
01

NCK SCENA PROJEKT LOGO

A już w PAŹDZIERNIKu...
MARCIN WYROSTEK z zespołem CORAZON
1 października, g. 19.00 Scena NCK 

SEBASTIAN RIEDEL & CREE  
„Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu” 
2 października, g. 19.00 Scena NCK 

ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY – KONCERTOWO I Z huMOREM
3 października, g. 17.00 Scena NCK

PARANIENORMALNI „Bez znieczulenia” 
4 października, g. 19.00 Scena NCK 

MIChAŁ BAJOR „Kolor Cafe”
10 października, g. 18.00 Scena NCK

STANISŁAWA CELIŃSKA „Jesienna…”
14 października, g. 18.00 Scena NCK 

KuBA BADACh „Tribute to Andrzej Zaucha” 
15 października, g. 19.00 Scena NCK

KABARET hRABI I CZESŁAW JAKuBIEC „Ariaci”
21 października, g. 17.00 i 20.00 Scena NCK 

KARAŚ/ROGuCKI
23 październik, g. 19.00 Scena NCK  

KRAKOWSKIE ZADuSZKI JAZZOWE  
„Laboratorium po pięćdziesiątce”
28 października, g. 19.00 Scena NCK

W budynku NCK obowiązują Procedury bezpieczeństwa 
w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COV-2. 
Prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji 
pracowników 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
nck.krakow.pl

NCK wYSTAwY

SIŁA FOTOGRAFII 2021

REGINA LIPECKA „Madagaskar – wyspy wyobraźni”
2-30 września Czarna Galeria CENTRUM 
wernisaż – 2 września (czwartek), g. 17.00 

wstęp wolny

ZBIGNIEW PODSIADŁO „Łemkowyna”
2 września – 31 października FOTO-GALERIA
wernisaż – 2 września (czwartek), g. 18.00

wstęp wolny

PAOLO PRANDO „Pięćdziesiąt lat z obiektywem” 
2-26 września Złota Galeria CENTRUM 
wernisaż – 8 września (środa), g. 18.00

wstęp wolny

KRAKOWSKI KLuB FOTOGRAFICZNY „Popatrz w górę” 
wystawa plenerowa
8 września – 17 października Rynek NCK 

wstęp wolny

WORLD PRESS PhOTO 2021 
10 września – 5 października Biała Galeria CENTRUM 
czynna codziennie, w g. 11.00-19.00 
Na 64. edycję World Press Photo napłynęło przeszło 74 tysiące 
zdjęć nadesłanych przez ponad 4 tysiące fotografów ze 130 kra-
jów. Wśród laureatów konkursu znaleźli się Polacy – Karolina 
Jonderko, Natalia Kepesz i Tomasz Markowski. Zdjęciem roku 
została fotografia Duńczyka Madsa Nissena „Pierwszy uścisk” 
– zatrzymane w kadrze uczucia nadziei i  miłości w  trudnych 
czasach pandemii.

bilety – 15/10 zł 

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO W KRAKOWIE 
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich 
stała wystawa malarstwa
czynna: wtorek-niedziela, g. 11.00-19.00 

bilety – 10/8 zł

JERZY DuDA-GRACZ – GALERIA AuTORSKA 
Kolekcja Agaty Dudy-Gracz  
stała wystawa malarstwa i grafiki
czynna: wtorek-niedziela, w g. 11.00-19.00 

bilety – 10/8 zł

fot. RALPh PACE

fot. ZBIGNIEW PODSIADŁO

fot. REGINA LIPECKA
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NCK SCENA
PRESLEY&SINATRA – Mirosław Niewiadomski  
5 września (niedziela), 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. To przypomnienie romantycznej duszy Sina-
try, który tak pięknie śpiewał o miłości w „Strangers in the Ni-
ght” i odwzorowanie energetycznego klimatu jakim emanował 
Presley śpiewając „Stuck On You”. 

bilety – 100/90 zł 

Nh FEST // Kino Letnie NAVIGATOR 
„This Mountain Life”, Kanada
9 września (czwartek), g. 19.00 Scena NCK 
Najlepszy Film w kategorii Człowiek i Góry 2019 na Przeglą-
dzie Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. 
Zachwyt, który wywołują w nas górskie krajobrazy, jest sprawą 
uniwersalną, jednak ludzie rzadko zapuszczają się w prawdzi-
wie dziką naturę. Martina wraz z 60-letnią mamą Tanią wy-
ruszają na 6-miesięczną wyprawę przez zdradliwe Góry Nad-
brzeżne Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. W przygodę Martiny 
i Tanii wplecione są niezwykłe portrety osób, będących uosobie-
niem wytrwałości i pasji. 
reżyseria: Grant Baldwin

wstęp wolny

NAWRóCENIE   
monodram w wykonaniu Karola Wnuka, aktora Teatru Ab Intra
11 września (sobota), g.15.00-15.30 studio teatralne 209
scenariusz, reżyseria, scenografia, muzyka: Karol Wnuk
opieka artystyczna i reżyserska: Marlena Topolska
Po spektaklu rozmowa z widzami na temat monodramu i sztu-
ki aktorskiej. 

