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NCK SCENA PROJEKT LOGO

A JUŻ W LIPCU… 

NH FEST // laTo w miEściE
Wakacyjny tygiel artystycznych i twórczych wydarzeń 
w Nowohuckim Centrum Kultury
 
Scena letnia

Ho na pole!

lato w mieście

Krakowski Festiwal Tańca

Sztuki wizualne

Krakowskie miniatury Teatralne

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

STUdio PioSENKi „Piechotą do lata” – koncert solistów
20 czerwca (poniedziałek), 18.00 scena plenerowa NCK 
przygotowanie wokalne: Joanna Grandys-wnuk, małgorzata 
Hyży-wypart, Justyna odon

wstęp wolny

FoRmacJa TaNEczNa FlESz daNcE „Tańczę, więc jestem” 
jubileusz 20-lecia zespołu
21 czerwca (wtorek), g. 19.00 Scena NCK 
wystąpią: Zespół Tańca Nowoczesnego KLIPS, Formacja Ta-
neczna FLESZ DANCE, Grupy DISCO

bilety: 20 zł 

Nowa HUTa maSTERS 
25 czerwca (sobota), g. 14.00 budynek C 
Konkurs o charakterze bboy bitw solo, w których tancerze bre-
ak dance zmierzą się ze sobą w kategoriach: kids (do 15 lat) 
i dorośli. Wydarzeniu towarzyszą m.in. warsztaty. W tym roku 
swoją wiedzą o bboyingu podzieli się jeden z sędziów – Bartosz 
Biernacki Bboy Bartazz. Równolegle z częścią konkursową 
odbywać się będzie Graffiti Jam. W trakcie turnieju na scenie 
zaprezentuje się dawid dec Bboy decó ze swoim zespołem 
Szpilersi. 

bilety: 20 zł

NCK EDUKACJA

NowoHUcKi UNiwERSYTET dziEci – Wydział Przyrodniczy 
„Eksperymenty od kuchni”
4 czerwca (sobota), g. 11.00 sala 006
Kuchnia to najlepszy magazyn surowców do eksperymentów. 
Będziecie zdziwieni jak wiele skarbów kryją kuchenne szafki 
i co z nich możecie wyczarować.

jednorazowa wejściówka: 30 zł

NowoHUcKi UNiwERSYTET dziEci – Wydział Przyrodniczy 
„Koncert życzeń młodego naukowca”
11 czerwca (sobota), g. 11.00 sala 006
Koniec roku akademickiego to czas podsumowań – przeprowa-
dzimy wasze ulubione doświadczenia. Podejrzewamy co wybie-
rzecie, ale… nie uprzedzajmy faktów.

jednorazowa wejściówka: 30 zł

KlUB SUPER mama „Bezpieczne wakacje – pierwsza pomoc 
u niemowląt i małych dzieci” 
15 czerwca (środa), g. 10.00 sala kameralna 203
wykład poprowadzi ratownik medyczny michał Brandys  

bilety: 1 zł

NCK WystAWy

RaFaŁ liS „Nowa Huta z lotu drona” – wystawa fotografii
18 maja – 20 czerwca Rynek NCK

wstęp wolny

TERYToRia – 3. Krakowskie Spotkania Artystyczne
27 maja – 26 czerwca 

Biała, Czarna, Szara Galeria CENTRUM, FOTO-GALERIA
wstęp wolny

KRaKowSKi KlUB FoToGRaFiczNY „Cztery żywioły: woda” – 
wystawa fotografii
29 czerwca – 10 sierpnia Rynek NCK
otwarcie wystawy – 29 czerwca (środa), g. 18.00

wstęp wolny

KRzYSzToF PRĄdzYŃSKi „Przeminęło z parą”
30 czerwca – 31 sierpnia FOTO-GALERIA
otwarcie wystawy – 30 czerwca (czwartek), 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

 fot. Sobiesław Pawlikowski
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NCK sCENA
wiElKi JUBilEUSz maKiNo 
1 czerwca (środa), g. 18.00 Scena NCK
Aleksander Łodzia-Kobyliński „Makino” to niezmiernie barwna 
postać – pieśniarz, gitarzysta, król muzyki podwórkowej. Jest 
założycielem i liderem kapeli Andrusy, kultywującej miejski 
folklor Krakowa. W koncercie gościnie udział wezmą: andrzej 
i Jacek zielińscy, Robert Kasprzycki, monika Biderman, Pau-
lina Bisztyga, Ryszard Brączek, mieczysław czuma, lidia 
Jazgar, Piotr Karzełek, leszek mazan, magdalena michniak, 
Katarzyna Siwiec, Jan wojdak, Łukasz Żmuda i inni…

bilety: 30/20 zł

aKadEmia TaŃca BaJlaNdia „Taniec na onlajnie”
3 czerwca (piątek), g. 18.00 sala kameralna 203
scenariusz i reżyseria: Joanna Jania 

bilety: 5 zł

RaFaŁ RUTKowSKi „Śmiejmy się Bracia i Siostry” 
3 czerwca (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
Najnowszy stand-up comedy popularnego satyryka. Komentuje 
w nim, z perspektywy dojrzałego mężczyzny, absurdy i głupotę 
współczesnego świata, social mediów, kulturę i politykę w na-
szym kraju. 

bilety: 50 zł BEKSiŃSKi / dmocHowSKi / „Z WNęTRZA”
4 czerwca (sobota), g. 13.00 sala kameralna 203 
Spotkanie autorskie z Piotrem dmochowskim, przyjacielem 
i marszandem Zdzisława Beksińskiego oraz projekcja filmu 
dokumentalnego „Z wnętrza” w reżyserii Cezarego Grzesiuka, 
Tomasza Szwana i Krystiana Kamińskiego. W trakcie spotkania 
będzie można kupić, opublikowaną po raz pierwszy w  wersji 
książkowej, korespondencję Zdzisława Beksińskiego z Piotrem 
Dmochowskim „Beksiński-Dmochowski. Listy 2004-05”. Po 
projekcji filmu spotkanie z Tomaszem Szwanem.

wstęp wolny 

PRacowNia „Burza” – spektakl tańca współczesnego
4 czerwca (sobota), g. 18.00 studio KCC
choreografia: marta wołowiec, Karolina Graca, dominika wiak

bilety: 15 zł

GRUPa TaŃca wSPóŁczESNEGo FoRma „Wieczór premier”
4 czerwca (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Cztery choreografie opowiadające o mijającym czasie, poszu-
kiwaniu swojej prawdziwej osobowości, problemach tkwiących 
głęboko w naszej psychice oraz Amazonkach strzegących pra-
dawnego drzewa.
scenariusz i reżyseria: Renata Podkowa-Piskorz, Joanna 
Kremel

bilety: 20 zł

KRaKowSKa aKadEmia mUSicalU „Magia lodu” – premiera 
8 czerwca (środa), g. 10.00, 16.00, 19.00 Scena NCK 
Opowieść o dwóch siostrach, księżniczkach Arendelle. Wszyst-
ko zaczyna się, gdy obdarzona magicznymi mocami Elsa, 
w  czasie zabawy, przypadkowo rani zaklęciem Annę. Dziew-
czynka zostaje uratowana, ale to wydarzenie będzie miało swo-
je konsekwencje. Mijają lata, dziewczęta dorastają i nadchodzi 
dzień koronacji Elsy. Mimo starań, by ukryć swoje magiczne 
zdolności, świeżo upieczona królowa zamraża posadzkę w sali 
balowej i przerażona ucieka. Nie wie, że oto sprowadziła na kraj 
niekończącą się zimę. Anna postanawia odnaleźć siostrę, by 
położyć kres pogodowym anomaliom. 
Wydarzenie towarzyszące Nocy Tańca w Krakowie. 

bilety: 55/45/35 zł

KRaKowSKa aKadEmia mUSicalU  
„Grease – powrót legendy” – premiera 
9 czerwca (czwartek), g. 10.00, 16.00, 19.00 Scena NCK 
Sandy i Danny spędzają razem wakacje, pod koniec których 
dziewczyna ma wyjechać do Australii. Para przyrzeka sobie 
miłość. Niespodziewanie Sandy jednak nie wyjeżdża i trafia 
do szkoły, do której chodzi Danny. Z czasem okazuje się, że 
jest on nieco inny, niż się początkowo zdawało. Czy ich miłość 
przetrwa próbę?
Wydarzenie towarzyszące Nocy Tańca w Krakowie. 

