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NCK SCENA PROJEKT LOGO

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 

WIELKa GaLa NOWOROCZNa – najpiękniejsze melodie świata 
22 stycznia (niedziela), g. 17.00 Scena NCK 
Widowisko karnawałowe zawierające największe przeboje mu-
zyki światowej oraz największych arii i duetów operetkowych 
i musicalowych w pięknej oprawie świetlnej i multimedialnej. 
Usłyszymy m.in. przeboje z repertuaru Andrea Bocellego, Le-
onarda Cohena, Rity Hayworth, Il Volo oraz Michaela Buble. 
Muzyce towarzyszyć będą wyjątkowe choreografie.
Wystąpią: soliści – Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek 
(Duo Performance), Orkiestra Krakowskiej Młodej filharmo-
nii pod batutą Tomasza Chmiela i Tancerki Krynickiego Studia 
Baletowego im. W. Szlęka z Krynicy Zdroju. 
wieczór poprowadzi Ewa Romaniak

bilety: 80/60 zł

SKRZYPEK Na DaCHU – musical 
28 stycznia (sobota), g. 15.00 i 19.00 Scena NCK 
Legendarny musical na podstawie oryginału Sholem Aleichem 
Stories, za zgodą Arnolda Perla, w reżyserii Petra Kracika. Na 
scenie ponad 30 aktorów, balet i śpiew na żywo. Historia ubo-
giego żydowskiego mleczarza Tewji mieszkającego w Anatew-
ce. Jego największym zmartwieniem jest dobrze wydać za mąż 
swoje córki i zapewnić im w ten sposób lepsze życie. By zre-
alizować to marzenie angażuje swatkę i wspólnie szukają od-
powiednich narzeczonych dla córek. One jednak inaczej widzą 
swoją przyszłość, i sprzeniewierzając się tradycji, chcą wyjść za 
mąż z miłości…
organizator – Krakowska Agencja Artystyczna

bilety: 110-130 zł

KaBaRET HRaBI 
10 lutego (piątek), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK
Uwielbiany kabaret wraca na Scenę NCK – z nowym premiero-
wym programem! 
Na scenie w składzie: joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, 
Tomasz Majer, Łukasz Pietsch

bilety: 100-120 zł 

SCENA NCK dlA dziECi 

aktualny  
repertuar

TRE VOCI – koncert
8 marca (środa), g. 19.00 Scena NCK
Tenorzy, artyści nowej generacji, przepełnieni miłością do ludzi 
i świata, w którym ponad wszystkimi podziałami króluje muzy-
ka. Trzy indywidualności, trzy zróżnicowane głosy i jedna wielka 
przyjaźń. Z takiej mieszanki stworzył się charyzmatyczny kok-
tajl, którego największym atutem są występy na żywo. 
Wystąpią: Voytek Soko Sokolnicki, Mikołaj adamczak i Miłosz 
Gałaj 

bilety: 130/110 zł

KaBaRET MŁODYCH PaNÓW „Co się stało?” – nowy program 
12 marca (niedziela) g. 19.00 Scena NCK
Sceniczna i oczywiście ironiczna odpowiedź na pytanie, na 
które większość z nas odpowiada – nic. Czasami lekko rozwi-
jamy odpowiedź, która automatycznie przechodzi w pytanie 
– nic, dlaczego pytasz? Nie bójmy się rozmawiać, nie lękajmy 
się otwierać przed drugim człowiekiem i przede wszystkim nie 
udawajmy na co dzień, tylko bądźmy sobą!

bilety: 80 zł 

IGOR KWIaTKOWSKI „Tylko śmiech nas ocali”
2 kwietnia (niedziela), g. 19.00 Scena NCK 
Spektakl pełen zdziwienia nad światem, zaskoczenia codzien-
nością, zdumienia, którego doświadczamy, obserwując rzeczy-
wistość. Igor pokaże Wam, że tu i teraz można spotkać wiele 
uśmiechu. Zobaczycie, że choć życie bywa trudne, to śmiech 
może nas ocalić. 

bilety: 99 zł 

KaBaRET MORaLNEGO NIEPOKOjU  
„Za długo panowie byli grzeczni” 
12 maja (piątek), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK
Najnowszy program twórców serialu „Ucho prezesa” to pełen 
błyskotliwego i inteligentnego humoru, komentarz otaczającej 
nas rzeczywistości. Zobaczymy całą galerię postaci, która ma 
dosyć przypisanych przez konwenanse życiowych ról i postana-
wia z nimi zerwać. Za długo panowie byli grzeczni. 

bilety: 99 zł 

aNIa Z ZIELONEGO WZGÓRZa – Teatr Zagłębia z Sosnowca
6 listopada (niedziela), g. 11.00 Scena NCK

