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FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI
30 stycznia – 12 lutego 2023

Zielono mi!
Tradycyjnie, w czasie ferii zimowych, zapraszamy wszystkie dzie-
ci na Festiwal Teatrów Dla Dzieci, który służy nie tylko popula-
ryzacji teatru wśród najmłodszych widzów, ale także wyrabia-
niu nawyków obcowania ze sztuką. W tym roku, w środku zimy, 
w NCK zrobi się zielono. Tematem przewodnim tegorocznego Fe-
stiwalu będzie ekologia. Poprzez teatralne spektakle, warsztaty 
i wystawy chcemy pokazać dzieciom piękno i różnorodność na-
szej planety. Festiwalowe inscenizacje odwołują się w rozmaity 
sposób do natury oraz zachęcają do refleksji nad ochroną tego 
co nas otacza.

Zapraszamy!
„Złota”-Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana 



30 stycznia (poniedziałek)

g. 11.00, Scena NCK      wiek 5+

ZŁOTA 
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin

Akcja sztuki rozgrywa się głównie w morskich głębinach, a boha-
terowie przeżywają wiele zabawnych przygód i spotykają wielo-
barwne postaci: Konia Morskiego, Łososia, Ośmiornicę…
Spektakl podejmuje ważne zagadnienia związane z ekologią, 
zwracając uwagę na problem zanieczyszczenia wód i poważne 
tego skutki. W warstwie plastycznej podkreślają to ciekawie wy-
konane lalki i scenografia z wykorzystaniem materiałów pocho-
dzących z recyklingu.

czas trwania: 60 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 9.00, 10.30, 12.30, 15.00, sala 012    wiek 5+

MIESZKAŃCY MORSKICH GŁĘBIN  

Zajęcia, inspirowane spektaklem „Złota”, podczas których 
uczestnicy stworzą własne morskie stworzenia z gliny. 
warsztaty 
prowadząca: Bożena Szuflita 
bilety: 20 zł/1,5 h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26, e-mail: galeria@nck.krakow.pl

„Statek Noego” - Teatr Maska w Rzeszowie 



31 stycznia (wtorek) 
g. 11.00, Scena NCK      wiek 7+

BIRUTA I TAJEMNICA RZEKI
Teatr Maska – RZESZÓW

W wiosce chlubiącej się tytułem najspokojniejszej na świe-
cie zaczynają dziać się niepokojące historie: jedzenie nabiera 
gorzkiego smaku, dzieci zaczynają chorować, zwierzęta są oso-
wiałe. Zdaje się, że tajemnicza trucizna przenika wodę, którą 
piją mieszkańcy wioski, podlewają nią swoje ogrody warzywne
i poją zwierzęta. W wiosce mieszka wiedźma Biruta, która zo-
staje oskarżona o zatruwanie wody. Spektakl, odwołujący się 
do mitologii bałtyjskiej, łączy odwieczne pytania o sens życia 
i wartości na jakich powinna opierać się wspólnota z aktualnymi 
kwestiami, takimi jak wpływ człowieka na świat natury. 

czas trwania: 60 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 13.00, sala C-3                   wiek 1,5+

STATEK NOEGO 
Teatr Maska – RZESZÓW

Podobno dawno, dawno temu podczas wielkiej ulewy pod wodą 
znalazło się wiele lasów, łąk, całych krain. Deszcz padał tak dłu-
go, że woda zakryła nawet góry i cały świat zamienił się w wielkie 
morze. Zanim to się jednak stało Noe wybudował swoją wspania-
łą arkę. Chcecie się dowiedzieć kto się na niej znalazł? „Statek 
Noego” jest przedstawieniem dla najmłodszych dzieci, które do-
piero zaczynają swoją przygodę z teatrem. 

spektakl dla najnajów
czas trwania: 40 minut
bilety: 35 zł
Na spektakl należy zakupić bilety dla dziecka jak również dla opiekuna. Obowiązuje jedna 
cena biletów dla dzieci i osób dorosłych. 
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

„Biruta i tajemnica rzeki” - Teatr Maska w Rzeszowie



1 lutego (środa) 

g. 11.00, Scena NCK      wiek 7+

SMOKI 
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana – Bielsko-BiałA

Smoki żyją normalnie – uczą się w szkołach, chodzą do pracy, 
mają rząd i prezydenta, a wieczorami opowiadają swoim smo-
czym dzieciom bajki na dobranoc - straszne legendy o złych 
i okropnych ludziach, których należałoby się bać, ale którzy na 
szczęście tak naprawdę nie istnieją. Tylko, że ludzie przecież 
istnieją i opowiadają swoim dzieciom takie same historie, ale 
o smokach. To zabawne i wzruszające przedstawienie, którego 
tematami są: tolerancja, akceptacja i potrzeba odkrywania świa-
ta, bez uprzedzeń i osądów.

czas trwania: 75 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 9.00, 10.30, 12.30, 15.00, sala 012   wiek 5+

PORTRET SMOKA 

Warsztaty rysunku kredkami akwarelowymi, podczas których 
uczestnicy narysują własne obrazy inspirowane spektaklem 
„Smoki”. 

warsztaty 
prowadząca: Bożena Szuflita 
bilety: 20 zł/1,5 h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26

g. 13.00, sala 115      wiek 5+

TAJEMNICE SMOKÓW 
      
Warsztaty papieroplastyczne, podczas których uczestnicy stwo-
rzą z papieru własne rzeźby inspirowane spektaklem „Smoki”. 

warsztaty 
prowadząca: Jolanta Krzyworzeka-Smolik 
bilety: 20 zł/1,5 h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26, e-mail: galeria@nck.krakow.pl



2 lutego (czwartek)

g. 11.00, Scena NCK     wiek 5+

MAMU-TY 
Olsztyński Teatr Lalek

Czy prawdziwy dom jest tam gdzie przyszliśmy na świat, czy 
może po drugiej stronie galaktyki? Czy psina może zostać siostrą 
mamuta? I czy można zaprzyjaźnić się z odkurzaczem? Między 
epoką lodowcową, a zwykłym, współczesnym domem, razem 
z małym mamutem Mamu, będziemy poszukiwać odpowiedzi 
na te i inne pytania. Twórcy spektaklu pokazują jak pomiędzy 
zwyczajnymi-niezwyczajnymi zakupami i dziecięcą ciekawością 
świata rodzi się bliskość, wrażliwość i spontaniczność. 

czas trwania: 70 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

„Mamu-Ty” - Olsztyński Teatr Lalek



3 lutego (piątek)

g. 11.00, Scena NCK       wiek 5+

ALE KINO 
Teatr Lalek Guliwer - Warszawa 

Akcja spektaklu rozgrywa się na planie filmowym. To opowieść 
o Panu Soczewce – operatorze filmowym z wiersza Jana 
Brzechwy, który przymierza się do nakręcenia filmu. Bohate-
rami są postaci z wierszy popularnych polskich poetów: Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej oraz Ignacego 
Krasickiego. Utwory są pretekstem do pokazania szerokiego 
spektrum emocji, które towarzyszą twórczej pracy. Udział w fil-
mie staje się dla bohaterów spektaklu wyzwaniem, by przesko-
czyć własne ograniczenia i wyzwolić w sobie kreatywną moc.

czas trwania: 80 minut + przerwa 
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
W spektaklu używany jest stroboskop.
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 9.00, 10.30, 12.30, 15.00, sala 012    wiek 5+

ZAWÓD OPERATORA FILMOWEGO 

Zostań operatorem i przy pomocy ołówka i kredek stwórz wła-
sny filmowy świat. Warsztat nawiązuje do spektaklu „Ale kino”.

warsztaty
prowadząca: Bożena Szuflita 
bilety: 20 zł/1,5h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26, e-mail: galeria@nck.krakow.pl

„Ale kino” - Teatr Lalek Guliwer



4 lutego (sobota)

g. 11.00, Scena NCK      wiek 4+

ŻUBR POMPIK 
Teatr Fuzja – Poznań

Witajcie w puszczy – w świecie małego żubra odkrywcy. Pompik 
dostrzega to, czego nie widzą dorosłe żubry. Zaskakuje trafnymi 
spostrzeżeniami, choć zdarzają mu się śmieszne pomyłki. Ra-
zem z siostrą Polinką wyruszają na wyprawy w głąb puszczy - 
poznając jej zapachy, dźwięki, kolory, a przede wszystkim inne 
zwierzęta i ich zwyczaje. Spektakl jest pełen humoru, muzyki 
i magicznych dźwięków lasu tworzonych na żywo, na oczach wi-
dzów.

czas trwania: 50 minut
bilety: 35 zł
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 12.00, Biała Galeria CENTRUM                      wiek 5-10

