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A JUŻ W MAJU… 

MUNIEK I PRZYJACIELE – koncert 
5 maja (piątek), g. 19.00 Scena NCK

KONCERT DLA WOJTKA BELLONA 
6 maja (sobota), g. 18.00 Scena NCK

CEZARY JURKIEWICZ „Hej Einstein” – stand-up 
10 maja (środa), g. 19.00 Scena NCK 

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU  
„Za długo panowie byli grzeczni” 
12 maja (piątek), g. 17.00 i 20.00 Scena NCK

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW  
Andrzej Grabowski, Mikołaj Grabowski, Jan Peszek 
13 maja (sobota), 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

ADAM VAN BENDLER – stand-up
27 kwietnia (czwartek), g. 20.00 Scena NCK
Po raz kolejny Adam Van Bendler stanie na głowie, aby po-
móc nam oderwać się od problemów dzisiejszego świata. Co 
wydarzy się podczas kolejnego programu? Jedno jest pewne 
– będzie śmiesznie do bólu. 

bilety: 60 zł 

ZESPÓŁ  PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny  
koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Zespołu
28 kwietnia (piątek), g. 18.00 Scena NCK
Jubileuszowy program artystyczny to wielobarwny mix najpopu-
larniejszych programów galowych, na który złożą się najwięk-
sze muzyczne przeboje Zespołu – kompozycje i opracowania 
Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara, Ireneusza Łojewskiego 
i Czesława Płaczka oraz układy choreograficzne Elwiry Kamiń-
skiej, Hanny Chojnackiej i Juraja Kubanki. 

bilety: 120/90 zł 

NCK EDUKACJA
NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI Wydział Przyrodniczy 
„Chemiczne prima aprilis”
1 kwietnia (sobota), g. 11.00 i 12.30 sala 006

jednorazowa wejściówka: 35 zł 

KOBIECA STREFA „Moje poczucie własnej wartości”
19 kwietnia (środa), g. 10.00 sala kameralna 203
Spotkanie z Justyną Guzdek, trenerem mentalnym i doradcą 
kosmetycznym.

bilety: 1 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI Wydział Detektywistyczny 
„Tajne wiadomości i sekretne szyfry”
22 kwietnia (sobota), g. 11.00 sala 006  

jednorazowa wejściówka: 45 zł 

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI Wydział Ochrony Środowiska 
„Jak chronić las? Podróż przez kontynenty” 
22 kwietnia (sobota), g. 12.30 sala 006 
Podczas interaktywnej gry przyjrzymy się lasom na 6. konty-
nentach. Dowiemy się jakie działania są prowadzone na każdym 
z nich i czy służą one środowisku.

jednorazowa wejściówka: 35 zł

NOWOHUCKI UNIWERSYTET DZIECI Kodowanie z Robotami 
„Roboty w wielkim mieście” 
29 kwietnia (sobota), g. 11.00 sala 008
Warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat.

jednorazowa wejściówka: 40 zł

NCK WystAWy
BARWY ŚWIATA PRZYRODY 2023 – wystawa Okręgu 
Krakowskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody
2 marca – 7 maja FOTO-GALERIA 

wstęp wolny
ELŻBIETA ZROBEK „Ścieżki pamięci”  
wystawa malarstwa i obiektów z czerpanego papieru 
9 marca – 8 kwietnia Czarna Galeria CENTRUM  

wstęp wolny
MARTA POKOJOWCZYK „Pewnego razu nad wodą. Malarskość 
tkanej materii” – wystawa tkanych obrazów i instalacji 
25 marca – 27 kwietnia Biała Galeria CENTRUM

wstęp wolny 
BB LADY IN RED – wystawa fotografii
11 kwietnia – 3 maja Szara Galeria CENTRUM
wystawa w ramach Navigator Festival 2023 

wstęp wolny 

LIDIA ROZMUS „Powroty”  
malarstwo, grafika, fotografia – wystawa retrospektywna 
15 kwietnia – 14 maja Czarna Galeria CENTRUM
wernisaż – 14 kwietnia (piątek), g. 18.00

wstęp wolny 

GALERIA ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO  
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich 
stała wystawa malarstwa 
czynna: czwartek-niedziela, w g. 13.00 – 19.00 

bilety: 20/15 zł 

JERZY DUDA-GRACZ  
GALERIA AUTORSKA Kolekcja Agaty Dudy-Gracz
stała wystawa malarstwa i grafiki 
czynna: czwartek-niedziela, w g. 13.00 – 19.00 

bilety: 20/15 zł 
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NCK sCENA

IGOR KWIATKOWSKI „Tylko śmiech nas ocali” – nowy program
2 kwietnia (niedziela), g. 19.00 Scena NCK
Spektakl pełen zdziwienia nad światem, zaskoczenia co-
dziennością i zdumienia, którego doświadczamy obserwując 
rzeczywistość. Igor Kwiatkowski udowodni, że każdą sytuację 
można ubrać w śmiech. Zobaczycie, że choć życie bywa trudne, 
to śmiech może nas ocalić. 

