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A JUŻ W czerWcU… 
Wielki jubileusz MAkiNO
1 czerwca (środa), g. 18.00 Scena NCK

RAFAŁ RuTkOWski „Stand-up comedy”
3 czerwca (piątek), g. 19.00 Scena NCK

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

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

zAWsze MAMA
26 maja (czwartek), g. 18.00 Scena NCK
Koncert grup i zespołów artystycznych NCK dedykowany 
wszystkim mamom z okazji ich święta.

bilety: 5 zł

ANDRzej sikOROWski – Jubileusz. 50 lat na estradzie 
28 maja (sobota), g. 16.30 i 19.00 Scena NCK
Wieloletni lider grupy Pod Budą i autor większości jej utworów 
przeprowadzi widzów przez świat swoich największych przebo-
jów. Na scenie wystąpią również: Maja sikorowska, Gertruda 
szymańska, jacek królik, Tomasz kupiec, jakub Mietła. 

bilety: 119-139 zł

PAWeŁ ORkisz – Jubileusz 45-lecia pracy artystycznej
29 maja (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Autor piosenek popularnych w środowisku żeglarzy i turystów, 
ballad kolędowych, pieśni antytotalitarnych i patriotycznych. 
Na scenie wystąpią także: lidia jazgar, basia stępniak-Wilk, 
Natalia Orkisz, Dominik bieńczycki, stefan błaszczyński, 
Ryszard brączek, jarosław Dzień, zygmunt Golonka, Robert 
klepacz, janek kusek, Andrzej lamers, Łukasz Nowak, Michał 
Rapka, Marcin snokowski.

bilety: 50/40 zł

NcK eDUKAcJA
NOWOHuCki uNiWeRsYTeT DzieCi – Wydział Przyrodniczy 
„Wiosenne doświadczenia”
7 maja (sobota), g. 11.00 sala 006
Co kojarzy nam się z wiosną? Naturalnie kwiaty, owady i słońce! 
Czy mamy w związku z tym dla Was moc energetycznych ekspe-
rymentów? Oczywiście! 

jednorazowa wejściówka: 30 zł

NOWOHuCki uNiWeRsYTeT DzieCi – Wydział Turystyki  
„Magiczne Maroko”
14 maja (sobota), g. 11.00 sala 006
Jak zapalić lampę oliwną i czy mieszka w niej Dżinn? Czy maro-
kańskie dywany latają? Jak wygląda życie berberyjskich dzieci? 
Razem wybierzemy się do farbiarni skór i tkanin, poznamy za-
pach marokańskiego domu i dźwięki tradycyjnych instrumen-
tów. Do zobaczenia w Maroku!

jednorazowa wejściówka: 30 zł 

klub suPeR MAMA „Trudne emocje rodzica” – wykład cz. 3
18 maja (środa), g. 10.00 sala kameralna 203
Jak wspierać siebie w roli rodzica, by stać się oparciem dla dziecka. 
spotkanie poprowadzi Diana Dziadosz

bilety: 1 zł

NOWOHuCki uNiWeRsYTeT DzieCi – Wydział Przyrodniczy 
„Wybuchowe urodziny”
21 maja (sobota), g. 11.00 sala 006
Na 3 dni przed urodzinami Pana Bartka – warsztaty, podczas 
których Prowadzący zaprezentuje swoje ulubione doświad-
czenia i eksperymenty. Będzie ogień, wybuchy i baaardzo dużo 
śmiechu!

jednorazowa wejściówka: 30 zł 
 

NcK WystAWy
MARek NORek „Amerykański Mit”  
wystawa wspomnieniowa w 1. rocznicę śmierci 
21 kwietnia – 22 maja FOTO-GALERIA 

wstęp wolny

bYŁY sObie RzeŹbY W MieŚCie…  
rzeźby Igora Mitoraja w fotografiach Tadeusza Cukra
22 kwietnia – 22 maja Złota Galeria CENTRUM 

wstęp wolny

jACek WAlTOŚ „Wspólna niepamięć”  
malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba  
9. edycja projektu Przestrzeń dla sztuki
26 kwietnia – 22 maja Biała Galeria CENTRUM 

wstęp wolny

jANusz leŚNiAk  
wystawa fotografii ze zbiorów Galerii CENTRUM
6-22 maja Czarna Galeria CENTRUM

wstęp wolny

TeRYTORiA – 3. Krakowskie Spotkania Artystyczne
27 maja – 28 czerwca 

Biała, Czarna, Szara Galeria CENTRUM, FOTO-GALERIA
wernisaż – 27 maja (piątek), g. 18.00

wstęp wolny

GAleRiA zDzisŁAWA beksiŃskieGO  
stała wystawa malarstwa
kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich 
czynna: wtorek-niedziela, w g. 13.00 – 19.00 

bilety: 15/12 zł

jeRzY DuDA-GRACz – GALERIA AUTORSKA  
stała wystawa malarstwa i grafiki
kolekcja Agaty Dudy-Gracz
czynna: wtorek-niedziela, w g. 13.00 – 19.00 

bilety: 15/12 zł

nc
k.

kr
ak

ow
.p

l

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY  •  INsTYTUCja KULTURY MIasTa KRaKOWa

m
aj

20
22

 



NcK sceNA PLeNerOWA
Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego 
Mastercard OFF CAMERA – XV edycja

kOMuNiA
4 maja (środa), g. 21.00 scena plenerowa
reż. Anna zamecka

wstęp wolny 
sYNONiMY
5 maja (czwartek), g. 21.00 scena plenerowa
reż. Nadav lapid

wstęp wolny 
sOuND OF MeTAl
6 maja (piątek), g. 21.00 scena plenerowa
reż. Darius Marder 

wstęp wolny 
HAzARDzisTA
7 maja (sobota), g. 21.00 scena plenerowa
reż. Paul schrader 

wstęp wolny 
zAbÓjCzY kOkTAjl
8 maja (niedziela), g. 21.00 scena plenerowa
reż. Navot Papushado

wstęp wolny 

NcK sceNA
ANiA kARWAN 
7 maja (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Zwyciężczyni konkursu Premiery Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu, nominowana do Fryderyków 2020 w kategorii Fono-
graficzny debiut roku. Jej głos można usłyszeć w licznych pro-
dukcjach filmowych i serialowych: Listy do M, Pitbull, Planeta 
Singli, Legendy Polskie. W styczniu 2022 premierę miał nowy 
singiel Ostatni Raz z piosenką promującą film Jak pokochałam 
gangstera. 

bilety: 80 zł

HisTORiA MuzYki WeDŁuG WAlDeMARA MAliCkieGO
8 maja (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Ulubiony pianista Polaków. Zachwyca, bawi, zaskakuje. Niespo-
tykane zabiegi klawiaturowe doprawia humorem. Łączy wirtu-
ozerię muzyczną ze słowną, a delikatną pikanterię miesza ze 
swoistą elegancją. Pianiście towarzyszyć będzie kwintet smycz-
kowy w składzie: Angelina kierońska, karolina stasiowska, 
Anna Podkościelna-Cyz, Paweł Wajrak, szymon Frankowski. 

bilety: 90/70 zł 

sTAND-uP DANiel MiDAs „Sprawa dla stand-upera”
13 maja (piątek), g. 19.30 Scena NCK
Daniel Midas – odkrycie Internetu tego roku. Komik, którego 
Szopkę dla reportera oglądają już chyba wszyscy – od kierow-
ców, przez nauczycielki, aż po znanych adwokatów. Ma dwa 
metry wzrostu, wobec tego jest szansa, że w czasie swojego 
występu, zdejmie dla nas coś z górnej półki.

bilety: 59 zł

AliCjA MAjeWskA, WŁODziMieRz kORCz  
jubileusz 45 lat na scenie
15 maja (niedziela), g. 17.00 Scena NCK
Koncert promujący najnowszą płytę, połączony ze świętowa-
niem scenicznego jubileuszu Alicji Majewskiej i jej współpracy 
z  Włodzimierzem Korczem. Usłyszymy największe przeboje: 
Żagiel, Być kobietą, Żyć się chce, 07 zgłoś się oraz wiele cieka-
wych historii związanych z ich wspólną pracą. Artystka w swoich 
utworach łączy nieustającą pogodę ducha z refleksją dotyczącą 
spraw istotnych – apetyt na życie z żalem i łzami. Na scenie 
zobaczymy też kwartet smyczkowy – Warsaw string Quartet.

bilety: 99-119 zł

bAjki MuzYkĄ PisANe „Roboty mają swoje bajki”
17 maja (wtorek), g. 9.00 i 11.00 Scena NCK 
Kolejna muzyczna bajka dla dzieci, przygotowana przez Filhar-
monię Krakowską, opowiada historię androida Cyberiusza, któ-
ry postanowił upodobnić ludzi do robotów, ponieważ uważa, że 
emocje przeszkadzają im w osiąganiu ambitnych celów.  
Na scenie wystąpią: Anna bober, katarzyna iżykowska, Maciej 
Drużkowski, Tomasz Świerczek, jerzy Łysiński, Marek Pawe-
łek, Tomasz Arnold oraz zespół baletowy Relevé.