bilety: 55/45/35 zł

zESPóŁ mali KRaKowiacY – jubileusz 45-lecia 
10 czerwca (piątek), g. 18.00 Scena NCK 
Koncert dziecięcego zespołu artystycznego działającego od 
1977 r., prezentującego bogatą kulturę ludową, w szczególności 
zabawy, które towarzyszyły staropolskim obrzędom i zwyczajom.

bilety: 20 zł

TEaTR FiGURKi z KRaKowa „Iris i tęczowe drzewo”
11 czerwca (sobota), g. 11.00 sala kameralna 203 
Życie elfów jest wspaniałe. Mieszkają na tęczowym drzewie, 
zajmują się zbieraniem kolorów dla tęczy, pięknymi strojami 
i muzyką. Wszyscy by tak chcieli. Wszyscy z wyjątkiem Iris. Ją 
bardziej interesują dźwięki dochodzące z ciemnej dziupli i sze-
roki świat. Któregoś dnia drzewo zaczyna tracić kolory. Żeby 
uratować swój świat Iris będzie musiała sprzeniewierzyć się 
wszystkim zasadom swojego klanu i zanurzyć w ciemnym lesie 
pełnym trolli. 

bilety: 30 zł

TEaTR aB iNTRa „Rytuał” – xv Krakowska Noc Teatrów
11 czerwca (sobota), g. 19.30 studio teatralne 209 
Spektakl na podstawie dramatu Jerzego Andrzeja Masłowskiego.
reżyseria: marlena Topolska

bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie NCK

TEaTR FiGURKi z KRaKowa „Co w trawie piszczy” 
12 czerwca (niedziela), g. 11.00, 12.30 sala C-3
Ta historia nie dzieje się ani dawno, dawno, temu, ani za 
siedmioma górami i siedmioma morzami, ale tuż za drzwiami 
naszych domów. Mały ślimak wykluwa się z jajka, gąsienica 
właśnie zamyka się w kokonie, a mała żabka zaraz zrobi 
pierwszy skok. W tym spektaklu nie będzie wielkich przygód 
ani strasznych katastrof. Za to zobaczycie małą mrówkę, dźwi-
gającą zdecydowanie zbyt duży liść, gonitwę pszczół i pająka, 
który nie ma się z kim bawić. Spektakl w technice teatru cieni, 
przeznaczony dla dzieci w wieku 1-4 lat.
czas trwania: 30 minut + 15 minut kreatywnej zabawy

bilety: 30 zł 

KoNcERT PRzYJaŹNi PolSKa-UKRaiNa
12 czerwca (niedziela), g. 16.00 scena plenerowa NCK
Koncert zespołów artystycznych NCK oraz zaproszonych gości, 
dedykowany walczącej Ukrainie.
W trakcie koncertu prowadzona będzie zbiórka datków na rzecz 
Ukrainy.

wstęp wolny

GRUPa BalETowa ETiUda „Impresje” 
18 czerwca (sobota), g. 16.00 Scena NCK
reżyseria i choreografia: Katarzyna Stolarczyk-Skoczylas
Wydarzenie towarzyszące Nocy Tańca w Krakowie. 

bilety: 20 zł

zESPóŁ PiEśNi i TaŃca Nowa HUTa 
18 czerwca (sobota), g. 19.30 Scena NCK
W koncercie zwieńczającym sezon 2021/2022 wystąpią wszyst-
kie grupy działające w zespole: reprezentacyjna, młodzieżowa, 
dziecięca i kapela ludowa. Zespół zaprezentuje pieśni i tańce 
różnych regionów kraju, w tym także premierowe. 
Wydarzenie towarzyszące Nocy Tańca w Krakowie. 

bilety: 20/10 zł 
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 fot. Mateusz Wróbel


