
 

 
 
 

 Wydarzenia Kraków – Luty 2023  

 

Piotruś Pan – Ogród Świateł  

28 października 2022 – 26 lutego 2023 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Park Lotników Polskich, al. Pokoju 68 

Ogród Świateł to wyjątkowa wystawa plenerowa, która przeniesie widzów do 

uwielbianego bajkowego świata. Widowisko przeznaczone jest dla całej rodziny, 

począwszy od najmłodszych na seniorach kończąc. To niebywała okazja do spaceru - 

podróży w bajeczny świat opowiedziany przy pomocy imponujących rozmiarów 

lampionów, tuneli świetlnych i zapierających dech pokazów multimedialnych. 

Wonderful Lighting – organizator Ogrodu Świateł zachwycił do tej pory mieszkańców 

Krakowa, Warszawy i Śląska. Od 28 października w Ogrodzie Doświadczeń im. 

Stanisława Lema, mieszkańcy Krakowa i okolic mają okazje spędzić urocze popołudnie 

w bajkowej krainie. Motywem przewodnim krakowskiego parku jest Piotruś Pan. Już  

w momencie przekroczenia progu Ogrodu, niezależnie od wieku, widzowie przeniosą się 

do krainy wyobraźni i wiecznego dzieciństwa pełnego ekscytujących przygód!  

Organizator: Wonderful Lighting sp. z o.o  

więcej na: Bajkowy Ogród Świateł – Piotruś Pan w Krakowie (ogrodswiatel.pl) 

 

  

https://krakow.ogrodswiatel.pl/


 

 
 
 

Royal Lviv Ballet: Śpiąca królewna 

4 lutego 2023, godz: 15:00 

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 

 

Mądra i wzruszająca historia, piękne, ręcznie szyte kostiumy, widowiskowa scenografia, 

a przede wszystkim perfekcja wykonawców sprawiają, że ten klasyczny balet zachwyca 

nawet najbardziej wymagających widzów. 

 

Royal Lviv Ballet – zespół złożony z artystów Kijowskiego Narodowego Baletu, 

Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej oraz 

Donieckiego Baletu i Opery.  

 

Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury 

więcej na: www.nck.krakow.pl 

 

 

 

 

 

  

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


 

 
 
 

Royal Lviv Ballet: Jezioro łabędzie 

4 lutego 2023, godz:19:00 

Nowohuckie Centrum Kultury,  al. Jana Pawła II 232 

 

Największy fenomen sztuki baletowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca 

publiczność całego świata. Ponadczasowa historia miłosna o księżniczce zaklętej  

w łabędzia, opowiada nam o prawdach uniwersalnych: ludzkich namiętnościach, walce 

dobra ze złem, zdradzie, bólu, ale przede wszystkim o potędze miłości. Bajkowa 

opowieść połączona z niezwykłą muzyką Piotra Czajkowskiego skomponowaną do 

libretta Władimira Biegiczewa i Wasilija Gelcera wprowadzą widzów w piękny, 

magiczny świat baletu klasycznego. 

 

 

Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury 

więcej na: www.nck.krakow.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

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


 

 
 
 

Michael Bublé: Higher Tour 2023 

10 lutego 2023, godz:17:00  

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

 

Mający na swoim koncie liczne nagrody Grammy i Juno, Michael Bublé zawsze miał jasno 

określone cele. Było tak, gdy podpisywał kontrakt z Reprise Records blisko dwie dekady 

temu i jest tak teraz – kilka miesięcy po premierze jego jedenastej płyty studyjnej. 

Podczas każdego koncertu zawsze śpiewał prosto z serca piękne pieśni miłosne, 

rozśmieszał, płakał, tańczył i zachwycał tłumy z całego świata na wyprzedanych arenach 

i stadionach. Chciał, aby jego występy były legendarne.  

 

Organizator: Live Nation Polska 

więcej na: https://www.tauronarenakrakow.pl/event/michael-buble-3 

 

 

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/michael-buble-3


 

 
 
 

Queen Machine  

10 lutego 2023, godz.19:00 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul Marii Konopnickiej 17   

 

Queen Machine – jeden z najlepszych tribute bandów w Europie – po zakończonej 

wielkim sukcesem trasie koncertowej w Polsce w roku 2020 po raz drugi wystąpi  

w Polsce. 

Każdy z koncertów Queen Machine to pełne rozmachu show, porywające do doskonałej 

zabawy w rytm rockowych hitów jak I Want to Break Free, ale też oddające hołd 

legendzie QUEEN za sprawą poruszających interpretacji ballad czy monumentalnych 

kompozycji: Love of My Life, Bohemian Rhapsody i wielu innych niezapomnianych 

utworów. 

