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Nowohuckie Centrum Kultury jest „instytucją-
-kombinatem” aktywności artystycznych, która 
od przeszło 30 lat animuje życie kulturalne 
mieszkańców Nowej Huty, a nierzadko i całego 
Krakowa. Tu na co dzień dzieje się coś interesu-
jącego, w myśl zasady: uczymy, bawimy, wycho-
wujemy, inspirujemy i pozytywnie zaskakujemy… 
bo nieustająco NakręCamy Kulturę!

Jednocześnie Nowohuckie Centrum Kultury dys-
ponuje jednym z ciekawszych budynków w Kra-
kowie – tak pod względem architektonicznym, 
jak i z uwagi na jego możliwości adaptacyjne, 
a  metraż (blisko 13  000 m2) umożliwia organi-
zację różnorodnych przedsięwzięć, również tych 
wymagających nietypowej aranżacji przestrzeni 
– festiwali, koncertów, spektakli, konferencji, 
sympozjów, targów, wystaw, szkoleń itp.

Dodatkowym atutem jest także rozległy teren 
wokół oraz własny parking, a także sama loka-
lizacja Centrum – doskonale skomunikowana 
z resztą miasta.

Zapraszamy do współpracy i do realizacji przed-
sięwzięć wspólnie z nami!

O NCK





SCENA NCK
Jedna z największych sal widowiskowych w Kra-
kowie, dysponująca widownią na 591 miejsc, 
z  różnicą wysokości ponad 5 metrów pomiędzy 
pierwszym a ostatnim rzędem (co gwarantuje 
doskonałą widoczność sceny z każdego miejsca). 

Sama scena, dzięki swoim rozmiarom, umoż-
liwia realizację widowisk angażujących nawet 
kilkudziesięciu artystów jednocześnie. Dodatko-
wo jest ona wyposażona w orkiestron, co pozwala 
na organizację dużych form muzycznych. 

Do dyspozycji wynajmującego pozostaje rów-
nież zaplecze sceniczne z garderobami, a także 
foyer z szatnią. W bezpośrednim sąsiedztwie 
sceny znajduje się także Biała Galeria CEN-
TRUM, pozwalająca na organizację wydarzeń 
towarzyszących.

Parametry techniczne:
	powierzchnia sali – 668 m2

	powierzchnia sceny – 254 m2

	powierzchnia orkiestronu – 82 m2

	szerokość sceny – 23,30 m
	głębokość sceny – 16 m
	głębokość proscenium do kurtyny – 6 m
	 liczba miejsc na widowni – 591





Gruntownie zmodernizowana sala z widownią 
o układzie amfiteatralnym liczącą 103 miejsca. 
Przeznaczona przede wszystkim do realizacji 
mniejszych form scenicznych, może także peł-
nić rolę sali wykładowej lub konferencyjnej. 

Ciekawostką architektoniczną jest oryginalny, 
betonowy, podwieszany strop, wspomagający 
akustykę pomieszczenia.

Poziom sceny jest równy poziomowi pierwsze-
go rzędu widowni, dlatego – w zależności od 
potrzeb – sala kameralna może być dodatkowo 
wyposażona w mobilną scenę, a także inny 
sprzęt sceniczny.

Parametry techniczne:
	powierzchnia sali – 149,50 m2

	szerokość sali – 13 m
	długość sali – 11,50 m
	wysokość sali – 3,85 m  

SALA KAMERALNA





Wyjątkowa przestrzeń galeryjno-wystawienni-
cza, której wschodnia ściana zbudowana jest 
z okien, co daje efekt całkowitego wypełnienia 
światłem. Najczęściej wykorzystywana do orga-
nizacji wystaw sztuki współczesnej, doskonale 
sprawdza się też jako przestrzeń konferencyjna, 
targowa lub bankietowa (tym bardziej, że jest 
zlokalizowana bezpośrednio przy Scenie NCK).

Jej niezaprzeczalnym atutem jest naturalne 
oświetlenie, a także wysokość, umożliwiająca 
ekspozycję wielkoformatowych instalacji oraz 
budowę nietypowych scenografii. 

Na potrzeby indywidualnych projektów istnieje 
możliwość doposażenia Galerii w mobilną scenę, 
a także dodatkowe oświetlenie i nagłośnienie.

Parametry techniczne:
	powierzchnia Galerii – 275 m2

	szerokość Galerii – 10 m
	długość Galerii – 27,5 m
	wysokość Galerii – 9 m

BIAŁA  
GALERIA CENTRUM





Sala o łącznej powierzchni ponad 600 m2, 
wyposażona w system mobilnych ścian pozwa-
lających na podział przestrzeni na trzy mniejsze 
sale o  powierzchni ok. 200 m2 każda. W każ-
dej z sal istnieje możliwość rozłożenia podłogi 
baletowej, budowy scenografii i ustawienia wi-
downi. Pomieszczenie doskonale sprawdza się 
także jako przestrzeń konferencyjna, targowa 
lub bankietowa. Każda z sal może być dowolnie 
aranżowana i wyposażona w sprzęt sceniczny 
lub konferencyjny.

