A JUŻ W MARCU...

KLUB SUPER MAMA
„Kluczowe momenty w rozwoju dziecka” – wykład

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI
Wydział Przyrodniczy „H2O”

PAWEŁ DOMAGAŁA
3 marca (czwartek), g. 19.00
A MI TO RYBKA! – Teatr Capitol
5 marca (sobota), g. 18.00

Scena NCK

RENATA PRZEMYK I MĘŻCZYŹNI
6 marca (niedziela), g. 19.00

Scena NCK

RALPH KAMINSKI „Kora”
12 marca (sobota), g. 20.30

26 lutego (sobota), g. 11.00
sala 006
Szukamy jej na innych planetach. Podobno nie ma bez niej życia. Można z niej zrobić bombę albo przy jej pomocy wytworzyć
składnik do napełniania sterowców. O czym mowa?
jednorazowa wejściówka – 30 zł

Scena NCK

luty
2022

23 lutego (wtorek), g. 10.30
sala kameralna 203
Kiedy maleństwo rośnie, naturalną rzeczą są nasze lęki
i obawy czy wszystko jest w porządku. Prawidłowy rozwój
dziecka obejmuje zarówno sferę fizyczną, jak i psychiczną.
Właśnie dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu,
dzięki któremu poszerzycie swoją wiedzę z obszaru rozwoju
poznawczego, motorycznego, emocjonalnego i społecznego
waszych pociech.
spotkanie z psychologiem Darią Kaźmierczyk-Romańczyk
bilety – 1 zł

Scena NCK

SARSA „Runostany”
18 marca (piątek), g. 19.00

Scena NCK

KONCERT DLA WOJTKA BELLONA – 70. rocznica urodzin
19 marca (sobota), g. 18.00

Scena NCK

NCK wystawy
KRAKOWSKI KLUB FOTOGRAFICZNY
„Stanisław Lem – inspiracje”
13 stycznia – 27 lutego

Foto-Galeria
wstęp wolny

10 lutego – 10 marca

Szara Galeria CENTRUM
wstęp wolny

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.

JAN BOSAK „AKTualne”
10 lutego – 10 marca

Czarna i Złota Galeria CENTRUM
wstęp wolny

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO W KRAKOWIE
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich
stała wystawa malarstwa
czynna: wtorek-niedziela, g. 13.00-19.00

bilety – 15/12 zł

JERZY DUDA-GRACZ – GALERIA AUTORSKA
Kolekcja Agaty Dudy-Gracz
stała wystawa malarstwa i grafiki
czynna: wtorek-niedziela, g. 13.00-19.00

bilety – 15/12 zł

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.krakow.pl

MARTA WAKUŁA-MAC „Z czułości...” – wystawa grafiki

NCK Scena

NCK EDUKACJA

FLYING FISH – spektakl taneczny

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI
Wydział Turystyki „Ale Meksyk”
5 lutego (sobota), g. 11.00
sala 006
Ile wulkanów jest w Meksyku i jak często wybuchają? Co
wskazywał kalendarz Azteków? Kto i po co budował tam piramidy? Kim są Mariachi? Jakie zwierzęta możemy tam spotkać? W trakcie zajęć odpowiemy na te i wiele innych pytań,
a poprzez zabawę, muzykę, barwne rekwizyty i żywe opowieści
przybliżymy pejzaż i kulturę Meksyku.
jednorazowa wejściówka – 30 zł

