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ANDRZEJKI DLA DOROSŁYCH 
w Klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta 

 

W wyjątkowy listopadowy wieczór, w wigilię święta św. Andrzeja spotykają się starsi i młodsi.  

W tym magicznym czasie, jak dawniej wierzono, można poznać imię swojego przyszłego ukochanego czy 

ukochanej, albo za pomocą wróżb poznać przyszłość. Dziś andrzejkowe wróżby traktuje się z 

przymrużeniem oka, choć dla wielu to doskonała okazja do wspaniałej zabawy przed zbliżającym się 

Adwentem. Najczęściej wieczór ten spędzamy w gronie rodziny lub przyjaciół. Ale kto powiedział, że 

świętować można tylko w ten jeden wieczór? Do dobrej wspólnej zabawy zapraszają Kluby Ośrodka 

Kultury Kraków-Nowa Huta już od połowy listopada. 

18 listopada Klub Herkules (ul. gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29) zaprasza wszystkich 

miłośników tańca na Biesiadę andrzejkową. Organizatorzy zapewnią 

magiczną atmosferę, pyszne menu i zabawę do białego rana przy 

wspaniałej muzyce. Imprezę poprowadzi DJ Jacek. Taneczne andrzejki to 

z kolei propozycja Klubu Mirage (os. Bohaterów Września 26) na 23 

listopada. W ten wieczór świat realny połączy się ze światem magii, 

czarów i wróżb, a seniorzy będą mogli potańczyć i spotkać się w gronie 

przyjaciół. Dobrą zabawę zapewni zespół Szwajca Band. Andrzejkowy 

wieczorek taneczny organizuje także Klub Wersalik (os. Ogrodowe 15). 

Będzie to okazja do spędzenia andrzejek na parkiecie przy muzyce na 

żywo. Do tańca zagra zespół Mariana Soi. Oczywiście nie zabraknie 

andrzejkowych wróżb. W sobotę 25 listopada zapraszamy na 

Andrzejkową imprezę w Klubie Dukat (ul. Styczna 1). Wieczór rozpoczną 

magiczne zabawy, następie animatorzy porwą wszystkich do tańca. Dla 

uczestników będzie przygotowany bufet kawowy.  

Andrzejki w Klubach Ośrodka Kultury to propozycja spędzenia 

czasu w dobrym towarzystwie, kulturalnie i przy wspaniałej muzyce, o którą zadbają sprawdzone zespoły 

i DJ-e. Szczegółowe informacje na temat kosztów i terminów zapisów znajdują się na www.krakownh.pl.  

 

Kontakt: 

Dział Imprez i Promocji Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta 

os. Centrum A 6a, tel. 12 644 68 10 w. 23, imprezy@krakownh.pl 
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