Sala jest zlokalizowana na poziomie wejścia 
głównego do NCK, w bezpośrednim sąsiedztwie 
łazienek, a także pomieszczeń technicznych 
mogących służyć jako zaplecze organizacyjne.

Obszerny hol prowadzący do sali, na co dzień 
funkcjonujący jako Szara Galeria CENTRUM, 
jest wyposażony w profesjonalny system wy-
stawienniczy, co stwarza dodatkowe możliwości 
aranżacyjne.

Parametry techniczne:
	powierzchnia sali – 600 m2

	szerokość sali – 17,2 m
	długość sali – 36 m
	wysokość sali – 3,3 m
	powierzchnia holu – 155,25 m2

	szerokość holu – 6,45 m
	długość holu – 45 m
	wysokość holu – 3,45 m

SALE 
WIELOFUNKCYJNE





Trzy zmodernizowane sale, przystosowane do 
prowadzenia zajęć tanecznych i  rekreacyjnych. 
Pomieszczenia wyposażone są w  lustra, drążki 
baletowe oraz drewniane podłogi. Każda z  sal 
posiada szatnię, przebieralnie oraz łazienki 
z prysznicami.

Parametry techniczne:
	sala nr 204

powierzchnia: 112 m2

wymiary: 8 m x 14 m

	sala nr 206
powierzchnia: 254 m2

wymiary: 11,4 m x 22,3 m

	sala nr 208
powierzchnia: 112 m2

wymiary: 8 m x 14 m

SALE BALETOWE





Zmodernizowane sale szkoleniowo-wykładowe, 
przeznaczone dla grup od 20-40 osób (w za-
leżności od ustawienia stołów i krzeseł). Każde 
z  pomieszczeń wyposażone w podstawowy 
sprzęt techniczny w postaci tablicy interaktyw-
nej i projektora (z możliwością dodatkowego 
doposażenia). Sale dedykowane szkoleniom, 
zajęciom warsztatowym lub spotkaniom bizne-
sowym.

Parametry techniczne:
	sala nr 106

powierzchnia – 37,52 m2

długość – 6,7 m
szerokość – 5,6 m

	sala nr 112b
powierzchnia – 59 m2

długość – 10,7 m
szerokość – 5,5 m

	sala nr 117
powierzchnia – 74,4 m2

długość – 9,3 m
szerokość – 8,0 m

	sala nr 120
powierzchnia – 56,88 m2

długość – 9,64 m
szerokość – 5,9 m

	sala nr 125
powierzchnia – 26,84 m2

długość – 4,4 m
szerokość – 6,1 m

SALE SZKOLENIOWE





Studio jest przeznaczone przede wszystkim 
do prezentacji tańca współczesnego, dedyko-
wane spektaklom i warsztatom. Wyposażenie 
obejmuje profesjonalną podłogę baletową oraz 
opcjonalnie mobilną widownię na 70 miejsc, 
a także sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. 
Dodatkowo studio posiada własną garderobę 
ze stanowiskami charakteryzatorskimi oraz 
łazienkę z prysznicem.

Parametry techniczne:
	powierzchnia studia – 147,6 m2

	szerokość studia – 8,2 m
	długość studia – 18 m
	wysokość studia – 2,9-3,9 m

STUDIO KCC





Nowohuckie Centrum Kultury ma doświadcze-
nie w organizacji wydarzeń o różnorodnym stop-
niu zaangażowania technicznego i logistycznego 
– od kameralnych spotkań po imprezy cykliczne 
o charakterze festiwalowym. Kompleksową ob-
sługę wydarzeń umożliwia odpowiednie zaple-
cze jakim dysponuje NCK – tak pod względem 
zasobów ludzkich, jak i możliwości lokalowych.

NCK dysponuje własną:
	obsługą techniczną,
	obsługą sceniczną,
	obsługą widowni.

Budynek NCK to także:
	2 szatnie,
	winda w budynku głównym,
	łazienki przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,
	możliwość organizacji punktu recepcyj-

nego,
	pomieszczenia mogące stanowić zaple-

cze organizacyjne,
	własny parking (niestrzeżony płatny).

Na atrakcyjność wydarzeń organizowanych 
przez Państwa wpływać także mogą:
	Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krako-

wie (znajdująca się w NCK),
	ENCEK FOOD TRUCK PARK (pierwszy 

nowohucki food truck park zlokalizowany 
przy NCK),

	Bistro Marchewka (restauracja serwują-
ca dania na bazie naturalnych produktów 
lokalnych),

	lodowisko (zlokalizowane w okresie zimo-
wym przed budynkiem NCK).

ZAPLECZE  
ORGANIZACYJNE



Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
tel. 12 644 02 66 wew. 76, wynajmy@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl


