A JUŻ W STYCZNIU…

NCK EDUKACJA

NCK wystawy

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA NOWA HUTA
koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia zespołu

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Przyrodniczy
„Trzy kolory: NIEBIESKI”

KRAKOWSKI KLUB FOTOGRAFICZNY „Siła kobiet”
Ewa Gajewska, Beata Sulikowska, Agnieszka Świat,
Monika Stachnik-Czapla

21 stycznia (sobota), g. 17.00

Scena NCK

WIELKA GALA NOWOROCZNA – najpiękniejsze melodie świata
22 stycznia (niedziela), g. 17.00 i 19.30

Scena NCK

BAL POSTACI Z BAJEK DLA NAJMŁODSZYCH
25 stycznia (środa), g. 10.00

budynek C

jednorazowa wejściówka: 35 zł
NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział Ochrony
Środowiska „Węgiel czyści czy brudzi?”
10 grudnia (sobota), g. 11.00
sala 006
Podczas zajęć zbadamy właściwości węgla, dowiemy się jak to
możliwe, że jego brudząca natura pomaga nam pozbyć się zanieczyszczeń, a nawet chorobotwórczych bakterii.
jednorazowa wejściówka: 35 zł

SKRZYPEK NA DACHU – musical
28 stycznia (sobota), g. 15.00 i 19.00

Scena NCK

31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
29 stycznia (niedziela)

Scena NCK

FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI
30 stycznia – 12 lutego

KLUB SUPER MAMA – wykład
14 grudnia (środa), g. 10.30
sala kameralna 203
Prezenty wspierające rozwój dziecka - sensoryczne zabawki
i pomoce.
spotkanie poprowadzi Joanna Krysiak
bilety: 1 zł
NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI – Wydział
Detektywistyczny „Zaginione listy do Świętego Mikołaja”
17 grudnia (sobota), g. 11.00
sala 006
Zaginęła skrzynka z listami do św. Mikołaja! Musimy ją odnaleźć, żeby uratować święta.
jednorazowa wejściówka: 45 zł

LODOWISKO
Otwarcie ŚLIZGAWKI PRZED 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

1 grudnia (czwartek), g. 13.00
Mobilne lodowisko o powierzchni 800 m2 powstało dzięki finansowemu zaangażowaniu budżetu miasta Krakowa i wsparciu
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Zlokalizowane
jest na skwerze przed budynkiem NCK, tuż obok Placu Centralnego. Dzięki swojemu dogodnemu położeniu stanowi doskonały
pomysł na aktywne spędzanie wolnego czasu dla całych rodzin
oraz organizację zajęć z wychowania fizycznego dla okolicznych
szkół podstawowych i liceów.
NCK SCENA

3 listopada – 31 grudnia

FOTO-GALERIA
wstęp wolny

grudzień
2022

ZESPÓŁ GÓRALSKI HAMERNIK – koncert noworoczny

3 grudnia (sobota), g. 11.00 i 12.30
sala 006
Na zajęciach dowiemy się jak kolorowy jest świat, który nas otacza, co to jest chromatografia, indygodyna i antocyjany.

SŁAWEK HESJA KRAJNIEWSKI „Odloty Hesji”
4 listopada – 28 lutego

Rynek NCK
wstęp wolny

JOANNA NOWICKA „Piękni ludzie”
10 listopada – 31 grudnia

Czarna Galeria CENTRUM
wstęp wolny

MICHAEL HANKE „Emotions”
16 listopada – 31 grudnia

Złota Galeria CENTRUM
wstęp wolny

LESZEK GÓRSKI „Acid”
16 listopada – 31 grudnia

Szara Galeria CENTRUM
wstęp wolny

WORLD PRESS PHOTO 2022
18 listopada – 7 grudnia
Biała Galeria CENTRUM
wystawa czynna codziennie w g. 11.00 – 19.00
bilety: 20/15 zł
WANDA FIK-PAŁKOWA „Mój TEATR. Mała retrospektywa prac
scenograficznych. Jubileusz 60-lecia pracy twórczej”
15 grudnia – 15 stycznia

