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A w repertuarze dla dorosłych m.in.:

JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI

1 października (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
KRYSTYNA JANDA „Biała bluzka” – Och-Teatr Warszawa

8 października (sobota), g. 18.00 Scena NCK 

MIKROMUSIC – premiera nowej płyty

14 października (piątek), 19.00 Scena NCK 

VOO VOO i Goście „Anawa 2020”

19 października (środa), g. 20.00 Scena NCK

NARODOwY BAlET UKRAINY VIRSKY 

26 października (środa), g. 19.00 Scena NCK 

NATAlIA KUKUlSKA MTV UNPlUGGED – koncert jubileuszowy

4 listopada (piątek), g. 19.00  Scena NCK 

RAZ DwA TRZY „Człowiek czasami serce otworzy”

18 listopada (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
SONIA BOHOSIEwICZ „10 sekretów Marilyn Monroe”

27 listopada (niedziela), g. 17.00 Scena 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

ROYAl lVIV BAllET „Śpiąca królewna”
11 grudnia (niedziela), g. 12.00 Scena NCK
Mądra i wzruszająca historia, piękne kostiumy, widowisko-
wa scenografia, a przede wszystkim perfekcja wykonawców 
sprawiają, że ten klasyczny balet zachwyca nawet najbardziej 
wymagających widzów. 

bilety: 120/90 zł

ROYAl lVIV BAllET „Jezioro łabędzie”
11 grudnia (niedziela), g. 17.00 Scena NCK
Bajkowa opowieść, połączona z niezwykłą muzyką Piotra Czaj-
kowskiego, skomponowaną do libretta Władimira Biegiczewa 
i  Wasilija Gelcera, wprowadza widzów w piękny, magiczny 
świat baletu klasycznego.  

bilety: 120/90 zł

KABARET HRABI „Bez wąsów” – program dla dzieci
11 lutego 2023 (sobota), g. 11.00, g. 16.00 Scena NCK 
Przedsięwzięcie, na które kabaret Hrabi musiał znaleźć 
w sobie nieco więcej zasobów energii niż zwykle. Skoro „Bez 
wąsów” – wąsy zatem nie pojawiają się. Spotkać za to będzie 
można panią od wuefu, rodzinę Skoczków, Januszka który 
nie mył uszków, pana, który usiadł na czekoladkach, chra-
piącego tatę, tajemniczy sklep z głosami, dziewczynę, któ-
ra robi straszliwe błędy ortograficzne, chłopca marzącego 
o  tym, by być ślimakiem oraz nauczyciela języka polskiego 
– pana Draculę.
wykonawcy: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz 
Majer, Łukasz Pietsch
czas trwania: 70 minut

bilety: 50-120 zł

CEZIK DZIECIOM „NutkoSfera i DrobNutki” 
spektakl muzyczny
2 marca 2023 (czwartek), g. 18.00 Scena NCK 
CeZik, czyli Cezary Nowak od dziecka brzdąka, stuka, bu-
czy, huczy i wyje, a od 2009 roku swoją twórczość publikuje 
w Internecie. Cztery lata temu CeZik zmienił obrany kurs i od 
tego czasu tworzy kanał internetowy dla dzieci „NutkoSfera”, 
gdzie najpopularniejszy jego klip „W Układzie Słonecznym” 
ma ponad 70 milionów wyświetleń i wiosną 2021 roku otrzy-
mał status Platynowej Płyty! Celem CeZika jest wyrabianie 
w dzieciach wrażliwości muzycznej, a jego piosenki zachęcają 
najmłodszych do wspólnej zabawy, jednocześnie przekazując 
konkretną wiedzę oraz rozmaite ciekawostki.
czas trwania: 60 minut

bilety: 35-65 zł

Uprzejmie informujemy, że osobom spóźnionym bileterzy będą – 
w miarę możliwości – proponować miejsca, których zajęcie nie zakłóci 
odbioru sztuki pozostałym widzom. Po przerwie (o ile jest) będzie moż-
na zająć miejsca wyznaczone na biletach.



w KRAINIE DZIECIĘCEJ wYOBRAŹNI 
piosenki i duety z bajek Walta Disneya 
18 września (niedziela), g. 11.00 Scena NCK
Muzyczna podróż przez świat bajek, które znają całe pokolenia! 
Podczas koncertu usłyszymy najpiękniejsze piosenki z produk-
cji Walta Disneya. Zajrzymy do niezwykłego domku Calineczki, 
odwiedzimy Elzę w jej mroźnym pałacu, zatańczymy z Timonem 
i Pumbą, a także przybijemy piątkę z Alladynem. 
wystapią: Monika Biederman-Pers, Piotr Karzełek 
Artystom towarzyszyć będzie Studio Baletowe im. w.  Szlęka 
z Krynicy Zdroju.

bilety: 35/30 zł 

CO w TRAwIE PISZCZY – Teatr Figurki z Krakowa  
spektakl dla najnajów
8 i 9 października (sobota, niedziela), g. 11.00 i 12.30 sala C3
Kameralny spektakl w technice teatru cieni dla dzieci w wieku 
1-4 lat oraz ich rodziców.
Ta historia nie dzieje się ani dawno, dawno temu, ani za sied-
mioma górami i siedmioma morzami. Ta historia dzieje się tuż 
za drzwiami naszych domów. Mały ślimak wykluwa się z jajka, 
gąsienica właśnie zamyka się w kokonie, a mała żabka zaraz 
zrobi pierwszy skok. 
Po spektaklu zapraszamy do cieniowej zabawy.