OD NASIONKA DO DRZEWA

Podczas warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze gatunki 
drzew, poznają ich rolę w przyrodzie, stworzą własny atlas drzew 
i wykonają miseczkę z gliny samoutwardzalnej.

warsztaty
prowadząca: Joanna Kralka-Frycz  
bilety: 20 zł /1,5 - 2 h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

„Żubr Pompik” - Teatr Fuzja Poznań



5 lutego (niedziela)

g. 11.00 i 13.00, Scena NCK                     wiek do 3

DO GÓRY
Zdrojowy Teatr Animacji - Jelenia Góra 

Spektakl jest zachwytem nad bogactwem, pięknem i niezwykło-
ścią karkonoskiej natury. Zabiera widzów w pełną abstrakcyjnych 
skojarzeń podróż w głąb siebie i jest zaproszeniem do działania. 
To zachęta do budowania przez rodziców relacji z dziećmi, które 
oparte są na wspólnym doświadczaniu przyrody, poszukiwaniu 
w niej sensu i piękna.

spektakl dla najnajów
czas trwania: 40 minut
bilety: 35 zł
Na spektakl należy zakupić bilety dla dziecka jak również dla opiekuna. Obowiązuje jedna 
cena biletów dla dzieci i osób dorosłych.
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 11.00 i 13.00, sala kameralna 203    wiek 4+ 

DOBRE RADY LISA WITALISA 
O! Teatr - Jaworzno

Lis Witalis to szelma jakich mało. Czego to ten zwierz nie obie-
ca by zdobyć to, na co przyjdzie mu ochota. A to niedźwiedzia 
przekona by do myśliwego po zapasy jedzenia się udał, a to pod 
pozorem nakarmienia głodujących zwierząt, placków ze śniegu 
napiecze. A nawet przekona mieszkańców lasu by na prezydenta 
go wybrały. Wykorzystując ufność, łatwowierność napotkanych 
stworzeń spełnia swoje zachcianki. Ci, którzy chcą coś zdobyć 
bez wysiłku niech się strzegą jego dobrych rad. Ale lisowi przyj-
dzie w końcu zapłacić za swe niecne poczynania.

czas trwania: 50 minut
bilety: 35 zł
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

„Dobre rady Lisa Witalisa” - O! Teatr Jaworzno



g. 12.00, Biała Galeria CENTRUM                      wiek 5-10

TROP W TROP? 

Podczas zajęć uczestnicy poznają zwierzęta leśne oraz ich tropy. 
Dzieci nauczą się jak obserwować przyrodę i jak ważną rolę pełni 
w niej każde zwierzę. Uczestnicy warsztatów stworzą atlas cie-
kawostek, a także wykonają medale z masy solnej z odciskami 
tropów zwierząt.

warsztaty
prowadząca: Joanna Kralka-Frycz  
bilety: 20 zł / 1,5 - 2 h 
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

„Smoki” - Teatr Lalek Banialuka



6 lutego (poniedziałek)

g. 11.00, Scena NCK      wiek 4+

AMELKA, BÓBR I KRÓL NA DACHU 
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana –  bielsko-biała

Życie Amelki nie jest różowe. Pewnego poranka jej okrutna mat-
ka Fryga wysyła ją do Szepczącego Lasu po garnek czarnego 
miodu. Amelka musi zdążyć przed zachodem słońca, bo w nocy 
lasem rządzi budząca strach sowa. Dziewczynka ma mało czasu, 
jednak po drodze zatrzymuje się, by pomóc wszystkim, których 
spotyka. Wędrówka okazuje się także podróżą w głąb siebie, po-
zwalającą odkryć Amelce swoją prawdziwą tożsamość i zrozu-
mieć otaczający ją świat.

czas trwania: 75 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 13.00, 15.30, 17.00, sala 012     wiek 5+

LEŚNA CHATKA WRÓŻEK      

Podczas warsztatów ceramicznych zainspirowanych spektaklem 
„Amelka, Bóbr i Król na dachu” uczestnicy stworzą domki dla 
wróżek według własnego pomysłu.

warsztaty
bilety: 20 zł /1,5 h
prowadząca: Bożena Szuflita 
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26, e-mail: galeria@nck.krakow.pl

