
MARS                           

 

Måndag 20    GÖRAN HEDIN 

                    Dansen kring järnet – i bergslagen runt Nyköping 

                    under 1500-1800-talet, kl. 18.30.  

                    Biljetter finns i receptionen från 6 mars. 

 

Fredag 24     ROMANSER OCH OPERAFAVORITER 

                   En klassisk resa i tid och rum. Kl. 18.30. 

                   Helene Lux Dryselius, sopran. Claes Lindberg, piano. 

                   Biljetter finns i receptionen från 10 mars. 

 

Torsdag 30   LIVE PÅ SCEN två lokala Nyköpingsband.                  

                   Kl. 19.00, i samarbete med studiefrämjandet 

                   i Nyköping, fri entré. 

 

 

Entréavgifter vid våra kvällsevenemang. 

Ordinarie pris vid entréavgifter för icke medlemmar är 150 kr,    

medlem 120 kr, ungdom 50 kr. Grönt kort ger fri entré vid NK-villans 

evenemang om inte annat anges. Prisavvikelse: Vid speciella 

arrangemang kan annat pris gälla enligt annonsering.     

www.nkvillan.se. Fri entré dagtid. 

Bli medlem i NK-villans vänner. 

Tillsammans gör vi NK-villan till ett levande kulturhus i Nyköping.  

NK-villans vänner är en intresseförening som består av enskilda 

personer, föreningar, organisationer och företag. NK-villan drivs av 

frivilliga krafter. Föreningens inkomst är medlemsavgifter, uthyrning, 

sponsring och kommunala bidrag 

 

 

Medlemsavgifter 

Enskild medlem 150 kr. 

Grönt kort-helårsabonnemang för 2017, 700 kr. 

Medlemsförening 1500-4500 kr beroende på graden av lokalnyttjande. 

Information om NK-villan och NK-villans vänner www.nkvillan.se 

Bokning av NK-villan på 0155 120 728. 

Information om biljetter i receptionen 0155 120 727. 

Bankgiro 407-2260      

     

      VÄLKOMMEN TILL 

      KULTURHUS I NYKÖPING SEDAN 1907 

       PROGRAM JANUARI – MARS 2017 

 

       

    NK-villan är öppen måndag-lördag kl. 11.00–16.00. 

    Fri entré på ordinarie öppettider. 

    Kvällsevenemang är i de flesta fall entrébelagda. 

    Godkänd hörslinga finns. 

    Restaurangen i villan drivs separat och är öppen för lunch 

    vardagar kl. 11.00 – 14.00. 

    Biljetter köps i NK-villans reception. 

 

NK-villan kan hyras till privata fester, bröllop, konferenser, danskvällar, 

dop m.m. Välkommen att kontakta oss för mer information. 

 



JANUARI 
 

Torsdag 5    VERNISSAGE FOTOTÄVLING       

                  ”Min bild av Nyköping” Kl. 12.00-16.00. 

                  I samarbete med Gästabudsåret 2017 och 

                  Sörmlands nyheter, utställningen pågår till 28 januari. 

 

Onsdag 11  URBAN GRANSTRÖM  

                  Kommunstyrelsens ordförande.  

                 ”Nyköping de kommande 10 åren” 

                 Kl. 18.30, fri entré. 

                 

Måndag 16  GUNILLA ANDER 

                  Gunilla berättar om sin bok ”Den lilla svarta”  

                  Modeindustrins mörka baksida. 

                  Kl. 18.30, i samarbete med 

                  Textilhistoriska gruppen i Nyköping. 

                  Biljetter finns i receptionen från 2 januari. 

 

Torsdag 19  TIGGARE Kunde det vara du? 

                   Prästen Kjell Wiklund ger oss av sina tankar kring detta,  

                   för de flesta av oss svårhanterade problem. Kl. 18.30.  

                  Entré 50 kr. pengarna går till föreningen 

                  ”Långt ifrån Lagoms” verksamhet.  

                   Biljetter finns i receptionen från 5 januari. 

FEBRUARI 
 

         

Lördag 4      VERNISSAGE NYKÖPINGS KONSTFÖRENING 

                   Maria Heed, utställningen pågår till 18 februari. 

                                                                                                                   

Onsdag 8     DAVID LINDÉN                        

                     David berättar om Johan Skytte, kl. 18.30. 

                   Biljetter finns i receptionen från 25 januari.  
                         
Måndag 13  CHARLOTTA VON ZWEIGBERGK  

                  Charlotta berättar om sin mycket uppmärksammade                      

                  bok ”Fattigfällan”, kl. 18.30.  

                  Biljetter finns i receptionen från 30 januari, entré 150 kr. 

                  Grönt kort och övriga rabatter gäller inte denna kväll. 

FEBRUARI 
           

Söndag 19  STRING BUZZ COMBO  

                  En gitarrduo som bjuder på en musikalisk resa på flera plan. 

                  Folkmusik, rock och jazz blandas på ett intimt och  

                  mångfacetterat sätt. Kl. 19.00. 

                  Biljetter finns i receptionen från 6 februari. 

 

Lördag 25   VERNISSAGE TANJA AHOLA ROTHMAIER 

                  Målningar, NK-salen. 

                  Utställningen pågår till 11 mars. 

 

Lördag 25    VERNISSAGE CIA ÖSTBERG 

                   Keramik, industrirummet. 

                   Utställningen pågår till 11 mars. 

 

Måndag 27   ABRAHAMS BARN 

                    Vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam? 

                    Samma Gud men tre religioner. Hur hänger det ihop? 

                    Professor Christer Hedin hjälper oss att reda ut begreppen. 

                    Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 13 februari. 

           
MARS 
 

                

Måndag 6   CARINA WALLIN ordförande i Kultur & Fritidsnämnden. 

                  ”Kan kultur-och friluftsliv gå hand i hand?” Personligt om   

                  Kultur, föreningsliv och idrott m.m. i Nyköping. 

                  Kl. 18.30, fri entré. 

   

Onsdag 15  IVAR ANDERSEN & CHRISTOFFER HJALMARSSON  

                 Kapsylenjournalisterna Ivar och Christoffer har under flera  

                 års tid arbetat i Afghanistan. I ord och bild berättar de om   

                 tillvaron i ett av världens mest krigshärjade länder. 

                 Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 1 mars. 

 

Lördag 18    VERNISSAGE GÖRAN GUSTAVSSON 

                   Målningar, ”Gus Nyköpingsvyer” 

                   Utställningen pågår till 1 april.  


