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BILETY I INfORMaCjE
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
rezerwacja@nck.krakow.pl 
www.nck.krakow.pl 

MaREK DYjaK „Na wzgórzu rozpaczy”
17 maja (wtorek), g. 19.00 Scena NCK 
Na wzgórzu rozpaczy to według zapowiedzi wokalisty jego 
ostatnia płyta. Trafiły na nią typowe dlań akustyczne ballady 
o melancholijnym tonie. Śpiewając zachrypłym głosem Dyjak 
rozlicza się ze swym życiem – zarówno z ciężarem choroby al-
koholowej, jak i z siłą miłości, która pozwoliła mu wydźwignąć 
się z upadku. Utwory bronią się przede wszystkim wykonawczą 
prawdą – wierzymy w to, co piosenkarz śpiewa, bo wiemy, że 
doświadczył tego na własnej skórze.

bilety: 80 zł

KRÓL „Dziękuję”
20 maja (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Szósty solowy album Króla ukazał się w kwietniu 2021. Błażej 
Król dał się poznać jako artysta wydający płyty rokrocznie. Dwa 
tysiące dwudziesty okazał się szczególny, był to rok bez nowej 
płyty, przyniósł jednak artyście nagrody takie jak Paszport PO-
LITYKI czy Fryderyka. Wraz z Darią Zawiałow i Igo kierował pro-
jektem – Męskie Granie Orkiestra 2020.

bilety: 70-90 zł

KOCHaNE PIENIĄŻKI – Teatr Capitol 
22 maja (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Bohater kryminalnej farsy, w dzień swoich urodzin wchodzi 
w posiadanie teczki z gigantyczną ilością pieniędzy, które po-
stanawia w misterny sposób wykorzystać. Kochane pieniążki to 
zawrotne tempo, niespodziewane wydarzenia, komiczne sytu-
acje i zabawne dialogi.
reżyseria – jerzy Bończak
obsada: Olga Bończyk, Wojciech Wysocki, Waldemar Obłoza, 
Marcin Troński, Robert Moskwa, Beta Lenska, Mikołaj Krawczyk, 
Sebastian Konrad

bilety: 100-120 zł

SCENa NCK DLa DzIECI 

IRIS I TĘCzOWE DRzEWO – Teatr Figurki z Krakowa
19 marca (sobota), g. 11.00 sala kameralna 203

OCEaNaRIUM – Teatr Figurki z Krakowa – spektakl dla najnajów
20 marca (niedziela), g. 11.00 sala C3

W DOLINIE MUMINKÓW  
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
29 marca (wtorek), g. 11.00 Scena NCK 

PaPIER, NOŻYCE I WYSPa SKaRBÓW  
Teatr Figurki z Krakowa
2 kwietnia (sobota), g. 11.00 sala kameralna 203 

CIENIOWaNKI – Teatr Figurki z Krakowa 
3 kwietnia (niedziela), g. 11.00 sala C3

PLaSTUSIOWY PaMIĘTNIK  
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina 
26 kwietnia (wtorek), g. 11.00 Scena NCK 

SKRzaTY – Teatr Figurki z Krakowa
21 maja (sobota), g. 11.00 sala kameralna 203 

OCEaNaRIUM – Teatr Figurki z Krakowa 
22 maja (niedziela), g. 11.00 sala C3

IRIS I TĘCzOWE DRzEWO – Teatr Figurki z Krakowa
11 czerwca (sobota), g. 11.00 sala kameralna 203

CO W TRaWIE PISzCzY – Teatr Figurki z Krakowa
12 czerwca (niedziela), g. 11.00 sala C3

aNDRzEj SIKOROWSKI – Jubileusz. 50 lat na scenie
28 maja (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Artysta przeprowadzi widzów przez świat swoich największych 
przebojów napisanych dla grupy Pod Budą jak też tych śpie-
wanych poza nią. Jubilatowi na scenie towarzyszyć będą: córka 
Maja Sikorowska, jacek Królik, Gertruda Szymańska, jakub 
Mietła i Tomasza Kupiec.

bilety: 119-139 zł

PaWEŁ ORKISz  
koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia pracy artystycznej
29 maja (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Autor nastrojowych ballad i piosenek popularnych w środowi-
skach żeglarzy i turystów. W jego repertuarze znaleźć można 
również psalmy i ballady kolędowe. Od ponad 35 lat śpiewa 
także pieśni największych bardów naszych czasów – Okudżawy, 
Cohena, Wysockiego, Nohavicy, Brassensa.
W koncercie udział wezmą: Dominik Bieńczycki, Stefan 
Błaszczyński, Ryszard Brączek, jarosław Dzień, zygmunt 
Golonka, Lidia jazgar, Robert Klepacz, janek Kusek, andrzej 
Lamers, Łukasz Nowak, Natalia Orkisz, Michał Rapka, Basia 
Stępniak-Wilk, Marcin Snokowski. 