Organizator: Viva Music 

więcej na: www.icekrakow.pl/kalendarium/queen-machine-2 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.icekrakow.pl/kalendarium/queen-machine-2


 

 
 
 

 

Noworoczny Koncert Wiedeński 

11 lutego 2023, godz. 17:00 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Gwiazdorska obsada, Orkiestra Księżniczek, soliści, międzynarodowy balet, przepiękne 

głosy oraz projekcje multimedialne: jedyny taki projekt na świecie! 

To wszystko do zobaczenia już wkrótce podczas Noworocznego Koncertu 

Wiedeńskiego. To także zapierające dech w piersiach, bajkowe kostiumy, które 

przeniosą widzów do magicznego, wiedeńskiego świata króla walca – Johanna Straussa. 

Nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek i skeczów. Udowodnimy tym samym, 

że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic! Niekwestionowana, najbardziej 

rozpoznawalna, jedyna na świecie ORKIESTRA KSIĘŻNICZEK TOMCZYK ART 

wykonująca wyłącznie muzykę Króla Walca - Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal 

dekady! 

 

więcej na: www.icekrakow.pl/kalendarium/noworoczny-koncert-wiedenski-w-ice-

krakow-3 

 

 

 

http://www.icekrakow.pl/kalendarium/noworoczny-koncert-wiedenski-w-ice-krakow-3
http://www.icekrakow.pl/kalendarium/noworoczny-koncert-wiedenski-w-ice-krakow-3


 

 
 
 

 

Koncert Walentynkowy 

11 lutego 2023 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

 

 

Z okazji Walentynek w TAURON Arenie Kraków wystąpią KRÓLOWIE DISCO: Zenon 

Martyniuk, Weekend oraz Thomas Anders i Modern Talking Band. 

Podczas koncertu artyści zaśpiewają swoje największe przeboje. Weź znajomych  

i przyjdź na tą super zabawę w rytmach disco! 

 

Organizator: Solaris Music 

więcej na: Koncert Walentynkowy – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/koncert-walentynkowy-2/


 

 
 
 

XXI Małopolskie Targi Ślubne 

12 lutego 2023,  

TAURON Arena Kraków, Mała Hala, ul. Lema 7  

 

 

XXI Małopolskie Targi Ślubne odbędą się 12 lutego w Małej Hali TAURON Areny 

Kraków. Czym tak właściwie są Targi Ślubne? Jest to złożona impreza skupiająca pod 

jednym dachem do kilkuset wystawców oferujących różnorodne usługi ślubno-weselne, 

począwszy od obrączek, aż po wystrój sali i oprawę muzyczną. 

Krakowska impreza będzie świetną okazją, aby zorientować się w tegorocznych 

trendach branży ślubno-weselnej i zarezerwować te usługi, które zwykle zamawia się  

z dużym wyprzedzeniem. 

Warto pojawić się na targach także ze względu na rabaty i promocje, oferowane przez 

większość wystawców, które przygotowywane są specjalnie dla uczestników 

wydarzenia. 

 

Organizator: Biuro Targów Ślubnych 

więcej na: www.targislubne.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.targislubne.pl/


 

 
 
 

Raz Dwa Trzy: Człowiek czasami serce otworzy 

12 lutego 2023, godz.18:00 

 Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski posiedli unikatową umiejętność obserwacji 

ludzkiej potrzeby bycia kochanym. Koncert złożony z piosenek ich autorstwa nie ma 

służyć porównaniu ich talentów. To żywe, muzyczne zestawienie odmiennego podejścia 

do uczuciowych usiłowań podejmowanych przez poszczególne bohaterki i bohaterów 

tych małych dzieł sztuki. Często - jak to bywa w życiu - przypadkowych sytuacji 

prowokujących burzliwy wzrost napięcia emocjonalnego przeradzającego się w nagłe, 

zaskakujące, acz nieuniknione np. zakochanie. Postaci z piosenek potrafią zapaść na 

„chorobę” miłości tak samo szybko, jak mozolnie i z trudem się odkochiwać. Opisać 

ulotną wymianę spojrzeń, albo spór między zimnym intelektem, a nagłym porywem 

serca. Czy to w ogóle możliwe? Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski 

prawdopodobnie przypuszczali, że nie. Ale jako twórcy niemogący i nieumiejący uwolnić 

się od wrodzonych talentów wiedzieli, że usiłować trzeba. Opowieść pozornie stara jak 

świat. „Człowiek czasami serce otworzy…” i dozgonna miłość, albo pasmo uczuciowych 

nieszczęść gotowe. Albo jedno i drugie. 