bilety: 99 zł 

NAVIGATOR FESTIVAL – wieczór filmowy 
14 kwietnia (piątek), g. 18.00 Scena NCK
Festiwal rozpoczynamy filmowym wieczorem. Zobaczymy 
cztery obrazy z Festiwalu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady 
– zapis najlepszej wspinaczki górskiej 2022, nostalgiczny 
reportaż z wyprawy do Nepalu, kajakowy spływ Wielkim 
Kanionem i podróż przez lodową Grenlandię. 

bilety: 15 zł 

NAVIGATOR FESTIVAL 
15 kwietnia (sobota), g. 11.00-19.00 
Wydarzenie dedykowane ludziom, dla których podróżowanie, 
odkrywanie świata i jego tajemnic, przekraczanie granic i rzu-
canie się na głęboką wodę stanowi sens życia na tej planecie. 
W programie: spotkania z podróżnikami, prelekcje, warsztaty, 
Mały Navigator, strefa targowa i wystawa fotograficzna. Wśród 
gości: Busem przez świat, Alex Jaskółowska, Mateusz Wali-
góra, Tomek Michniewicz, GOPR i wielu innych. 

bilety: 30/20 zł

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO 
22 kwietnia (sobota), g. 17.00 Scena NCK
Najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej 
i ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad prowadzo-
ny przez Krzysztofa Myszkowskiego. Występy tej legendarnej for-
macji stanowią atrakcję koncertową na niespotykaną skalę. 
Zespół wystąpi w składzie: Krzysztof Myszkowski, Tomasz 
Pierzchniak, Wojciech Czemplik.

bilety: 100/90 zł 

NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK – Teatr Nowy w Zabrzu
25 kwietnia (wtorek), g. 11.00 Scena NCK
Spektakl, na motywach książki Justyny Bednarek, opowiada 
o  przygodach skarpetek, które ruszają w podróż, by przeżyć 
niezwykłe przygody. Jedna skarpetka zostaje filmową gwiazdą, 
inna detektywem, kolejne opiekunkami myszek i specjalistami 
od rozweselania dzieci. Twórcy przedstawienia sięgają po różne 
formy scenicznego przekazu: multimedialne obrazy, animacje 
lalek i piosenki. 

bilety: 45 zł

PAWEŁ DOMAGAŁA „Narnia”
21 kwietnia (piątek), g. 19.00 Scena NCK
Podczas koncertu usłyszymy utwory z najnowszej płyty artysty, 
który jest wielkim fanem serii „Opowieści z Narnii”, może  dla-
tego, że jest pełna alegorii i odniesień. To dla mnie płyta naj-
bardziej osobista i najbardziej terapeutyczna. Płyta, która mnie 
w jakimś sensie uratowała, bo praca nad „Narnią” była równo-
cześnie pracą nad sobą.  

bilety: 109-129 zł

CO W TRAWIE PISZCZY – Teatr Figurki z Krakowa 
22 kwietnia (sobota), g. 15.30 sala C-3
23 kwietnia (niedziela), g. 11.00 i 12.30 
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 siedmioma górami i siedmioma morzami, 
ale 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 cienio-
wej zabawy.

bilety: 35 zł 

PREZENT URODZINOWY – Teatr Capitol z Warszawy
16 kwietnia (niedziela), g. 18.00 Scena NCK
Komedia niezaplanowanych sytuacji mogłaby zdarzyć się na-
prawdę – zwłaszcza wtedy, gdy fantazja zaczyna wodzić boha-
terów na pokuszenie lub za nos – ku uciesze wkręconego w tę 
drakę widza. Każdy komiczny niuans tej nakręcającej się mie-
szanki wybuchowej zagrany jest z niezwykłą precyzją i w szalo-
nym tempie. 
obsada: Katarzyna Pakosińska, Dominika Kryszczyńska, Rafał 
Cieszyński, Tomasz Dedek, Waldemar Obłoza

bilety: 120/100 zł

CZERWONY KAPTUREK – Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina 
18 kwietnia (wtorek), g. 11.00 Scena NCK
W przezabawnych dialogach napisanych przez Martę Guśniow-
ską, najśmieszniejsze lalki jakie świat wymyślił – muppety, 
wcielają się w bohaterów „Czerwonego Kapturka”. Przedsta-
wienie, zrealizowane w konwencji „teatru w teatrze”, jest wart-
kie, pełne zabawnych zwrotów akcji, żywiołowej muzyki i ruchu. 
Aktorzy zaproszą widzów do zabawy, w trakcie której odkryją, że 
nie taki wilk straszny i że miłość jest najlepszym lekarstwem 
nawet na ból brzucha. 

bilety: 45 zł 

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI: Kabaret Starszych Panów 
„Piosenka jest dobra na wszystko”
20 kwietnia (czwartek), g. 18.00 Scena NCK
wystąpią: Dorota Wasilewska, Julita Kożuszek, Michał Zuń
zaprasza – Basia Stępniak-Wilk 

bilety: 35/25 zł

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA  
„Kto tańczy?”
21 kwietnia (piątek), g. 10.00-18.00 sala kameralna 203  
Prelekcje i dyskusje wokół tematu: Kto tańczy, kto jest głównym 
bohaterem spektaklu? 

wstęp wolny
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