OCEaNaRIUM – Teatr Figurki z Krakowa – spektakl dla najnajów
6 listopada (niedziela), g. 11.00 i 12.30 sala C3

MaGIa LODU – musical Krakowskiej Akademii Musicalu
9 listopada (środa), g. 9.00 i 17.00 Scena NCK 

GREaSE – POWRÓT LEGENDY  
musical Krakowskiej Akademii Musicalu 
9 listopada (środa), g. 11.30 i 19.30 Scena NCK 

CUDOWNa PODRÓŻ – Teatr Trip – spektakle mikołajowe
2 grudnia (piątek), g. 9.00 i 11.45 Scena NCK
4 grudnia (niedziela), g. 17.00 

faBRYKa ŚNIEGU – Teatr Trip – spektakle mikołajowe
5 grudnia (poniedziałek), g. 9.00, 11.45 i 17.00 Scena NCK
6 grudnia (wtorek), g. 9.00, 11.45 i 17.00

CIENIOWaNKI – Teatr Figurki z Krakowa  
minispektakl teatru cieni dla najnajów
11 grudnia (niedziela), g. 11.00 i 12.30 sala C3 

fESTIWaL TEaTRÓW DLa DZIECI 2023
31 stycznia – 12 lutego Scena NCK

KaBaRET HRaBI „Bez wąsów” – program dla dzieci
11 lutego (sobota), g. 11.00 i 16.00 Scena NCK 

CEZIK DZIECIOM „NutkoSfera i DrobNutki” – spektakl muzyczny
2, 3 marca (czwartek, piątek), g. 18.00 Scena NCK 
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BITaMINa „Bity, sample i słowa sklejone emocjami”
3 listopada (czwartek), g. 19.00 Scena NCK
Zespół powstał z przyjaźni i miłości do muzyki. Słychać to 
w tekstach i w produkcji bitów. Wrażliwość z jaką do nas tra-
fia jest zaskakująca, a wyśpiewane emocje odczuwamy bardzo 
osobiście. Nie patrząc na mody i trendy, artyści pracują nad 
swoją muzyką. Ich koncerty to niewyczerpane pokłady pozytyw-
nej energii, nieskrępowanej radości i poczucie bliskości.

bilety: 89-99 zł 

NaTaLIa KUKULSKa MTV UNPLUGGED  
koncert jubileuszowy z udziałem KWIATU JABŁONI 
4 listopada (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Sentymentalna podróż przez 25 lat twórczości artystki. Usłyszy-
my: Im więcej Ciebie tym mniej, W biegu, Piosenkę światłoczu-
łą, nie zabraknie też utworów z ostatnich płyt. MTV Unplugged 
to – oprócz akustycznych brzmień – precyzyjna oprawa wizu-
alna. Wokalistce towarzyszyć będzie zespół w składzie: archie 
Shevski, artur BooBoo Twarowski, Marcin Mały Górny Michał 
Dąbrówka, jan Dąbrówka, Michał Pękosz, Mikołaj Grott, To-
masz Żymła, Tomasz Duda, Kasia Rościńska, Ola Nowak. 

bilety: 159-179 zł 

RaZ DWa TRZY „Człowiek czasami serce otworzy”
18 listopada (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Koncert złożony z piosenek Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynar-
skiego nie ma służyć porównaniu ich talentów. To żywe, muzyczne 
zestawienie odmiennego podejścia do uczuciowych zmagań po-
dejmowanych przez bohaterów tych małych dzieł sztuki. 

bilety: 110 zł

aNDRZEj KRZYWY & MaCIEj MIECZNIKOWSKI „2 Man Show”
19 listopada (sobota), g. 18.00 Scena NCK
Muzycy wykonają najbardziej znane przeboje zespołu De mono: 
Kochać inaczej, Zostańmy sami, Ostatni pocałunek, a także Lubię 
wracać tam gdzie byłem Zbigniewa Wodeckiego Historię jednej 
znajomości Czerwonych Gitar oraz wiele innych znanych hitów. 
Artystom na scenie będzie towarzyszył zespół w składzie: Pa-
weł Mazur, Paweł Maurycy, jerzy Drobot, Kamil Patulski, Da-
wid Pikul, Milena Łącka. 

bilety: 80/70 zł 

15 fESTIWaL TWÓRCZOŚCI KOROWÓD  
„Blues o starych sąsiadach” – koncert galowy 
20 listopada (niedziela), g. 18.00 Scena NCK 
W benefisie 50-lecia pracy twórczej Jana Hnatowicza wystą-
pią: andrzej Sikorowski, andrzej Poniedzielski, Grzegorz 
Tomczak, Krzysztof Piasecki, anna Treter, Robert Kasprzyc-
ki, Magda Steczkowska, Iwona Loranc, Hanka Wójciak, Kuba 
Blokesz, MONK, Lidia Bogaczówna, Bożena Zawiślak-Dolny, 
anna Lenczewska. 