Organizator: Redakcja Artystyczna LIVE CONCERT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Harry Potter symfonicznie - Orchestral Tribute  

14 lutego 2023 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

 

14 lutego w sali koncertowej ICE Kraków odbędzie się wspaniałe wydarzenie dla fanów 

Harry'ego Pottera i koneserów muzyki symfonicznej. Publiczność będzie miała okazję 

usłyszeć na żywo najlepsze kompozycje ze wszystkich filmów o najsłynniejszym magiku 

świata w wykonaniu orkiestry symfonicznej. W ten miły wieczór wyruszymy w 

muzyczną podróż do magicznego świata pełnego niesamowitych przygód, do którego 

chce się wracać raz po raz. 

Organizator: ZAXIDFEST SP. Z. O. O. 

więcej na: Centrum Kongresowe ICE Kraków - Kalendarium (icekrakow.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icekrakow.pl/kalendarium/harry-potter-symfonicznie-orchestral-tribute


 

 
 
 

Royal Ukrainian Ballet: Jezioro łabędzie 

15 lutego 2023, godz. 19:00 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Spektakl baletowy, który nieustannie cieszy się ogromną popularnością wśród 

publiczności na całym świecie. Historia miłości księcia i księżniczki zaklętej w łabędzia 

opowiedziana muzyką Piotra Czajkowskiego wzbudza wielkie emocje i choć wszyscy 

znają jej zakończenie, z przyjemnością powracają do niej raz za razem. Bowiem oglądanie 

kunsztu baletowego połączonego z przepiękną muzyką pozwala przenieść się  

w zupełnie inną, bajkową rzeczywistość, jakże inną od tej, która nas otacza. 

Royal Ukrainian Ballet z Charkowa to zespół, z którymi Agencja Artystyczna Pro Musica 

współpracuje już od 10 lat. Został  założony w 2007 roku, nad jego stałym rozwojem 

czuwa manager, tancerz i choreograf Anatoliy Kazatskiy. Spektakle zachwycają nie tylko 

wysokim poziomem artystycznym, ale również przepięknymi kostiumami  

i bajeczną scenografią. Zespół wielokrotnie gościł nie tylko w krajach Europy, ale 

również Azji, Ameryki Północnej i Południowej. 

Organizator: Agencja Artystyczna Pro Musica 

więcej na: www.icekrakow.pl  

 

 

 

 

http://www.icekrakow.pl/


 

 
 
 

Show Makers European Forum 

15-16 lutego 2023  

Targi EXPO KRAKÓW, ul. Galicyjska 9  

 

 

Międzynarodowe forum stworzone przez i dla profesjonalistów z dziedziny techniki  

i rozrywki scenicznej odbędzie się 15-16 lutego 2023 roku w EXPO Kraków. Show 

Makers European Forum to regionalna konferencja dla twórców pokazów z regionu 

EMEA zainteresowanych najnowszymi produktami, przepisami, normami, politykami  

i najlepszymi praktykami w branży. Będzie to doskonała przestrzeń, w której spotykają 

się liderzy branży, uznani na całym świecie eksperci i pionierzy wśród producentów, aby 

ustalić stan techniki scenicznej i produkcji widowiskowej. 

 

Organizator: TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. EXPO KRAKÓW 

więcej na: https://smef.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smef.com.pl/


 

 
 
 

 

Opera Rara Kraków 2023 

16 - 26 lutego 2023 

Teatr im. Juliusza Słowackiego, pl. Świętego Ducha 1 

 

„Głos ludzki to najbardziej zmysłowy instrument” – mówi Marzena Lubaszka, 

menedżerka Opera Rara Kraków. Festiwal organizowany przez Capellę Cracoviensis 

powraca w tradycyjnej dla siebie porze karnawału, przynosząc młodzieńczą operę 

Mozarta Lucio Silla, barokowego Tamerlano Vivaldiego w wykonaniu włoskich gości: 

zespołu Accademia Bizantina pod kierownictwem Ottavia Dantone, a także kompozycję, 

o której Schumann pisał: „Pracuję w tej chwili nad dużym dziełem, największym, jakiego 

się do tej pory podjąłem – nie jest to opera – myślę, że to właściwie nowy gatunek dla sal 

koncertowych”. 

