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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
e-mail: 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...
JULIA PIETRUCHA „Folk it!”
3 października (sobota), g. 19.00 Scena NCK 

KABARET HRABI „ARIACI” 
9 października (piątek), g. 17.30 i 20.30 Scena NCK 

KAPELA HANKI WÓJCIAK – koncert
10 października (sobota), g. 18.00 Scena NCK 

SEBASTIAN RIEDEL & CREE  
„Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”
16 października (piątek), g. 19.00 Scena NCK 

STANISŁAWA CELIŃSKA „Jesienna…”
18 października (niedziela), g. 18.00 Scena NCK 

GRUPA MOCARTA WŚRÓD GWIAZD
27 października (wtorek), g. 19.00 Scena NCK 

KABARET PARANIENORMALNI „Z humorem czeba żyć” 
29 października (czwartek), g. 17.00 Scena NCK 

Choć oficjalne sezon kulturalny 2020/21 otworzymy  
12 września – kOMBinATeM kULTUrY (online) – zapisy 
na zajęcia rozpoczynamy wcześniej: 1 września 2020 r. 
Szczegóły: www.nck.krakow.pl

W budynku NCK obowiązują procedury bezpieczeństwa 
w związku z epidemią SARS-COVID-19 <kliknij>

Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do 
instrukcji pracowników NCK. 

Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu przez każdego 
widza oświadczenia o tym, że według swojej najlepszej wiedzy, 
nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie 
lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem 
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych 
danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla 
organizatorów imprez kulturalnych i  rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”<kliknij>, pod rygorem 
odmowy wpuszczenia takiego widza na widownię. Formularze 
oświadczenia dostępne są do pobrania <kliknij> oraz u pra-
cowników obsługi widowni, którym należy wydać wypełnione 
i podpisane oświadczenie.

mailto:rezerwacja@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl
https://nck.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Procedury-bezpiecze%C5%84stwa-w-Nowohuckim-Centrum-Kultury.pdf
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://nck.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/07/o%C5%9Bwiadczenie-o-stanie-zdrowia.pdf
https://nck.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/07/o%C5%9Bwiadczenie-o-stanie-zdrowia.pdf


nCk SCenA
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA NOWA HUTA – koncert
5 września (sobota), g. 18.00 Scena NCK
Koncert pełen kolorów, radości i muzyki! 
W koncercie wezmą udział wszystkie grupy pracujące obecnie 
w zespole: dziecięce, młodzieżowa, reprezentacyjna oraz ka-
pela ludowa Zespołu.

bilety – 20 zł

KOMBINAT KULTURY 2020 (online) 
12 września (sobota), g. 9.00-21.00
Rozpoczynamy nowy sezon artystyczny – 2020/2021!
Zapraszamy na Kombinat Kultury ONLINE! 
W tym roku nasz różnorodny festiwal działań artystycznych 
przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej. Przygotowaliśmy we-
binary, pokazy, wirtualne spotkania z naszymi instruktorami… 
jedno jest pewne – będzie się działo! Taniec. Teatr. Plastyka. 
Muzyka. Zespoły artystyczne. Języki obce. Sport i rekreacja. 
NakręCajcie Kulturę razem z nami! 

wstęp wolny

PRELUDIUM SŁOWIAŃSKIE  
Art Color Ballet/ Wataha Drums/ Strojone
12 września (sobota), g. 16.00 i 19.00 Scena NCK
Muzyczny powrót do korzeni kultury słowiańskiej! 
Spektakl muzyczny sięgający do korzeni kultury słowiańskiej. 
Inspiracją do powstania scenariusza był Kalendarz Słowiań-
ski oraz symbolika przyrody zaklęta w czterech porach roku. 
Twórcy 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 rdzenne-
go ducha interpretację świata prasłowiańskiego, z bogactwem 
wierzeń i obrzędów, wyznaczonych rytmem przyrody. 

bilety – 90/80 zł

ŚWINKA PEPPA – WIELKA NIESPODZIANKA  
spektakl dla dzieci
20 września (niedziela), g. 10.00, 13.00 i 16.00 Scena NCK 
Najpopularniejsza świnka na świecie schodzi z ekranów żeby 
na żywo spotkać się z widzami!
Wśród piosenek, tańców i wspólnej zabawy widzowie będą 
świętować urodziny Peppy, pobawią się z nią w chowanego, 
a także przeżyją tytułową – Wielką Niespodziankę!
Spektakl dla dzieci od 2 do 6 roku życia
Czas trwania: 80 minut, w tym 1 przerwa

bilety – 65/55 zł

RAZ DWA TRZY „30 lat jak jeden koncert…”
27 września (niedziela), g. 16.30 i 19.00 Scena NCK 
Trzydzieści lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej Górze 
trójka młodych ludzi zagrała pierwsze wspólne dźwięki i za-
częła się historia. Od tego czasu Zespół konsekwentnie podąża 
własną drogą, jest wierny swoim pomysłom i estetyce, dzięki 
czemu cieszy się niesłabnącą sympatią fanów i życzliwością 
krytyków. Raz Dwa Trzy to kunsztownie skonstruowane teksty 
Adama Nowaka, bogactwo instrumentów, muzyczna fantazja, 
pasja i doskonałe aranżacje. I może dlatego te 30 lat minęło 
jak jeden koncert. 

bilety – 100 zł

nCk wYSTAwY
WITOLD BOGUSZEWSKI  
„woda – powietrze – pustka” – wystawa malarstwa
11 sierpnia – 17 września Biała Galeria CENTRUM 
wernisaż – 17 września (czwartek), g. 18.00

wstęp wolny 

KULTURA ODPORNA 
1-29 września Czarna Galeria CENTRUM
Wystawa prac 11 artystów, które zostały zakupione przez 
Urząd Miasta Krakowa do zbiorów NCK, w ramach programu 
wspierającego twórców Krakowa w czasie pandemii.
Autorzy: Tamara Berdowska, Jacek Sroka, Leszek Oprządek, 
Monika Pałka, Joanna Styrylska-Gałażyn, Iwo Birkenmajer, 
Serge Vasilendiuc, Andrzej Górnisiewicz, Dariusz Milczarek, 
Grzegorz Siembida, Mariusz Dudek.

wstęp wolny 

FOCUS ON FASHION – Międzynarodowa wystawa fotografii
4-20 września Szara Galeria CENTRUM
wernisaż – 8 września (wtorek), g. 18.00
Organizatorem wystawy są Krakowskie Szkoły Artystyczne.

wstęp wolny 

EWA I JANUSZ GAJEWSCY  
„Może marzenia to są, a może sny” – wystawa fotografii
3 września – 4 października FOTO-GALERIA 
otwarcie wystawy 10 września (czwartek), g. 18.00 

wstęp wolny

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO 
stała wystawa malarstwa
czynna: piątek-niedziela (od 4.09.2020 r.), g. 13.00-19.00

bilety – 10/8 zł

JERZY DUDA-GRACZ – GALERIA AUTORSKA 
stała wystawa malarstwa i grafiki
czynna: piątek-niedziela (od 4.09.2020 r.), g. 13.00-19.00

bilety – 10/8 zł 
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