bilety: 20 zł

MARek DYjAk „Na wzgórzu rozpaczy”
17 maja (wtorek), g. 19.00 Scena NCK
Wyklęty samotnik i indywidualista. Mocnym głosem śpiewa rów-
nie mocne utwory, w których jest krew, żółć i łzy. Jest jak praw-
dziwy buntownik, co to rzuca się głową naprzód, a dopiero potem 
podlicza bilans zysków i strat. Na wzgórzu rozpaczy to według 
zapowiedzi wokalisty jego ostatnia płyta. Dyjak rozlicza się ze 
swym życiem - zarówno z ciężarem choroby alkoholowej, jak 
i z siłą miłości, która pozwoliła mu wydźwignąć się z upadku. 

bilety: 80 zł

NAjPiĘkNiejsze PiOseNki „Agnieszka Osiecka”
19 maja (czwartek), g. 18.00 Scena NCK 
Usłyszymy utwory z różnych okresów twórczości wielkiej poetki 
piosenki – Na zakręcie, Okularnicy, Uciekaj moje serce, a także 
wiele innych, znakomitych, a czasem mniej znanych kompozycji. 
wystąpią: Agnieszka Grochowicz, jarek Olszewski, Antoni Dębski
zaprasza basia stępniak-Wilk

bilety: 25/20 zł

kRÓl „Dziękuję”
20 maja (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Jeden z najbardziej utytułowanych muzyków młodego pokole-
nia. Dziękuję to szósty album artysty; znajdują się na nim utwo-
ry niezwykle rozbudowane pod względem brzmienia. Muzyk 
płynnie balansuje pomiędzy kolorowymi i tajemniczymi piosen-
kami, przynosi bezcenne odprężenie i obniża przy tym poziom 
kortyzolu. Laureat Paszportu Polityki i Fryderyka. Wraz z Darią 
Zawiałow i Igo kierował  projektem Męskie Granie Orkiestra 
2020. Artyście na scenie towarzyszyć będzie zespół w składzie: 
iwona król, Thomas Fietz, jan Migdal, Monia Muc.

bilety: 70-90 zł  

skRzATY – Teatr Figurki z Krakowa 
21 maja (sobota), g. 11.00 sala kameralna 203
Minispektakl teatru cieni i warsztaty dla dzieci w wieku 4-8 lat.
Kiedyś wszystko wyglądało inaczej – ludzie znali skrzaty, 
a skrzaty dobrze znały ludzi. Zazdrosne trolle nie mogły jednak 
tego znieść. Tak długo gnębiły skrzaty, że te musiały się ukryć. 
Dorośli są nawet przekonani, że skrzaty zupełnie zniknęły... 

bilety: 30 zł

kOlekTYW OTWARTej kReACji – premiera  
spektakl taneczny
21 maja (sobota), g. 19.00 Studio KCC
Wystąpią: Aleksandra Honza, kinga lis, Anna korecka, Weronika 
kozioł, zofia karpowicz, Natalia Wirkijowska, Nell jakóbiak.

bilety: 35/25 zł

OCeANARiuM – Teatr Figurki z Krakowa
22 maja (niedziela), g. 11.00 i 12.30 sala C-3
Cała opowieść zaczyna się zwyczajnie – w piaskownicy. Trochę 
piasku i kolorowe foremki. Wystarczy jednak odrobina wyobraźni, 
a plastikowa muszelka przeniesie nas na piękną plażę, jeszcze 
trochę i już wypływamy żaglówką na środek oceanu. A stąd to już 
pół kroku do prawdziwej przygody i zabaw z ośmiornicami, tań-
ców z meduzami, pływania z najprawdziwszą ławicą ryb.
spektakl dla dzieci w wieku 1-3 lat.

bilety: 30 zł

kOCHANe PieNiĄŻki – Teatr Capitol
22 maja (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Co byś zrobił, gdybyś przez pomyłkę wszedł w posiadanie teczki 
z gigantyczną sumą pieniędzy? Zawrotne tempo, niespodziewa-
ne wydarzenia, komiczne sytuacje i przezabawne dialogi.
autor – Ray Cooney
reżyseria – jerzy bończak
obsada: Olga bończyk, Wojciech Wysocki, Waldemar Obłoza, 
Marcin Troński, Robert Moskwa, beta lenska, Mikołaj krawczyk, 
sebastian konrad

bilety: 100-120 zł 

TOsiA PAluCH – Teatrzyk Muzyczny KAMYCZEK  
 spektakl muzyczny
25 maja (środa), g. 10.00 – premiera sala kameralna 203
26 maja (czwartek), g. 9.00 i 11.00
reżyseria i opracowanie muzyczne: ewa Nazim-zygadło

bilety: 15 zł
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