Organizator: Capella Cracoviensis 

więcej na: www.capellacracoviensis.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.capellacracoviensis.pl/


 

 
 
 

Materia Prima 2023 

17 – 28 lutego 2023 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

Dwanaście dni z wielkimi gwiazdami światowego formatu; siedem najsłynniejszych 

spektakli teatru formy i tańca, w tym najnowszych produkcji takich sław jak m.in.: 

Compagnia Finzi Paska czy Sasha Waltz & Guests; czternaście spektakli; prezentacje  

w różnych przestrzeniach teatralnych miasta – tak zapowiada się 6. Międzynarodowy 

Festiwal MATERIA PRIMA, który rozpocznie się 17 lutego 2023 roku w Krakowie. 

Festiwal organizowany przez Teatr Groteska odbywa się od 2010 roku, w cyklu 

dwuletnim. Pandemia zaburzyła ten rytm i na 6. edycję przyszło nam czekać cztery lata. 

Po tej wymuszonej przerwie MATERIA PRIMA powraca i to „z przytupem”,  

z najsłynniejszymi widowiskami w wykonaniu gwiazdorskich zespołów teatralnych. 

Spektakle zostały pracowicie wyselekcjonowane przez Radę Programową w składzie: 

Małgorzata Zwolińska, Adolf Weltschek i Wojciech Graniczewski. 

Program 6. edycji został skonstruowany w taki sposób, aby przedstawić różnorodne 

widowiska zaskakujące swym tematem i sposobem jego przedstawienia. Bo choć 

zaproszeni do Krakowa twórcy poruszają się w różnej stylistyce, to wszyscy mają 

wspólny mianownik – teatr formy. A więc teatr będący esencją sztuki scenicznej: 

synergią obrazu, światła, ruchu i dźwięku. Teatr, w którym króluje nieskrępowana 

wyobraźnia, a wielość metafor i symboli pozwala na różne interpretacje. 

Spektakle festiwalowe prezentowane będą w: Centrum Kongresowym ICE Kraków, 

Operze Krakowskiej, Teatrze Ludowym, Nowohuckim Centrum Kultury i Teatrze 

Groteska. 

Organizator: Teatr Groteska 

więcej na: www.materiaprima.pl  

 

http://www.materiaprima.pl/


 

 
 
 

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party 

18 -19 lutego 2023 

 TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

 

Całkowicie nowe Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party rozświetli TAURON 

Arenę Kraków w dniach 18-19 lutego 2023 roku. 

 

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party przybywa do Krakowa po raz pierwszy! 

Fani w każdym wieku przeżyją dreszczyk emocji, oglądając swoje ulubione Hot Wheels 

Monster Trucks w ciemności! Ten jedyny w swoim rodzaju pokaz zagości w TAURON 

Arenie Kraków na kilku epickich występach! 

więcej na: www.hotwheelsmonstertruckslive.com oraz www.livenation.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotwheelsmonstertruckslive.com/
http://www.livenation.pl/


 

 
 
 

Pasión de Buena Vista 

19 lutego 2023  

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

 

Pasión de Buena Vista to rewelacyjne kubańskie widowisko, pełne energii, uroku, siły  

i wdzięku. To zachwycające połączenie żywiołowego tańca i szalonej muzyki, pięknej 

scenografii i porywającej choreografii. Niepowtarzalni muzycy, najpopularniejsi 

piosenkarze i niewiarygodni tancerze tworzą wyjątkowe przedstawienie, które zarazi 

Cię humorem i temperamentem Kuby.  

To unikalna mieszanka melancholii i szczęścia wraz z rytmem, który wkrada się pod 

skórę, wraz z melodią i ruchami, które trafiają prosto do serca. To widowisko którego 

artyści zapalą w Tobie ogień kubańskiego pożądania życia. Pasion de Buena Vista jest 

prawdziwą deklaracją miłości do Kuby.  

 

więcej na: www.icekrakow.pl/kalendarium/pasion-de-buena-vista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icekrakow.pl/kalendarium/pasion-de-buena-vista


 

 
 
 

Speaking Concerts: Jazz Sebastian Bach 

19 lutego 2023 

Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 35 

 

Muzyka Jana Sebastiana Bacha fascynowała wielu późniejszych kompozytorów. Nie 

oparli się jej także twórcy jazzowi, którzy wielokrotnie opracowywali jego muzykę: 

Jacques Loussier, Swingle Singers, Modern Jazz Quartet, Oscar Peterson. Przykłady 

można mnożyć…  

 

Co fascynowało ich w twórczości lipskiego kantora? To pytanie, które dało początek 

kolejnemu programowi z cyklu „Speaking Concerts”. Tytułowy Jazz Sebastian Bach 

będzie niejako pretekstem do szerszego spojrzenia na muzykę baroku, w której 

improwizacja (podobnie jak w jazzie) była jedną z najbardziej pożądanych umiejętności 

każdego muzyka. 