bilety: 50/40 zł

RafaŁ RUTKOWSKI „Śmiejmy się Bracia i Siostry” 
3 czerwca (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
Najnowszy stand-up comedy Rutkowskiego, w którym satyryk, 
z perspektywy dojrzałego mężczyzny, komentuje absurdy i głu-
potę współczesnego świata, social mediów, kulturę i politykę 
w naszym kraju. 

bilety: 50 zł 
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PaWEŁ DOMaGaŁa „Wracaj Tour”
3 marca (czwartek), g. 19.00 Scena NCK 
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego poko-
lenia. Od kilku lat z powodzeniem realizuje także pasję, która 
jest mu bliska od dzieciństwa – muzykę. Dzięki temu możemy 
zobaczyć go nie tylko na deskach teatralnych czy szklanym 
ekranie, ale również podczas kolejnych koncertów. Po sukcesie 
płyt Opowiem Ci o mnie i 1984 po raz kolejny przychodzi do nas 
z dużą porcją wzruszeń i dobrej energii. Wracaj to już trzeci al-
bum stworzony wspólnie z Łukaszem Borowieckim.

bilety: 99-110 zł

a MI TO RYBKa! – Teatr Capitol 
5 marca (sobota), g. 18.00 Scena NCK 
Małżeństwo z wieloletnim stażem postanawia sprawić sobie 
przyjaciela. Życzeniem żony był rasowy york, jednak małżonek 
wybiera mniej absorbujące zwierzę – rybkę. Od tego momentu 
ich mieszkanie codziennie powiększa się o kolejnych lokatorów 
– wraz z nimi pojawiają się nowe tajemnice.
reżyseria – Marcin Sławiński
obsada: Łukasz Nowicki, Daria Widawska, Paweł Koślik, 
Olga Nowicka

bilety: 90-110 zł

RaLPH KaMINSKI „Kora”
12 marca (sobota), g. 18.00 i 20.30 Scena NCK 
Muzyk sięgnął po ponadczasową twórczość Kory i grupy Ma-
anam, przepuszczając ją przez filtr intymności. Utwory zyskały 
nie tylko nowe aranżacje, ale także dzięki swoistej dekonstruk-
cji dokonanej przez artystę, udało się z nich wydobyć nowe tropy 
i znaczenia. Podczas koncertu usłyszymy zarówno wielkie prze-
boje, jak choćby Wyjątkowo zimny maj czy Po prostu bądź oraz 
piosenki mniej znane. 
Na scenie wystąpi zespół w składzie: Bartek Wąsik, Michał Pe-
pol, Wawrzyniec Topa, Paweł Izdebski, Wiktoria Bialic.

bilety: 119-149 zł

KONCERT DLa WOjTKa BELLONa 
19 marca (sobota), g. 18.00 Scena NCK
W koncercie poświęconym pieśniarzowi, poecie, kompozyto-
rowi, liderowi Wolnej Grupy Bukowina udział wezmą:  Wolna 
Grupa Bukowina, andrzej i jacek zielińscy, Grażyna auguścik 
i jarek Bester, Paulina Bisztyga,  Robert Kasprzycki, adam 
ziemianin oraz zespół Wołosatki.

bilety: 60/50 zł 

aBRaDaB, RaHIM, KLESzCz I ORKIESTRa WIENIaWa 
GWIazDY DLa aUTYzMU – wiosenny koncert charytatywny 
1 kwietnia (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
Już po raz szósty organizowany jest koncert mający na celu po-
moc Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych 
w Krakowie. Orkiestra Wieniawa jak zawsze przełamie wszelkie 
bariery, schematy czy stereotypy przypisywane orkiestrom dę-
tym. Tym razem wraz z Wieniawą wystąpią legendy polskiego 
rapu, twórcy tzw. starej szkoły: abradab i Rahim oraz repre-
zentant nowego pokolenia raperów – Kleszcz. Koncert popro-
wadzi adam Grzanka. 

bilety: 80 zł

BaRaNOVSKI
2 kwietnia (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Za projektem BARANOVSKI stoi 30-letni wokalista, muzyk 
i producent Wojtek Baranowski. Znany m.in. z występów z grupą 
XXANAXX. Na początku 2018 roku zaczął pisać swoją własną hi-
storię. Zaledwie półtora roku później miał już na swoim koncie 
cztery radiowe przeboje, nominację do Fryderyka w kategorii 
„Fonograficzny debiut roku” i koncerty na wszystkich najważ-
niejszych festiwalowych scenach w kraju. W październiku 2019 
premierę miała debiutancka płyta artysty zatytułowana Zbiór, 
w zgodnej opinii krytyków jeden z najbardziej udanych albumów 
w polskim popie ostatnich lat. 

