „25 lat razem”  
program jubileuszowy 
23 lutego (niedziela), g. 16.00, 19.00 Scena NCK 
Grupa zasłużenie ciesząca się mianem jednego z najpopular-
niejszych polskich kabaretów. Została założona w 1990 roku 
z  inicjatywy Maurycego Polaskiego i Łukasza Rybarskiego. 
Zespół uzupełniają: Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski oraz 
Tomasz Olbratowski. Kabaret Pod Wyrwigroszem to wybucho-
wa mieszanka wielu gatunków teatralno-muzycznych. 

bilety – 70 zł 
UŚMIECHNIĘTE BAJKI – Teatrzyk Muzyczny „Kamyczek”
26 lutego (środa), g. 9.00 i 11.00 sala kameralna 203
Spektakl oparty na najpopularniejszych bajkach dla dzieci w no-
wej, zabawnej interpretacji.
scenariusz i reżyseria: Ewa Nazim-Zygadło

bilety – 15 zł 
NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI – Włodzimierz Wysocki
27 lutego (czwartek), g. 19.00 sala kameralna 203 
Paweł Orkisz – śpiew, gitara, Piotr Bzowski – gitara, Zygmunt 
Golonka – fortepian 
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk

bilety – 25/20 zł
NAVIGATOR FESTIVAL 
28, 29 lutego (piątek i sobota) 
Wieczór filmowy, warsztaty, spotkania z podróżnikami i festiwa-
lowe targi. Wśród zaproszonych gości: Krzysztof Wielicki, Elż-
bieta i Andrzej Lisowscy, Beata Sabała-Zielińska, Magdalena 
Gorzkowska, Urbex History, Busem Przez Świat. 
Podczas festiwalu nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłod-
szych. To właśnie dla nich wyjątkowa propozycja – kreatywna 
podróż dookoła świata. Co godzinę, od 10.00 do 16.00, odbywać 
się będą spotkania wypełnione ciekawostkami, muzyką, zaba-
wami i autentycznymi, egzotycznymi rekwizytami.

bilety – 15/10 zł

NCK EDuKACjA

RELIGIA FILOZOFIA KULTURA – Masoneria – fakty i mity. 
Wolnomularstwo w Polsce. Loże masońskie dawniej i dzisiaj
10 lutego (poniedziałek), g. 18.00 sala kameralna 203
wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

bilety – 2 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy  
„Sublimacja zestalonego dwutlenku węgla”
15 lutego (sobota), g. 10.30 sala 006
Suchy lód. Na zajęciach wyjaśnimy czym tak naprawdę jest i do 
czego służy.

bilety – 30 zł

NIEZWYKLI LUDZIE SZLACHETNE CZYNY  
„Rotmistrz Witold Pilecki – bohater nieugięty”
17 lutego (poniedziałek), g. 18.00 sala kameralna 203 
wykład dr Marcina Chorązki 

bilety – 2 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy 
„Chemiczny proces spalania”
22 lutego (sobota), g. 10.30 sala 006
Ogień! Dowiemy się skąd się bierze i nauczymy jak należy się 
z nim bezpiecznie obchodzić.

bilety – 30 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Detektywistyczny  
„Jak zobaczyć niewidoczne?”
22 lutego (sobota), g. 12.00 sala 006 
Użyj mikroskopu i odkryj fascynujący świat, którego na co dzień 
nie widać gołym okiem.

bilety – 35 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy  
„Coca-cola”
29 lutego (sobota), g. 10.30 sala 006
Sprawdzimy co można zrobić za pomocą tego popularnego płynu 
i rozwiejemy kilka mitów powtarzanych przez naszych rodziców.

bilety – 30 zł
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