Biała Galeria CENTRUM
wstęp wolny

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO
stała wystawa malarstwa

nck.krakow.pl

Scena NCK

Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich
Ze względu na planowany remont galeria czynna do 11 grudnia,
od wtorku do niedzieli w g. 13.00-19.00.
bilety: 20/15 zł

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY • Instytucja Kultury Miasta Krakowa

PROJEKT LOGO

Lodowisko czynne:
poniedziałek-piątek, g. 13.00-20.30
weekendy, ferie zimowe, dni wolne od pracy, 9.00-20.30
bilety: 10 zł (ślizgawka 45-minutowa)

fot. MICHAEL HANKE

13 i 14 stycznia (piątek i sobota)

NCK Scena
SKORUPA – monodram
FABRYKA ŚNIEGU

1 grudnia (czwartek), g. 19.00
studio teatralne 209
scenariusz, reżyseria, muzyka, wykonanie – Nataniel Wrzeciono
spektakl dla widzów od 14 roku życia
bilety: 20 zł
CUDOWNA PODRÓŻ – Teatr Trip – spektakle mikołajowe
2 grudnia (piątek), g. 9.00, 11.45
Scena NCK
4 grudnia (niedziela), g. 17.00
7 grudnia (środa), g. 9.00
Historia trójki rodzeństwa, z których jedno nie wierzy w istnienie św. Mikołaja. Siostry układają plan i postanawiają zabrać
brata w podróż, aby go odnaleźć. Spektakl zakończony spotkaniem ze św. Mikołajem, który rozda dzieciom zakupione przez
opiekunów prezenty.
bilety: 35/30 zł

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
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 maszyna przestaje działać. Czy dzielni pracownicy fabryki poradzą sobie z tą sytuacją? Spektakl zakończony spotkaniem ze św. Mikołajem, który rozda dzieciom zakupione przez
opiekunów prezenty.
bilety: 35/30 zł

WYSTAWA MAKIET KOLEJOWYCH
2 grudnia (piątek), g. 16.00-20.00
budynek C
3 i 4 grudnia (sobota, niedziela), g. 9.00-13.00 i 14.00-18.00
Na powierzchni 700 m² wystawcy z całej Polski zbudują miniaturowy świat – tory, lokomotywy, wagony, semafory i budynki
stacji kolejowych, po czym uruchomią modele i wyobraźnię widzów, by ruszyć koleją żelazną w niezwykłą podróż.
bilety: 14/7 zł

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI – Zbigniew Wodecki
8 grudnia (czwartek), g. 18.00
Scena NCK
Zacznij od Bacha – Zbigniew Wodecki Tribute Band to projekt
muzyczny, który powstał w grudniu 2017 roku w Krakowie. Zespół tworzą muzycy, którzy zafascynowani twórczością Zbigniewa Wodeckiego postanowili złożyć mu hołd.
wystąpią: Karol Berger, Łukasz Malinowski, Piotr Malinowski,
Dawid Buras, Adrian Rybka
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk
bilety: 25/20 zł

ARTUR ANDRUS Z ZESPOŁEM – recital kabaretowy
3 grudnia (sobota), g. 19.00
Scena NCK
Kabaretowy recital o podróżach – dalekich i bliskich. O uczuciach – własnych i cudzych, przeżytych, zasłyszanych i zmyślonych. 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 zł

JANUSZ RADEK

WYSTAWA MAKIET KOLEJOWYCH

9 grudnia (piątek), g. 19.00
Scena NCK
Król liryki, nie tylko krakowskiej, a także mistrz charakterystycznych i wyjątkowych interpretacji utworów. Od 30 lat obecny
na scenie, na której nie tylko muzyką i unikalnym głosem, ale
także inteligentnym dialogiem i pełnym dystansu żartem tworzy pełną emocji atmosferę.
bilety: 80 zł
CIENIOWANKI – Teatr Figurki z Krakowa
spektakl teatru cieni dla najnajów
10 grudnia (sobota), g. 15.30
sala C3
W naszym małym laboratorium eksperymentujemy ze światłem, cieniem i naszymi aktorami. Bawimy się w chowanego,
rośniemy jak na drożdżach, gramy na nosie i tamburynie. Spektakl w założeniu jest przeznaczony dla dzieci od 2 do 5 roku
życia, ale jest duża szansa, że dorosłym też się spodoba.
bilety: 30 zł