„Amelka, Bóbr i Król na dachu” - Teatr Lalek Banialuka



7 lutego (wtorek)

g. 11.00, Scena NCK      wiek 5+

DZIÓB W DZIÓB  
Teatr im. H. Ch. Andersena - Lublin 

Opowieść toczy się wokół przygód bandy honorowych gołębi, 
które walczą z podwórkową kotką Dolores, podejrzewając ją 
o zjedzenie ich towarzysza Janusza. Plany krzyżuje im pojawie-
nie się wróbla Przemka, który bardzo chciałby dołączyć do bandy 
i stać się jednym z gołębi. Historia porusza bardzo aktualne te-
maty budowania poczucia wspólnoty, przestrzeni dla inności 
w grupie i konfliktu wartości. Piękna scenografia i lalki stworzo-
ne z rzeczy z recyklingu dostały główną nagrodą na Festiwalu 
Nowej Scenografii 2016.

czas trwania: 90 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

„Dziób w dziób” - Teatr Lalki im. H. Ch. Andersena



8 lutego (środa)

g. 11.00 i 13.00, Scena NCK                         wiek 2-5

O CZYM SZEPCZE LAS 
Teatr Animacji w Poznaniu i Art Fraction Foundation – Poznań 

Spektakl jest zaproszeniem do wsłuchania się w historie, któ-
re chce opowiedzieć nam las. W sposób poetycki - na poziomie 
słowa, dźwięku i obrazu - zaprasza widzów do poznania bogac-
twa świata drzew i ich mieszkańców. Piękne animowane lal-
ki, intrygujące obrazy i wizualizacje, zaskakujące dźwięki - to 
wszystko sprawi, że poczujecie magię lasu i nabierzecie ocho-
ty na leśny spacer z jeszcze bardziej otwartymi oczami, uszami 
i sercem.

spektakl dla najnajów
czas trwania: 40 minut
bilety: 35 zł
Na spektakl należy zakupić bilety dla dziecka jak również dla opiekuna. Obowiązuje jedna 
cena biletów dla dzieci i osób dorosłych.
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 13.00, 15.30, 17.00, sala 012     wiek 5+

SPACER PO LESIE  

Las szumi, pachnie i zmienia się zależnie od pór roku. Które 
oblicze lasu lubicie najbardziej? Spróbujemy te zmiany uchwy-
cić przy pomocy farb i pędzli. Warsztat malarski zainspirowany 
spektaklem „O czym szepcze las”.

warsztaty 
prowadząca: Bożena Szuflita 
bilety: 20 zł/1,5 h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26, e-mail: galeria@nck.krakow.pl

„O czym szepcze las” - Teatr Animacji w Poznaniu



9 lutego (czwartek)

g. 11.00, Scena NCK      wiek 9+

KOSMICI 
Miejski Teatr Miniatura – Gdańsk

Pia jest kapitanką promu kosmicznego. Razem z dorastającą 
córką, starzejącą się mamą i niestabilnym emocjonalnie andro-
idem starają się zarobić na życie, organizując wycieczki po galak-
tyce. Pewnego dnia ich statek zostaje zaatakowany przez kosmi-
tów. Czy nasi bohaterowie zostaną zjedzeni przez przedstawicieli 
obcej cywilizacji? I czy pasażerowie promu jeszcze kiedykolwiek 
wybiorą się z nimi na wycieczkę? Na te i inne pytania dotyczące 
tajemnic wszechświata znajdziecie odpowiedź w spektaklu, który 
w zaskakujący i świeży sposób opowiada o takich zagadnieniach 
jak ekologia, różnorodność i relacje rodzinne.

czas trwania: 75 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 13.00, sala 115      wiek 5+

KOSMICZNE PODRÓŻE 

Kosmos jest czarny. Kosmos jest niebieski z żółtymi gwiazdami. 
Kosmos jest wielobarwny. Czy przy pomocy farb i pędzla można 
uchwycić piękno drogi mlecznej? Warsztaty malarskie zainspiro-
wane spektaklem „Kosmici”.

warsztaty 
prowadząca: Jolanta Krzyworzeka-Smolik 
bilety: 20 zł/1,5 h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26, e-mail: galeria@nck.krakow.pl