Organizator: Fundacja Fabryka Sztuki 

więcej na: www.bilety.fabryka-sztuki.com.pl  

 

 

 

 

 

 

http://www.bilety.fabryka-sztuki.com.pl/


 

 
 
 

 

Miuosh x Zespół Śląsk: Pieśni współczesne 

20 lutego 2023  

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17  

 

Pierwsza trasa projektu Miuosh x Zespół Śląsk Pieśni współczesne okazała się wielkim 

sukcesem, a artyści wyprzedali wszystkie koncerty. W odpowiedzi na prośby fanów 

muzycy znów ponownie zagrają przed publicznością. W czasie koncertów swoje 

premiery będzie miało kilka nowych przygotowanych przez artystów utworów. 

„Pieśni współczesne” to projekt, jakiego na polskiej scenie muzycznej jeszcze nie było – 

nie tylko ze względu na liczbę zaangażowanych artystów, ale także przełomowe 

podejście do tradycji. Pieśni zawarte na krążku na nowo tworzą bowiem opowieść  

o ludziach ziemi zmagającej się z teraźniejszymi problemami, jednocześnie nie 

zapominając o szacunku dla tradycji. Każdy utwór śmiało czerpie z tradycji pieśni 

ludowych Ziemi Śląskiej i Beskidu Śląskiego, nadając im współczesnego charakteru. 

  

 

więcej na: (3) MIUOSH x ZESPÓŁ ŚLĄSK - PIEŚNI WSPÓŁCZESNE. TRASA DRUGA | Facebook 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1280676096009565/


 

 
 
 

 

Maleńczuk + Rhythm section 

23 lutego 2023 

Kino Kijów, al. Krasińskiego 34 

 

 

Maleńczuk + Rhythm section to koncert, który jest retrospekcją dotychczasowych 

dokonań artysty uzupełniony sekcją rytmiczną. Składa się z zestawu pieśni zarówno 

ulicznych, jak i późniejszych dokonań Maćka, które zyskały mu olbrzymią sympatię  

i popularność wśród wyrobionej części publiczności. Bliski bezpośredni kontakt  

z widownią, szczery, niezakłócony przekaz tekstu – po prostu Maleńczuk w czystej 

postaci! 

 

Organizator: Great Production 

więcej na: www.greatproduction.eu  

 

 

 

  

http://www.greatproduction.eu/


 

 
 
 

XLII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej Shanties 2023 

23 -26 lutego 2023 

Kino Kijów, al. Krasińskiego 34 

 

Idea krakowskiego festiwalu piosenki żeglarskiej Shanties pojawiła się w 1981 r. 

Wówczas zorganizowany festiwal miał charakter kameralnego spotkania (20 

wykonawców i około 100 widzów) zainicjowanego przez kilku pasjonatów żeglarstwa 

oraz szant związanych z Młodzieżowym Klubem Morskim „Szkwał”. 

 Obecnie to Festiwal międzynarodowy, a udział w nim to prestiż dla występujących 

zespołów i wokalistów. 

 

 

Organizator: Fundacja Hals 

więcej na: https://www.shanties.pl 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.shanties.pl/


 

 
 
 

Fall in Love Symfonicznie 

25 lutego 2023 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Wejdź do zaczarowanego świata niewiarygodnie pięknych i wzruszających utworów 

filmowych oraz musicalowych wykonanych NA ŻYWO! Niezwykłe muzyczne emocje 

zagwarantują niesamowita Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej oraz zaproszeni 

goście Piotr Cugowski, Kasia Moś, Natalia Lesz oraz Anna Lasota. 

Widowisko stworzone, by poczuć nieprawdopodobne doznania, zagwarantowane przez 

najwyższej jakości dźwięk oraz piękną muzykę przenoszącą widzów w zupełnie inny, 

niecodzienny, zadziwiający i piękny świat największych miłosnych przebojów z dużego 

ekranu! 

Organizator: FALL IN LOVE SYMFONICZNIE 

więcej na: http://icekrakow.pl/kalendarium/fall-in-love-symfonicznie  

 

 

http://icekrakow.pl/kalendarium/fall-in-love-symfonicznie

