
Nowohuckie Centrum Kultury 
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków - Nowa Huta 

 

 

Lato w mieście 

 

1. Wakacyjne HARTOWANIE z Grupą Wokół Centrum   

Grupa Wokół Centrum zaprasza osoby powyżej 15 roku życia na dynamiczne i pełne tańca w tańcu lekcje z techniki tańca 

współczesnego. Praca na zajęciach będzie obejmować intensywną rozgrzewkę, ćwiczenia techniczne, krótsze i dłuższe 

choreografie oraz rozciąganie. Zajęcia nie są adresowane do osób, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w lekcjach tańca 

współczesnego.   

        2-5 lipca 2018 oraz 9-12 lipca (poniedziałek - czwartek), g. 18.30-20.30, NCK - Studio KCC   

      

      Grupa docelowa:  
      młodzież, dorośli   
 
      Zapisy: 
      informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 20, kcc@nck.krakow.pl   
 

     Odpłatność: 
     koszt: 20 zł/2h, opłata w Kasie NCK 
 

 

2. WAKACJE Z MUZYKĄ  

Zajęcia muzyczno - ruchowe,  taneczne i  plastyczne  dla dzieci w wieku 6-8 lat. Wyśmienita zabawa i edukacja artystyczna, 

przygoda i integracja rówieśnicza. 

 

2-13 lipca (poniedziałek - piątek), g. 10.00-15.00, NCK - sala 204   

 

       Grupa docelowa: 
       dzieci   
   

     Zapisy:  
      informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl 
      

     Odpłatność: 
     koszt: 350 zł - 2 tygodnie, 200 zł - 1 tydzień, opłata w Kasie NCK   
 

3. BYĆ BEZ GRY. BYĆ TWÓRCZYM. BYĆ SOBĄ W ROLI  

Lipiec z Teatrem Ab Intra czyli warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych   

      2-28 lipca (poniedziałek - piątek), g. 16.00-18.00, dzieci (6-12 lat), g. 18.00-21.00, młodzież i dorośli (13-60 lat), NCK - studio              

teatralne 209 

       Grupa docelowa: 
      dzieci, młodzież, dorośli   
 

      Zapisy: 
      informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl   
 

    Odpłatność: 
    koszt: 300 zł, jednorazowa wejściówka: 30 zł, opłata w Kasie NCK   
 

4. Letni TANECZNIK    

Warsztaty ruchowe dla dzieci szkolnych, energetyczne połączenie nauki tańca, zabawy i rekreacji 

       16-27 lipca, 1-14 sierpnia oraz 20-31 sierpnia (poniedziałek-piątek), g. 17.00-18.30, NCK - sala 2-C 

      Grupa docelowa: 
       dzieci 



 

       Zapisy:  
      informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl   
 
    Odpłatność: 
    koszt: 120 zł - turnus, jednorazowa wejściówka - 20 zł, opłata w Kasie NCK 
 
 
5. TAŃCZ RAZEM Z NAMI    

Wakacyjny kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych 

      3-26 lipca oraz 2-30 sierpnia (wtorki i czwartki), g. 19.00-21.00, NCK - sala 3-C   

      Grupa docelowa: 
      młodzież, dorośli 
 

     Zapisy: 
     informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl   
 
    Odpłatność: 
    koszt: 240 zł – kurs, jednorazowa wejściówka – 30 zł, opłata w Kasie NCK 
 
 
 
6. WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI   

Indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci (od 10 lat) oraz młodzieży i dorosłych. 

       3 lipca do 26 września (wtorki i środy) za wyjątkiem przerwy urlopowej: 20-31 lipca, elastyczny grafik zajęć – lekcje 45 min w         

g. 11.30-18.45, NCK - sala 007 

      Grupa docelowa: 
      dzieci, młodzież, dorośli   
 

     Zapisy: 
     informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl   
 
 
   Odpłatność: 
   koszt:  350 zł (karnet na 10 lekcji), opłata w Kasie NCK   
 
 
 
7. COCTAIL DANCE    

Wakacyjna gimnastyka dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć i umiejętności! Dynamiczne połączenie fitnessu i tańców 

latynoamerykańskich. Spalanie kalorii i wyzwalanie pozytywnych emocji oraz pewności siebie. 

 

2 lipca - 27 sierpnia (poniedziałki), g. 19.00, NCK - sala 2-C   

      Grupa docelowa: 
      młodzież, dorośli   
 
     Zapisy: 
    informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl   
 
   Odpłatność: 
   koszt: 90 zł - karnet wakacyjny (6 wejść), 20 zł - jednorazowa wejściówka, opłata w Kasie NCK   
 
 
 
8. TANECZNE LATO   

Zajęcia dla grup zorganizowanych (min 10 osób). Warsztaty ruchowe obejmujące różne techniki taneczne. W programie: 

taniec towarzyski, disco. 

      2-27 lipca oraz 1-24 sierpnia (poniedziałek - piątek), godziny przedpołudniowe – do ustalenia, NCK – sale taneczne 

      Grupa celowa: 
      dzieci, młodzież   
 
 
     Zapisy: 
     informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 10, artystyczny@nck.krakow.pl   
 
 
     Odpłatność: 
      koszt: 10 zł, opłata w Kasie NCK   



 
9. GRAFIKA  – Linoryt    

Warsztaty, na których uczestnicy poznają podstawy techniki druku wypukłego jaką jest linoryt. Na podstawie przyniesionych 

przez siebie inspiracji tj. rysunków lub zdjęć – każdy samodzielnie stworzy swój projekt i przeniesie go na płytkę linoleum. 

Następnie specjalnymi narzędziami wytnie go w matrycy, i przy pomocy profesjonalnej prasy graficznej, wykona odbitki na 

papierze oraz na przyniesionych przez siebie tkaninach.   

         11 sierpnia (sobota), g. 10.00 -16.00, NCK - sala 115 

       Grupa celowa: 
          młodzież, dorośli   
 
 
         Zapisy: 
         informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25, galeria@nck.krakow.pl   
 
         Odpłatność: 
         koszt: 70 zł/jednodniowe warsztaty (6 h), opłata w Kasie NCK   
          

 

10. GRAFIKA – Sucha Igła i Monotypia    

       Dwudniowe warsztaty graficzne połączone z rysowaniem aktu. Uczestnicy warsztatów poznają technikę wklęsłodrukową        

tzw.  suchą igłę oraz monotypię, a także będą mieli okazję pracować z modelem. Swoje odbitki wykonają samodzielnie na 

profesjonalnej prasie graficznej. Warsztaty są świetnym pomysłem na twórcze spędzenie czasu jak również okazją do stworzenia        

własnoręcznych, niepowtarzalnych dzieł, które dają ogromną satysfakcję i radość. Wszystko to odbywa się w miłej    atmosferze 

pod fachowym okiem instruktora w profesjonalnej pracowni graficznej. 

        30 czerwca i 1 lipca (sobota, niedziela), g. 10.00-16.00, NCK - sala 115   

       Grupa celowa: 
       młodzież, dorośli 
 

         Zapisy: 
         informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25, galeria@nck.krakow.pl   
 
 
      Odpłatność: 
      koszt: 70 zł/jednodniowe warsztaty (6 h), opłata w Kasie NCK 
 
 
 
 

11. PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY   

Warsztaty z quillingu - techniki z rodzaju papieroplastyki (zwana też papierowym filigranem) polegająca na nawijaniu 

wąskich pasków papieru w kształt spiralnej sprężyny i odpowiednim jej formowaniu celem tworzenia przedmiotów 

dekoracyjnych i użytkowych. 

 

4-19 ipca (środy - g. 11.00-13.00, czwartki - g. 15.00-17.00), NCK - sala115   

           Grupa celowa: 
           młodzież, dorośli, seniorzy 
            

          Zapisy: 
         informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25, galeria@nck.krakow.pl   
 
 
         Odpłatność: 
         koszt: 5 zł/2h, opłata w Kasie NCK   
 

 

12. LATO Z PLASTYKĄ - rysunek, malarstwo i ceramika   

Lato wypełnione rozmaitymi technikami plastycznymi w prawdziwej pracowni plastycznej. Rysunek, malarstwo, ceramika, 

bransoletki loombands. 

            2-26 lipca (poniedziałek) g. 9.00-10.30, 10.30-12.00, (wtorek-piątek) g. 9.00-10.30, 10.30-12.00, 13.00-14.30, 14.30-16.00,    

         NCK – sala 012   

 

            Grupa docelowa: 
             Dzieci 
 



             Zapisy:  
             informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25, galeria@nck.krakow.pl   
 
            Odpłatność: 
             koszt:  wejściówki: 10 zł (1,5 h) - rysunek, ceramika, opłata w Kasie NCK  wejściówki: 15 zł (1,5 h) - malowanie garnuszków    
          i wyplatanie bransoletek LOMBANDS, opłata w Kasie NCK 
 
 
              

13. MALARSTWO   

Uczestnikiem zajęć może zostać każdy, kto ma ochotę pracować nad rozwojem własnych plastycznych talentów, lub chce 

miło spędzić czas – malując i rysując w grupie osób o podobnych zainteresowaniach.   

            2-30 lipca (poniedziałki) g. 13.00 -16.00, NCK – sala 012   

            Grupa docelowa: 
            młodzież, dorośli, seniorzy 
 

             Zapisy:  
             informacje i zapisy: tel. 12 644 02 66 wew. 25, galeria@nck.krakow.pl   
 

            Odpłatność: 
            koszt: 15zł/4h, opłata w Kasie NCK 
 
 
 
 

14. SCENA LETNIA 

      Cykl koncertów niedzielnych na scenie plenerowej. Zapraszamy na leżaki! 

      1 lipca – 26 sierpnia (niedziele), g. 18.00, NCK – scena plenerowa 

 

       Grupa docelowa: 
       dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy 
 
       Zapisy:  
       otwarte koncerty 
 
 
       Odpłatność: 
 
        wstęp wolny 
 

 

 

Kontakt:  
www.nck.krakow.pl 
tel. 12 644 02 66 
 

http://www.nck.krakow.pl/