„Kosmici” - Miejski Teatr Miniatura z Gdańska



10 lutego (piątek)

g. 11.00, Scena NCK      wiek 3+

ŻABCIA I ROPUCH 
Teatr Lalki i Aktora - Wałbrzych

Pełna humoru opowieść o przyjaźni dwóch płazów – żywio-
łowej Żabci i pesymistycznego Ropucha, którzy wspierają się 
w codziennych sytuacjach i rozwiązują problemy. Oprócz pery-
petii dwójki przyjaciół, poznamy także losy Ślimaka, który bez-
ustannie dba o swoją figurę, Muchę produkującą perfumy oraz 
polującego na nią Nietoperza. Bohaterowie żyją w harmonijnym 
świecie zgodnie z wyznaczonym przez naturę rytmem, gdzie 
wspólne spędzanie czasu jest najważniejszą wartością, a troska 
o szczęście drugiej osoby czyni ten świat jeszcze piękniejszym.

czas trwania: 55 minut
bilety: 40 zł normalny/35 zł grupowy
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 13.00, 15.30, 17.00, sala 012     wiek 5+

ŻABY I ROPUCHY 

Zajęcia ceramiczne inspirowane spektaklem „Żabcia i Ropuch”. 
Uczestnicy warsztatów stworzą własną żabę lub ropuchę. Prze-
strzegamy jednak, że po pocałowaniu mogą się one zamienić 
w księcia lub księżniczkę.

warsztaty
prowadząca: Bożena Szuflita 
bilety: 20 zł/1,5 h
informacje i zapisy: tel. 12 6440266 wew. 26, e-mail: galeria@nck.krakow.pl

„Żabcia i ropuch” - Teatr Lalki i Aktora



11 lutego (sobota)

g. 11.00, scena kameralna 203     wiek 5+

IRIS I TĘCZOWE DRZEWO 
Teatr Figurki - Kraków

Życie tęczowych elfów jest wspaniałe. Mieszkają sobie na tę-
czowym 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 szeroki świat. Któregoś dnia drzewo zaczy-
na tracić kolory. Żeby uratować swój świat Iris będzie musiała 
sprzeniewierzyć się wszystkim zasadom swojego klanu i  zanu-
rzyć w ciemnym lesie pełnym trolli. Czy mała elfka podoła temu 
wyzwaniu i ocali magiczne drzewo?

czas trwania: 55 minut
bilety: 35 zł
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

g. 11.00 i 16.00, Scena NCK                      wiek 6-12

HRABI BEZ WĄSÓW 
Kabaret Hrabi 

Skoro „Bez wąsów” – wąsy zatem nie pojawiają się. Spotkać za 
to będzie można panią od WF, rodzinę Skoczków, Januszka który 
nie mył uszków, pana który usiadł na czekoladkach, chrapiącego 
tatę, tajemniczy sklep z głosami, dziewczynę która robi straszli-
we błędy ortograficzne, chłopca który marzy o tym by być ślima-
kiem, oraz nauczyciela języka polskiego – pana Draculę.

spektakl kabaretowy
bilety: 50-120 zł
informacje i bilety: tel. 12 6440266 wew. 55, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

„Do góry” - Zdrojowy Teatr Animacji



WYSTAWY INTERAKTYWNE
30 stycznia – 12 lutego, g. 10.00 – 15.00, Biała Galeria CENTRUM

WIELKA WYPRAWA ŻUBRA POMPIKA - POLSKIE PARKI 
NARODOWE
Fundacja Czas Dzieci

Instalacja wystawiennicza, na podstawie serii książek Toma-
sza Samojlika „Żubr Pompik. Wyprawy”, zaprasza do poznawa-
nia polskiej natury. Dzieci niczym prawdziwi odkrywcy wyruszą 
z mapą Polski w ręku, by odkryć jakie skarby kryją polskie parki 
narodowe.

wstęp wolny

30 stycznia – 12 lutego, g. 8.00 – 22.00, Szara Galeria CENTRUM

JASNOWIDZE EDYCJA IV (2020/2021)
Wydawnictwo Dwie Siostry

Wielkoformatowa wystawa pokonkursowa trzeciej edycji mię-
dzynarodowego konkursu Jasnowidze. Celem konkursu jest 
inicjowanie procesu tworzenia nowych wartościowych książek 
dla dzieci, a także stwarzanie utalentowanym projektantom, ilu-
stratorom i autorom tekstów możliwości zaistnienia na rynku 
wydawniczym. 

wstęp wolny

„Jasnowidze” - Wydawnictwo Dwie Siostry



Miejsce na twoje notatki
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Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, Kraków

Informacje i bilety:
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
rezerwacja@nck.krakow.pl
festiwalteatrow.pl

organizatorzy: partner:


