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NCK SCENA PROJEKT LOGO

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 

W budynku NCK obowiązują:

Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury 
w czasie epidemii 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 pracowników obsługi widowni, którym należy wydać 
wypełnione i podpisane oświadczenie.

Uprzejmie informujemy, że osobom spóźnionym bileterzy będą 
– w miarę możliwości – proponować miejsca, których zaję-
cie nie zakłóci odbioru sztuki pozostałym widzom. Po przerwie  
(o ile jest) będzie można zająć miejsca wyznaczone na biletach.

KRÓL „Nieumiarkowania”
11 grudnia (piątek), g. 19.00  Scena NCK 
Koncert, promujący najnowszą płytę Błażeja Króla, to 
kolejna próba skoku popowego undergroundu w objęcia 
alternatywnego mainstreamu. Kolejna – i najbardziej 
udana. Promujący ją utwór „Te smaki i zapachy” przez 
wiele tygodni królował na Liście Przebojów Trójki. 
Zespół wystąpi w składzie: Błażej Król, Iwona Król, Tho-
mas fietz, jan Migdal.

bilety – 50 zł

O CO BIEGa? – Teatr Capitol 
12 grudnia (sobota), g. 18.00  Scena NCK 
Jedna z najzabawniejszych fars Philipa Kinga. Pełna 
zaskakujących zwrotów akcji historia, z minuty na minu-
tę, choć wydaje się to już niemożliwe, staje się jeszcze 
śmieszniejsza. Zapraszamy na maraton śmiechu i 
wiszącą w powietrzu aferę obyczajową z koloratką w roli 
głównej.
reżyseria: Marcin Sławiński
obsada: Stefan Pawłowski, anna Czartoryska, 
Katarzyna Ptasińska, Viola arlak, Dariusz Wieteska, 
Marcin Troński, Piotr Miazga, Maciej Damięcki, 
Wojciech Majchrzak.

bilety – 100 zł 
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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


jULIa PIETRUCHa „Folk it!”
3 października (sobota), g. 19.00  Scena NCK 
Julia Pietrucha od kilkunastu sezonów z sukcesami 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 
tylko 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 w najnowszym programie. 
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 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 
Hanka Wójciak –  wokalistka, autorka tekstów i muzyki, dzien-
nikarka. Laureatka m.in. Festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”, 
Studenckiego Festiwalu Piosenki, Festiwalu Twórczości „Koro-
wód”, Rock & Chanson Festival. Jej głos można usłyszeć m.in. 
na płytach Jarka Śmietany, Anny Treter, Naked Mind.
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.

bilety – 40 zł 

GRUPa MOCaRTa WŚRÓD GWIaZD
27 października (wtorek), g. 19.00  Scena NCK
Grupa MoCarta wśród gwiazd to tytuł kolejnego programu znane-
go i lubianego kwartetu smyczkowego. Tym razem Bolek, Paweł, 
Michał i Filip otoczeni będą największymi gwiazdami muzyki. J. S. 
Bach opowie o początkach polifonii i o tym jak wynalazł nordic 
walking. Patron zespołu – Wolfgang Amadeusz – wyjawi tajem-
nice skąd czerpie pomysły dla Grupy MoCarta, a Antonio Vivaldi 
przyzna się, dlaczego skomponował tylko Cztery Pory Roku. 

bilety – 80 zł
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MIROSŁaW NIEWIaDOMSKI – Presley & Sinatra
14 listopada (sobota), g. 17.00 Scena NCK
Muzyczny ukłon dla dwóch wybitnych artystów. Pokaz rockan-
drollowego temperamentu Elvisa Presleya, uroczej melancholii 
Franka Sinatry i umiejętności polskiego muzyka Mirosława 
Niewiadomskiego. Ten koncert to niezwykła podróż w rytm 
przebojów lat 50. i 60. oraz niepowtarzalna szansa spotkania 
na scenie trzech wybitnych muzyków – dwóch z nich jest już 
legendą, a trzeci tworzy ją na nowo.

bilety – 100/90 zł 

ØRGaNEK W NOWYM ŚWIECIE 
15 listopada (niedziela), g.19.00 Scena NCK

„Ørganek w Nowym Świecie to muzyka na nowe czasy. W 
zamknięciu, pod reżimem, z zakrytymi ustami ale i ręką pod-
niesioną do walki. Może będzie nas mniej, ale to nie znaczy, że 
nas nie zauważą. Może będzie ciszej, ale to nie znaczy, że nas 
nie usłyszą. Może zabrzmimy inaczej, ale to nie znaczy, że nie 
powiemy wam tego, co zawsze. Damy sobie radę. Poczekamy. 
Jesteśmy cierpliwi. Zwarci i gotowi. Nie damy się zamknąć.” – 
Tomasz Organek

bilety – 99/89 zł

PaBLOPaVO I LUDZIKI Z NaPRaWDĘ DUŻYM ZESPOŁEM
20 listopada (piątek), g. 19.00  Scena NCK
Dyskotekowa muzyka – choć nie ma pewności czy istnieją od-
powiednie dyskoteki, w których można by ją zagrać. Jeśli nie, 
słuchacze będą musieli ją sobie wyobrazić, albo zbudować. 
Na koncert składają się piosenki o różnym natężeniu disco, 
skomponowanych przez Ludziki, z tekstami Pablopavo.

bilety – 60 zł

URSZULa – koncert akustyczny
21 listopada (sobota), g. 19.00  Scena NCK
Nietuzinkowa, wyraźna, nie do zdarcia. Urszula. Wokalistka 
muzycznie balansująca między gatunkami rock i pop, od 35 lat 
na scenie. Zachwyca unikalną barwą głosu, ekspresją i siłą na 
koncertach oraz naturalnością. Wykreowała mega przeboje, 
które omija czas. Dały jej one wierną, wielopokoleniową 
publiczność. 

bilety – 70 zł
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