spektakl dla widzów od 14 lat
wstęp wolny

Nh FEST // Kino Letnie NAVIGATOR „Cholitas”, hiszpania
11 września (sobota), g. 18.00 sala kameralna 203 
Najlepszy Film o Górach Wysokich 2020 na Przeglądzie Fil-
mów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. 
Pięć Cholitas – rdzennych mieszkanek Boliwii – bierze udział 
w wyjątkowej wyprawie na Aconcaguę. Zdobycie najwyższego 
szczytu obu Ameryk ma symbolizować ich wolność i wewnętrz-
ną siłę. Ana, Cecilia, Dora, Elena i Lidia zawsze chodzą po gó-
rach w niezwykłych strojach – ozdobnych, długich do kostek 
spódnicach. Jednocześnie są kimś więcej niż tylko wspinający-
mi się dziewczynami noszącymi kolorowe, tradycyjne ubrania. 
Cholitas to odważne kobiety, odnajdujące w górach przestrzeń, 
w której mogą poczuć się wolne, szczęśliwe i pełne życia. 
reżyseria: Jaime Murciego, Pablo Iraburu

wstęp wolny

KOMBINAT KuLTuRY – dzień otwarty NCK  
11 września (sobota), g. 11.00-19.00 
U progu nowego sezonu 2021/2022 pragniemy umożliwić 
wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z naszą ofertą 
programową oraz pomysłami na kulturę, sztukę, sport i re-
kreację. Dzień otwarty NCK to wielobarwny festiwal działań 
artystycznych i możliwość podglądnięcia „od kuchni” tego, jak 
pracujemy. Każdy, bez względu na wiek, będzie mógł spróbować 
własnych sił w zajęciach tanecznych, warsztatach teatralnych, 
plastycznych, fotograficznych, językowych, ceramicznych, mu-
zycznych, rekreacyjnych i sportowych. 

Udział we wszystkich zajęciach  
Kombinatu Kultury jest bezpłatny! 

VITO BAMBINO 
11 września (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Vito Bambino, czyli Mateusz Dopieralski, szerszej publiczności 
znany jest jako wokalista grupy Bitamina. Jego solowy album 
„Poczekalnia” był nominowany do Fryderyków w kategorii „Al-
bum roku – pop alternatywny”. To z niego pochodzą takie utwo-
ry jak  „Rampage”, „Bunkrów nie ma”, czy „Oddaj”.  W trakcie 
swojej kariery współpracował z wieloma artystami, takimi jak 
Sanah, Paulina Przybysz, Jan-Rapowanie, Rasmentalism czy 
Quebonafide. W tym roku  wraz z Darią Zawiałow i Dawidem 
Podsiadło  tworzył orkiestrę Męskiego Grania.

bilety – 80 zł

liteARTura „Jak się nie zabić i nie zwariować”
spotkanie autorskie z Justyną Suchanek
18 września (sobota), g.16.00 Scena NCK 
W książce autorka szczerze opowiada o dorastaniu w rodzinie 
z problemem alkoholowym, o swoich nastoletnich zmaganiach 
z depresją, próbach samobójczych, pobytach w szpitalach psy-
chiatrycznych, autodestrukcyjnych myślach i uzależnieniu od 
miłości. Ale przede wszystkim o tym, jak odnaleźć drogę do 
samego siebie. Pisze też, jak dzięki pomocy terapeutów i sa-
moświadomości uporządkowała swoje uczucia, zakończyła nie-
zdrowe relacje i pokochała samą siebie.
prowadzenie – Radosław Kapias, znany jako „Warjat Radek”

bilety – 10 zł

FABuLA RASA – Polski Teatr Tańca
22 września (środa), g. 20.00 Scena NCK 
Spektakl prezentowany w ramach Polskiej Sieci Tańca.

bilety – 35/25 zł
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PÜDELSI „PsychoSymfoniko” – Püdel in memoriam|35lat
24 września (piątek), g. 19.00 Scena NCK
„PsychoSymfoniko” to tytuł płyty i trasy koncertowej z okazji 
35-lecia zespołu. Zgodnie z ostatnią wolą Andrzeja „Püdla” Bie-
niasza zespół kontynuuje swoją działalność, czerpiąc z tradycji 
pierwszych nagrań. Püdelsi, z towarzyszeniem Krakowskiej Or-
kiestry Telewizyjnej, pod kierownictwem Grzegorza Marszałka, 
wykonają swoje największe przeboje. Podczas koncertu gościn-
nie wystąpi jeden z pierwszych wokalistów zespołu – Maciej 
Miecznikowski oraz gitarzysta Janusz „Yanina” Iwański. 

bilety – 70 zł

MARYLA RODOWICZ – akustycznie 
25 września (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
26 września (niedziela) g. 20.00 
Wyjątkowe spotkanie z ikoną polskiej muzyki. Podczas koncertu 
usłyszymy nie tylko największe hity artystki, ale również utwory 
mniej znane, a wszystko w nowych aranżacjach. 

bilety – 130/110 zł

MANhATTAN – Daniela Komędera-Miśkiewicz, Dominika Wiak
29 września (środa), g. 19.00
Spektakl prezentowany w ramach Polskiej Sieci Tańca.

bilety – 35/25 zł
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