
MARS                                                 

Måndag 12    GÖRAN HEDIN 

                    Dansen kring järnet – i bergslagen runt Nyköping, 

                    från bruksdöden 1850 till nutid. 

                    Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 26 februari.                   

 

Lördag 17    VERNISSAGE MARIKA TÖRNKVIST & ANNA LINDMAN 

                   Målningar, utställningen pågår till 7 april.                                 

 

Torsdag 22   MUSIKKVÄLL 

                    Program ej fastställt.      

 

Tisdag  27    VAD ÄR SANT OCH VAD ÄR FALSKT?   

                   Källkritik under valåret, Janna Holmqvist från Sörmlands 

                   Nyheter berättar om vikten av att vara kritisk när man får 

                   information från olika media. Kl. 18.30, 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 2018, 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 2018 

 

       

    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 
 

 

Onsdag 10  MATS LUNDBERG  

                  Mats berättar om sin bok ”Skorpionens klor” där han, 

                  i en fiktiv berättelse, belyser hur internationell politik 

                  och ekonomi (laglig och olaglig) kan slå mot det 

                  lokala planet. I fokus står en liten indianby i ett 

                  regnskogsområde i Sydamerika. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 3 januari. 

 

 

Lördag 13   VERNISSAGE AILA KNUUTILA 

                  Grafik och måleri. 

                 Utställningen pågår till 27 januari. 

                                                   

                    

Måndag 15  CATHARINA FREDRIKSSON kommunalråd                   

                  Oxelösund-kontrasternas stad. 

                  Kl. 18.30, fri entré. 

 

                                                        

Torsdag 25  LOTTA GRAY 

                  Lotta driver den prisbelönta bloggen Vimmelmamman 

                  där hon skildrar livet som cancersjuk småbarnsmamma. 

                  Hon föreläser, skriver krönikor och jobbar på tidningen 

                  Hänt i Veckan. Biografin ”Himlen kan vänta” gavs ut 2017. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 11 januari. 

 

                                                                                                                

 Tisdag 30   KAMPEN MOT KÄRNVAPEN                  

                  Organisationen ICAN fick Nobels fredspris 2017 

                  för sin kamp mot kärnvapen. Andreas Tolf 

                  ordförande i Sveriges Läkare Mot Kärnvapen 

                  talar om hur man här i Sverige för samma kamp. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 16 januari. 

 

 

 

 

FEBRUARI 
 

         

Lördag 3      VERNISSAGE LARS WETTERBRANDT 

                   Akvareller, NK-salen. 

                   Utställningen pågår till 17 februari. 

                                                                                                                   

Lördag 3      VERNISSAGE GITTE ALSBJER                        

                   Digitalt, konst och foto, Industrirummet.  

                   Utställningen pågår till 17 februari. 

                         
Onsdag 7     FRÅN COSTA RICA TILL DEN SVENSKA SKOGEN -  

                   KONSTEN ATT RÄDDA NATUR                     

                   Naturjournalisten Lena Näslund tar oss med till Costa Rica, 

                   där ekoturismen ger naturen ett större värde än 

                   exploatering, raka motsatsen till Sumatra, 

                   tills nyligen ett av världens rikaste regnskogsområden. 

                   Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 24 januari.  

                  

Onsdag 14   GUNNAR WETTERBERG 

                   Gunnar berättar om sin bokserie ”Skånes historia” 

                   Kl. 19.00, entré 150 kr. grönt kort och övriga rabatter                                                       

                   gäller inte denna kväll. 

                   Biljetter finns i receptionen från 31 januari. 

                                                                             

 Lördag 24   VERNISSAGE HEIKE KIRSCH 

                   Akrylmålningar. 

                   Utställningen pågår till 10 mars. 

 

Onsdag 28  ELISABETH ENNING 

                  Elisabeth berättar om sitt arbete i Palestina och Israel 

                  med att stärka respekten för folkrätten, och att stödja 

                  lokalt ickevålds och fredsarbete. Hon var utsänd av 

                  Sveriges Kristna Råd som stöds av bl. a. SIDA. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 14 februari.  