bilety: 80 zł

STaRE DOBRE MaŁŻEŃSTWO
9 kwietnia (sobota), g. 17.00 Scena NCK 
Najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej 
i ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad prowa-
dzony przez Krzysztofa Myszkowskiego – charyzmatycznego 
pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim rodowodzie. 
Zespół wystąpi w składzie: Krzysztof Myszkowski, Tomasz 
Pierzchniak, Wojciech Czemplik.

bilety: 90 zł 

MaRIUSz LUBOMSKI 
22 kwietnia (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
Zadebiutował w 1982 r. na Giełdzie Piosenki Studenckiej 
w Szklarskiej Porębie. Pięć lat później zdobył pierwszą nagrodę 
na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Od tamtego 
czasu Mariusz Lubomski nagrał kilka bardzo interesujących 
płyt i programów telewizyjnych. Podczas koncertu usłyszeć bę-
dzie można piosenki powstałe na przestrzeni ostatnich czter-
dziestu lat oraz utwory z nowego albumu artysty.

bilety: 70/60 zł 

KaBaRET HRaBI „WADY I WASZKI”
26 kwietnia (wtorek), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK 
Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. Mniej lub bardziej 
uciążliwe. Wszystko zależy od tego, po której stronie się jest. My 
mamy wady, które dodają nam uroku, czynią nas bardziej inte-
resującymi. Ale oni mają wady nie do zniesienia. My nie jeste-
śmy leniwi, dostrzegamy tylko, że fajnie jest leżeć na kanapie. 
To oni są leniwi. Tak zwyczajnie, w sposób prosty i antypatyczny. 
Dlatego my nie mamy wad, my mamy waszki. 
Na scenie wystąpią: joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamol 
Kamys, Tomasz Bajer Majer, Łukasz Lopez Pietsch.

bilety: 100 zł

RENaTa PRzEMYK I MĘŻCzYŹNI – John Porter / Leski / Skubas 
29 kwietnia (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
W trakcie koncertu Renata Przemyk zaprezentuje utwory z naj-
nowszego albumu – w ciekawych aranżacjach i wyjątkowych 
duetach. Autorka i wykonawczyni niezmienna w swojej zmien-
ności, niestrudzona poszukiwaczka form i stylistyk, świado-
mie i kunsztownie przekuwa na scenie to, co intymne, w to, co 
wyzwala zbiorowe emocje. Towarzyszyć jej będą john Porter  
i Leski oraz zespół w składzie: Piotr Wojtanowski, Piotr Bogu-
tyn, Sławek Puka, Krzysztof Pająk, Kamil Błoniarz.

bilety: 90-110 zł

aNIa KaRWaN 
7 maja (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Zwyciężczyni konkursu Premiery Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu. Przebój Słucham Cię w radiu co tydzień przyniósł 
artystce aż trzy nagrody – za najlepszy tekst, kompozycję oraz 
nagrodę główną jury. Została nominowana do Fryderyków 
2020 w kategorii „Fonograficzny debiut roku”, a w 2021 płyta 
Ania Karwan osiągnęła status złotej płyty. Jej głos od lat 
można usłyszeć w licznych produkcjach filmowych i serial-
owych, takich jak: Listy do M., Pitbull, Planeta Singli, czy Le-
gendy Polskie. W styczniu 2022 premierę miał nowy singiel 
Ostatni raz, który jest piosenką promującą film Jak pokocha-
łam gangstera.

bilety: 80 zł 

HISTORIa MUzYKI WEDŁUG WaLDEMaRa MaLICKIEGO
8 maja (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Waldemar Malicki to niezwykły pianista. Zachwyca, bawi, za-
skakuje. Wszechstronność talentu pozwala mu na niespotykane 
zabiegi klawiaturowe. Znany z niezwykle bliskiego kontaktu 
z publicznością, w zadziwiający sposób łączy wirtuozerię mu-
zyczną i słowną. Humor, zaskoczenie, brak granic wyobraźni 
i  delikatna pikanteria zmieszana ze swoistą elegancją. Piani-
ście towarzyszyć będzie kwintet smyczkowy w składzie: Paweł 
Wajrak, angelina Kierońska, Karolina Stasiowska, anna Pod-
kościelna-Cyz, Szymon frankowski. 

bilety: 90/70 zł

aLICja MajEWSKa I WŁODzIMIERz KORCz
15 maja (niedziela), 17.00 Scena NCK
Koncert promujący najnowszą płytę połączony ze świętowaniem 
jubileuszu 45 lat na scenie. Ten wyjątkowy okres to niezliczona 
liczba kompozycji napisanych przez Włodzimierza Korcza, a za-
śpiewanych przez Alicję Majewską. Usłyszymy największe prze-
boje artystki: Żagiel, Być kobietą, Żyć się chce, 07 zgłoś się oraz 
wiele ciekawych historii związanych z ich wspólną pracą. Arty-
stom towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy – Warsaw String 
Quartet. 

bilety: 99-119 zł
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