bilety: 120 zł

KaŚKa SOCHaCKa – premiera nowej płyty 
26 listopada (sobota), g. 19.00 Scena NCK 
Kaśka Sochacka – drobna blondynka z twardym kręgosłupem 
i niskim zachrypniętym głosem – na polskiej scenie muzycznej 
zadebiutowała w 2010 roku. Szerszej publiczności dała się po-
znać w programie Mam Talent. W tym roku została nagrodzona 
Fryderykami w dwóch kategoriach: Fonograficzny debiut roku 
oraz Album roku. 

bilety: 109-129 zł

SONIa BOHOSIEWICZ „10 sekretów Marilyn Monroe”
27 listopada (niedziela), g. 17.00 Scena NCK
Marilyn Monroe była symbolem seksu i najjaśniejszą z holly-
woodzkich gwiazd, ale wiele związanych z nią historii okrytych 
jest tajemnicą. Sonia Bohosiewicz niektóre z nich odkryje, wy-
śpiewa i opowie. Usłyszymy utwory Marilyn Monroe, Elli Fit-
zgerald i Franka Sinatry. Na scenie wystąpi zespół w składzie: 
fabian Włodarek, Michał Walczak, Piotr Górka, frank Parker.

bilety: 50-70 zł

aRTUR aNDRUS Z ZESPOŁEM – recital kabaretowy 
3 grudnia (sobota), g. 19.00 Scena NCK
Kabaretowy recital o podróżach – dalekich i bliskich. O uczu-
ciach – własnych i cudzych, przeżytych, zasłyszanych i zmy-
ślonych. Trochę poważnie i trochę nie. W spektaklu piosenki 
przeplatają się z wierszami, humorystycznymi komentarzami 
i anegdotami. Artyście na scenie towarzyszą muzycy: Wojciech 
Stec, Łukasz Borowiecki, Łukasz Poprawski, Paweł Żejmo. 

bilety: 110/100 zł 

jaNUSZ RaDEK
9 grudnia (piątek), g. 19.00 Scena NCK 
Niekwestionowany król liryki, mistrz charakterystycznych i wy-
jątkowych interpretacji. To także miłośnik sportu, pieszych wę-
drówek, niepraktykujący historyk i aktywny mąż i tata. Od 30 
lat obecny na scenie, na której nie tylko muzyką i unikalnym 
głosem, ale także inteligentnym dialogiem i pełnym dystansu 
żartem tworzy wyjątkową i pełną emocji atmosferę. 

bilety: 80 zł

MIUOSH aKUSTYCZNIE III „Przyjdź do mnie”
10 grudnia (sobota), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK 
Trzecia część akustycznego projektu Miuosha, który od 2016 
roku skupia na jednej scenie muzyków FDG Orkiestry, Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz gości 
specjalnych. skład muzyczny: Miuosh, Robert Zając, Tomasz 
Dąbrowski, Oskar Ludziak, jacek Szczypiński, Marta fedyni-
szyn, joanna Smajdor, Mateusz Konieczny

bilety: 99-149 zł

ROYaL LVIV BaLLET „Śpiąca królewna”
11 grudnia (niedziela), g. 12.00 Scena NCK
Mądra i wzruszająca historia, piękne kostiumy, widowi-
skowa 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 wprowadzą widzów w piękny, magiczny świat 
baletu klasycznego. 

bilety: 120/90 zł

DaNIEL MIDaS „Sprawa dla stand-upera” 
13 grudnia (wtorek), g. 19.30 Scena NCK 
Odkrycie Internetu tego roku. Komik, którego „szopkę dla re-
portera” oglądają już wszyscy. Od kierowców, przez nauczy-
cielki, aż po znanych adwokatów. Jego ulubionym tekstem na 
podryw jest: „Jestem z Kaszewiakiem po imieniu” – podobno 
100% skuteczność. Prywatnie – bardzo pozytywny i zawsze 
uśmiechnięty chłopak. Gość ma dwa metry wzrostu, więc jak 
go poprosicie to pewnie zdejmie Wam coś z górnej półki.

bilety: 69/59 zł 

SKaLDOWIE – koncert
29 grudnia (czwartek), g. 18.00 Scena NCK 
Skaldowie w latach 70. byli jednymi z największych gwiazd 
polskiej sceny, a ich utwory – Wszystko mi mówi, że mnie ktoś 
pokochał, Nie całuj mnie pierwsza, Medytacje wiejskiego listo-
nosza, Cała jesteś w skowronkach czy Kulig stawały się ponad-
czasowymi przebojami.

bilety: 80/60 zł 
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