bilety: 30 zł 

w DOlINIE MUMINKÓw  
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
11 października (wtorek), g. 11.00 Scena NCK 
Właśnie przyszedł czas przebudzenia się z zimowego snu. Tego 
dnia w domu Muminka zjawili się serdeczni przyjaciele rodziny, 
a także goście, którzy nie zawsze mają dobre zamiary. I pew-
nie byłby to zwykły dzień, spędzony na zabawach przed domem, 
gdyby nie pewien tajemniczy kapelusz, który spadł z nieba... lub 
nie wiadomo skąd. 
czas trwania: 1 godz. 30 minut (w tym 15 minut przerwy)
spektakl dla dzieci powyżej 4 lat 

bilety: 40/35 zł

CEZIK DZIECIOM „NutkoSfera i DrobNutki”  
spektakl muzyczny
16 października (niedziela), g. 11.00 Scena NCK 
CeZik, czyli Cezary Nowak od dziecka brzdąka, stuka, buczy, 
huczy i wyje, a od 2009 roku swoją twórczość publikuje w In-
ternecie. Cztery lata temu CeZik zmienił obrany kurs i od tego 
czasu tworzy kanał internetowy dla dzieci „NutkoSfera”, gdzie 
najpopularniejszy jego klip „W Układzie Słonecznym” ma ponad 
70 milionów wyświetleń i wiosną 2021 roku otrzymał status Pla-
tynowej Płyty! Celem CeZika jest wyrabianie w dzieciach wraż-
liwości muzycznej, a jego piosenki zachęcają najmłodszych do 
wspólnej zabawy, jednocześnie przekazując konkretną wiedzę 
oraz rozmaite ciekawostki.
czas trwania: 60 minut

bilety w przedsprzedaży (do 30.09.2022): 55/30 zł
bilety w sprzedaży regularnej (od 1.10.2022): 60/35 zł

OCEANARIUM – Teatr Figurki z Krakowa   
spektakl dla najnajów
6 listopada (niedziela), g. 11.00 i 12.30 sala C3
Cała opowieść zaczyna się zwyczajnie – w piaskownicy. Nic spe-
cjalnego - trochę piasku i kolorowe foremki – rybki, konik morski, 
muszelka. Wystarczy jednak odrobina wyobraźni, a plastikowa 
muszelka przeniesie nas na piaszczystą plażę, jeszcze trochę – 
i już wypływamy żaglówką na środek oceanu. A stąd już pół kroku 
do prawdziwej przygody i do zabaw z ośmiornicami, tańców z me-
duzami oraz pływania z najprawdziwszą ławicą ryb.
czas trwania: 30 minut 
spektakl dla dzieci w wieku 1-3 lat

bilety: 30 zł     

ANIA Z ZIElONEGO wZGÓRZA – Teatr Zagłębia z Sosnowca
6 listopada (niedziela), g. 11.00 Scena NCK
Niesforna, impulsywna, a  jednocześnie obdarzona niezwykłą 
fantazją Ania nieustannie popada w  rozmaite tarapaty i  wciąż 
obiecuje sobie, że już nigdy więcej… aż do następnego razu. To 
familijny musical o miłości, przyjaźni, sile charakteru i wielkiej 
wyobraźni pozwalającej przeżyć zabawne przygody i perypetie.
czas trwania: 2 godziny 20 minut (w tym przerwa)
spektakl dla dzieci powyżej 10 lat

bilety: 55/45 zł

CUDOwNA PODRÓŻ – Teatr Trip – spektakle mikołajowe
2 grudnia (piątek), g. 9.00, 11.45 Scena NCK
4 grudnia (niedziela), g. 17.00 
Historia trójki rodzeństwa, z których jedno nie wierzy w istnie-
nie św. Mikołaja. Siostry knują zatem plan i postanawiają pod-
stępem zabrać brata w tajemniczą podróż, aby go odnaleźć. 
Po drodze czeka ich mnóstwo przygód oraz niebezpieczeństw.
Spektakl zakończony spotkaniem ze Świętym Mikołajem, któ-
ry rozda dzieciom zakupione przez opiekunów prezenty.
czas trwania: 55 minut + rozdawanie prezentów
spektakl dla dzieci powyżej 3 lat

bilety: 35/30 zł

FABRYKA ŚNIEGU – Teatr Trip – spektakle mikołajowe
5 grudnia (poniedziałek), g. 9.00, 11.45, 17.00 Scena NCK
6 grudnia (wtorek), g. 9.00, 11.45, 17.00
Hen daleko nad głowami, gdzie mróz szczypie za uszami, 
w podniebnym świecie nad chmurami, codziennie wrze praca. 
Pracowite Obłoczka i Sopelka odbierają z Ziemi zamówienia 
na śnieg. Niestety tajemniczy Francuz sprawia, że maszyna 
przestaje działać. Czy dzielni pracownicy fabryki poradzą so-
bie z tą sytuacją? 
Spektakl zakończony spotkaniem ze Świętym Mikołajem, któ-
ry rozda dzieciom zakupione przez opiekunów prezenty.
czas trwania: 55 minut + rozdawanie prezentów
spektakl dla dzieci powyżej 3 lat

bilety: 35/30 zł

CIENIOwANKI – Teatr Figurki z Krakowa  
minispektakl teatru cieni dla najnajów
11 grudnia (niedziela), g. 11.00 i 12.30 sala C3
W naszym małym laboratorium teatru cieni eksperymentu-
jemy ze światłem, cieniem i naszymi aktorami. Bawimy się 
w chowanego, rośniemy jak na drożdżach, gramy na nosie 
i tamburynie. Nasz spektakl jest jak najlepszy na świecie cie-
niowy plac zabaw! W założeniu jest przeznaczony dla dzieci od 
2. do 5. roku życia, ale jest duża szansa, że dorosłym też się 
spodoba.
czas trwania: 30 minut bilety: 30 zł
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