ZPiT NOWA HUTA

7 lutego (poniedziałek), g. 19.00
Scena NCK
Spektakl dyplomowy studentów V roku Wydziału Teatru Tańca
Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.
choreografia – Ferenc Fehér
bilety – 30/20 zł
BARANOVSKI
12 lutego (sobota), g. 19.00
Scena NCK
Za projektem BARANOVSKI stoi 30-letni wokalista, muzyk, producent i autor piosenek – Wojtek Baranowski. Znany m.in. z występów z grupą XXANAXX. Na początku 2018 roku zaczął pisać
swoją własną historię. Zaledwie półtora roku później miał już
na swoim koncie cztery radiowe przeboje, nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a z koncertami zaliczył niemal wszystkie najważniejsze festiwalowe sceny w kraju.
W październiku 2019 premierę miała debiutancka płyta BARANOVSKIEGO zatytułowana Zbiór, w zgodnej opinii krytyków jeden
z najbardziej udanych albumów w polskim popie ostatnich lat.
bilety – 80 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI
Wydział Przyrodniczy „Tajemnice dwutlenku węgla”

XIX Krakowski Konkurs Recytatorski
przesłuchania rejonowe

12 lutego (sobota), g. 11.00
sala 006
Wszyscy mówią, że dwutlenek węgla to wielkie zło i trzeba
go ograniczać. My porozmawiamy o jego wykorzystaniu w codziennym życiu.
jednorazowa wejściówka – 30 zł

14,15,16 lutego, g. 9.00-15.00
sala kameralna 203
Przesłuchania rejonowe dla dzieci i młodzieży z krakowskich
szkół podstawowych i średnich. Organizatorem są cztery krakowskie ośrodki kultury: Nowohuckie Centrum Kultury, Centrum
Kultury Dworek Białoprądnicki, Krakowskie Forum Kultury oraz
Centrum Kultury Podgórza. Konkurs prowadzony jest w drodze
trzystopniowych eliminacji: etap szkolny, etap krakowski oraz
koncert finałowy.

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI „BA”
13 lutego (niedziela), g. 18.00
Scena NCK
Satyryk, humorysta, poeta, aktor, autor piosenek m.in. dla Grzegorza Turnaua, Edyty Geppert i Dawida Podsiadły. Mistrz Mowy
Polskiej, Ambasador Polszczyzny 2016. Podczas koncertu Andrzej Poniedzielski zaprezentuje utwory z nowej płyty pt. BA wydanej w 2021 r.
Na scenie artyście towarzyszyć będą muzycy: Piotr Górka, Paweł
Jabłoński, Tomasz Piątek.
bilety – 80 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI
Wydział Detektywistyczny „Zakochany kundel”
19 lutego (sobota), g. 11.00
sala 006
Podążaj tropem uroczego psiaka i pomóż mu odnaleźć ukochaną. Razem zbadajcie tropy pozostawione na leśnej polanie,
zbierzcie próbki zapachowe, przeanalizujcie podejrzane dowody i pokonajcie wszelkie przeszkody na drodze do wielkiej
psiej miłości. Do dzieła!
jednorazowa wejściówka – 30 zł

Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA – doroczny koncert
19 lutego (sobota), g. 17.00
Scena NCK
Doroczny koncert dedykowany wychowankom zespołu, rodzicom
i opiekunom. W programie pieśni i tańce różnych regionów kraju
oraz polskie tańce narodowe. Wystąpią wszystkie grupy działające w zespole: grupa reprezentacyjna, młodzieżowa, dziecięce
oraz kapela ludowa.
bilety – 20 zł

20 lutego (niedziela), g. 17.00
Scena NCK
Najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej
i ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad prowadzony
przez Krzysztofa Myszkowskiego – charyzmatycznego pieśniarza i kompozytora. Występy tej legendarnej formacji stanowią
atrakcję koncertową na niespotykaną skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie zapełnia największe i najbardziej prestiżowe
sale koncertowe w kraju. Zespół wystąpi w składzie: Krzysztof
Myszkowski, Tomasz Pierzchniak, Wojciech Czemplik.
bilety – 90/80 zł

BARANOVSKI

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI – Anna German
24 lutego (czwartek), g. 18.00
Scena NCK
wystąpią: Zoriana Grzybowska, Sabina Kołodziej, Tomasz Majewski
zaprasza – Barbara Stępniak-Wilk
bilety – 25 zł

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO

