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A już w LISTOPADZIE...
ØRGANEK W NOWYM ŚWIECIE – koncert
15 listopada, g. 19.00, Scena NCK

PABLOPAVO I LUDZIKI Z NAPRAWDĘ DUŻYM ZESPOŁEM  
koncert
20 listopada, g. 19.00, Scena NCK 

URSZULA – koncert akustyczny 

21 listopada, g. 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 EDuKACjA
NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy 
„Uniwersytet XXI w. – czyli jak wyglądają nasze zajęcia”
3 października (sobota), g. 10.30 sala 006
Szkolna sala. Smutne ławki i poobijane krzesła. Przy tablicy 
belfer, który monotonnie czyta z podręcznika. TO NIE U NAS! 
Tutaj każdy bierze udział w zajęciach. Tworzy własne ekspery-
menty i może rozmawiać na każdy interesujący go temat.

bilety – 100 zł (karnet miesięczny, 4 spotkania)

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy 
„Wspomnienia z wakacji jako reakcja chemiczna lub proces fizyczny”
10 października (sobota), g. 10.30 sala 006
Wakacje już dawno za nami. Teraz mamy nowe wyzwania 
i obowiązki. My jednak postanowiliśmy wrócić do tych 
najmilszych wspomnień i opisać je w sposób chemiczny 
i fizyczny. Morze w butelce, własny piasek i burza w słoiku to 
doświadczenia, które nam najbardziej przypominają wakacje.

bilety – 100 zł (karnet miesięczny, 4 spotkania)

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy 
„Kolory chemii, czyli barwniki w życiu codziennym”
17 października (sobota), g. 10.30 sala 006
Czy chemia ma swój kolor? Potrafimy niebieski zamienić 
w żółty, czerwony, a nawet zielony. Na tych zajęciach dowiecie 
się jak kolorowy jest świat, który nas otacza, co to jest chro-
matografia, indygodyna i antocyjany.

bilety – 100 zł (karnet miesięczny, 4 spotkania)

RELIGIA FILOZOFIA KULTURA – Tajemnice masonerii  
„Masoni i iluminaci. Ateistyczny i liberalny nurt w masonerii 
francuskiej, włoskiej i amerykańskiej”
22 października (czwartek), g. 18.00 sala 203
wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

bilety – 2 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI  
Wydział Przyrodniczy „Chemiczne Halloween”
24 października (sobota), g. 10.30 sala 006
Dynia z płonącymi i dymiącymi oczami to nasza specjalność! 
Samozapłon i magiczny wulkan. Czyli doświadczenia, których 
nie zobaczycie nigdzie indziej.

bilety – 100 zł (karnet miesięczny, 4 spotkania)

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI   
Wydział Detektywistyczny „Halloweenowy sejf” 
24 października (sobota), g. 12.00 sala 008
Czy wiecie, że istnieje na świecie tajny sejf, który skrywa w so-
bie potworną zjawę? W dodatku, kod do niego można zdobyć je-
dynie podczas specjalnego halloweenowego śledztwa. Odnajdź 

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 każ-
dego widza oświadczenia o tym, że według swojej najlep-
szej 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 roz-
rywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w  Pol-
sce”<kliknij>, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego 
widza na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są 
do pobrania <kliknij> oraz u pracowników obsługi widowni, 
którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.

tropy, użyj magicznego pędzelka do ujawnienia odcisków 
palców, zbadaj podejrzane substancje i odkryj jaka zjawa kryje 
się w sejfie. 

bilety – 35 zł (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc)

KLUB SUPER MAMA 
Dlaczego noszenie ma znaczenie – chusta czy nosidło?
28 października (środa), g. 10.00 sala 009
Spotkanie z Katarzyną Piekarczyk – doradcą noszenia dzieci 
w chustach i nosidłach miękkich.

bilety – 1 zł

NCK wYSTAwY
EWA I JANUSZ GAJEWSCY „Może marzenia to są, a może sny” 
wystawa fotografii
3 września – 31 października FOTO-GALERIA 

wstęp wolny 

MAŁGORZATA JAGIEŁŁO – jubileuszowa wystawa malarstwa
5–28 października Biała i Szara Galeria CENTRUM 
wernisaż – 9 października (piątek), g. 18.00

wstęp wolny 

BOGNA BECKER – wystawa obiektów i fotografii 
7–25 października Czarna Galeria CENTRUM
wernisaż – 7 października (środa), g. 18.00 
Podczas wernisażu premiera filmu krótkometrażowego 
„Równoległe światy Bogny Becker” w reżyserii Jędrzeja 
Lipskiego. 

wstęp wolny

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO  
stała wystawa malarstwa 
czynna: piątek-niedziela, g. 13.00-19.00 

bilety – 10/8 zł

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

bilety – 10/8 zł 
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https://nck.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/07/o%C5%9Bwiadczenie-o-stanie-zdrowia.pdf


NCK SCENA
JULIA PIETRUCHA „Folk it!”
3 października (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Julia Pietrucha od kilkunastu sezonów z sukcesem kon-
certuje w Polsce, zarażając publiczność swoją energią oraz 
wyjątkowymi piosenkami. Artystce będą na scenie towarzyszyli 
multiinstrumentaliści, z którymi od nowa zaaranżowała znane 
dotychczas utwory. Nie zabraknie także niespodzianek – nie ty-
lko tych repertuarowych.

bilety – 90 zł 

KABARET HRABI „Ariaci” – nowy program 
9 października (piątek), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK 
Kabaret Hrabi i Czesław Jakubiec razem na scenie
Badania dowodzą, że statystyczny Polak do opery idzie raz na 
150 lat. Udając się na spektakl „Ariaci” będą państwo mieli 
to z głowy.  Hrabi i Czesław Jakubiec udowadniają, że opera 
może być dla człowieka zrozumiała, pouczająca, wzruszająca, 
a nawet zabawna. 

bilety – 80 zł

DOBRY WIECZÓR U HANKI WÓJCIAK – koncert jubileuszowy 
10 października (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
W koncercie weźmie udział Kapela Hanki Wójciak w składzie: 
Hanka Wójciak, Tomasz Czaderski, Jacek Długosz, Mateusz 
Frankiewicz, Jakub Piechnik, Tomasz Pawlak oraz zaproszeni 
goście: Susanna Jara, Asia Nawojska, Alicja Tanew. 
Hanka Wójciak – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, dzien-
nikarka. Laureatka m.in.: Festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”, 
Studenckiego Festiwalu Piosenki, Festiwalu Twórczości „Ko-
rowód”, Rock & Chanson Festival. Jej głos można usłyszeć na 
płytach Jarka Śmietany, Anny Treter, Naked Mind. 

bilety – 40 zł

WIECZÓR TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
14 października (środa) Scena NCK 
Dwa solowe spektakle w wykonaniu artystek związanych 
z Krakowskim Centrum Choreograficznym: Moniki 
Węgrzynowicz i Marty Wołowiec.
„MORE”, g. 19.00 – premiera!
ruch: Monika Węgrzynowicz
dźwięk: Marcin Janus
„TENS”, g. 20.15
koncepcja, choreografia, taniec: Marta Wołowiec
muzyka: Wojciech Kiwer

bilety – 35/25 zł

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI – Leonard Cohen
22 października (czwartek), g. 18.00 Scena NCK 
wystąpią: 
Paweł Orkisz – śpiew, gitara
Michał Rapka – kontrabas
Zygmunt Golonka – fortepian
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk

bilety – 25/20 zł

DZIECIĘCY ZESPÓŁ GÓRALSKI MALI HAMERNICY  
„Koncert jesienny”
24 października (sobota), g. 17.00 Scena NCK
W programie koncertu znajdą się pieśni i tańce z programów: 
„Miyłuj Podhaly”, „Papieża nam Polska dała”, „Na naskom 
nucicke”.
Folklor Skalnego Podhala w wykonaniu Dziecięcego Zespołu 
Góralskiego Mali Hamernicy to z  pietyzmem oddane ludowe 
obrzędy, zwyczaje, pieśni i tańce. Zobaczymy wielobarwny 
korowód tancerzy, którzy w rytm muzyki granej na żywo 
wprowadzą widzów w podhalańskie klimaty. Rzetelny folklor 
w wydaniu dzieci porywa energią i ujmuje wdziękiem.
koncert poprowadzą: Monika Lassak i Aleksander Kopeć
kierownictwo artystyczne: Anna i Kazimierz Lassakowie

bilety – 20 zł

GRUPA MOCARTA WŚRÓD GWIAZD
27 października (wtorek), g. 19.00 Scena NCK
Kolejny program znanego i lubianego kwartetu smyczkowe-
go. Tym razem Bolek, Paweł, Michał i Filip otoczeni będą naj-
większymi gwiazdami muzyki. J. S. Bach opowie o początkach 
polifonii i o tym jak wynalazł nordic walking. Patron zespołu 
– Wolfgang Amadeusz – wyjawi tajemnice skąd czerpie pomy-
sły dla Grupy MoCarta, a Antonio Vivaldi przyzna się dlaczego 
skomponował tylko „Cztery Pory Roku”. Grupa MoCarta wśród 
gwiazd to humor, elegancja i najlepsza muzyka. To rozrywka 
dla wszystkich pokoleń. Dla dorosłych, ich dzieci, oraz dla tych, 
którzy z Fryderykiem Chopinem chodzili do szkoły.

bilety – 80 zł
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LITEARTURA „Kobiety Nowej Huty. Cegły, perły i petardy”  
spotkanie z autorką książki Katarzyną Kobylarczyk
28 października (środa), g. 18.00 sala kameralna 203
Nazywano ją „perłą pięciolatki” i  „młodszą siostrą Magnito-
gorska” – nawet propaganda lat 50. nie miała wątpliwości, że 
Nowa Huta jest kobietą. Dlaczego więc jej symbolem został 
półnagi murarz, mężczyzna? Gdzie podziały się nowohuckie 
murarki i architektki, przodowniczki pracy i artystki, działaczki 
i  opozycjonistki? Jesteśmy świadkami bicia rekordów i  anty-
reżimowych demonstracji. Poznajemy dziewczyny – te, które 
kładły cegły i te, które rzucały petardy.

bilety – 2 zł

JUBILEUSZOWE 65. ZADUSZKI JAZZOWE – Koncert Główny
31 października (sobota), g. 18.00 Scena NCK
Wystąpią:
Krzysztof Kobyliński  – pianino, Maciek Pysz – gitara
Simon Raab Trio (Simon Raab – pianino, Martin Kocián – gitara 
basowa, Michał Wierzgoń – perkusja) – AUT 
OneNess (Oleg Dyyak – akordeon, Maciej Łacny – wiolonczela, 
Wojciech Front – kontrabas, Jarosław Tyrała – skrzypce)

bilety – 30 zł
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