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, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz gości specjalnych. Projekt czerpie z ostatnich dokonań katowickiego rapera, który śmiało sięga w kierunku nieoczywistych rozwiązań
muzycznych.
skład zespołu: Miuosh, Robert Zając, Tomasz Dąbrowski,
Oskar Ludziak, Jacek Szczypiński, Marta Fedyniszyn, Joanna
Smajdor, Mateusz Konieczny
bilety: 99-149 zł
CIENIOWANKI – Teatr Figurki z Krakowa
spektakl teatru cieni dla najnajów
11 grudnia (niedziela), g. 11.00 i 12.30

sala C3
bilety: 30 zł

ROYAL LVIV BALLET „Śpiąca królewna”
11 grudnia (niedziela), g. 12.00
Scena NCK
Piękne kostiumy, widowiskowa 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”

ROYAL LVIV BALLET

MIUOSH AKUSTYCZNIE III. „Przyjdź do mnie”

ALICJA W KRAINIE CZARÓW – Teatr Tańca Terpsychora
spektakl taneczny
17 grudnia (sobota), g. 15.00 i 18.00

Scena NCK
bilety: 55/40 zł

Gore gwiazda
Nowohucka Orkiestra Instrumentów Nieprzypadkowych
17 grudnia (sobota), g. 17.00
sala kameralna 203
Tradycyjne kolędy w oryginalnych aranżacjach na ukulele.
scenariusz i opracowanie muzyczne Marta Brzoza
bilety: 5 zł

11 grudnia (niedziela), g. 17.00
Scena NCK
Bajkowa opowieść połączona z niezwykłą muzyką Piotra Czajkowskiego skomponowaną do libretta Władimira Biegiczewa
i Wasilija Gelcera wprowadzą widzów w piękny, magiczny świat
baletu klasycznego.
bilety: 120/90 zł

MAGIA LODU – Krakowska Akademia Musicalu

KINO TAŃCA
prezentacje krótkometrażowych filmów tanecznych

18 grudnia (niedziela), g. 17.00 i 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?
bilety: 55/45 zł

11 grudnia (niedziela), g. 18.00

sala kameralna 203
bilety: 15 zł

DANIEL MIDAS „Sprawa dla stand-upera”
13 grudnia (wtorek), g. 19.30
Scena NCK
Odkrycie Internetu tego roku. Komik, którego „Szopkę dla reportera” oglądają już wszyscy. Od kierowców, przez nauczycielki, aż po znanych adwokatów. Ma dwa metry wzrostu, więc jak
go poprosicie to pewnie zdejmie wam coś z górnej półki.
bilety: 59-69 zł
SCENA PIOSENKI AUTORSKIEJ – Alicja Tanew
15 grudnia (czwartek), g. 18.00
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk

sala kameralna 203
bilety: 25/20 zł

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KRAKOWIACY „Koncert świąteczny”
16 grudnia (piątek), g. 18.00

Scena NCK
bilety: 30 zł

18 grudnia (niedziela), g. 11.00 i 13.00
Scena NCK
Musical opowiada o dwóch siostrach – księżniczkach Arendelle.
bilety: 55/45 zł
GREASE – POWRÓT LEGENDY – Krakowska Akademia Musicalu

SKALDOWIE
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 listonosza, Cała jesteś w skowronkach czy Kulig stały się ponadczasowymi przebojami.
bilety: 80/60 zł
BAL SYLWESTROWY 2022
31 grudnia (sobota), g. 20.00
Muzyka na żywo, wytworne menu, liczne konkursy z nagrodami.
bilety: 390 zł/osoba

