
MARS 
                      

                   

Onsdag 20  BALKAN – MAT OCH MINNEN                   

                 Katrineholmssonen och SVT-profilen Jovan Radomir 

                 berättar om Balkan, mat och minnen. 

                 Försäljning och signering av boken. 

                 Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 6 mars. 

 

                  

Söndag 31  PIANOKONSERT   

                  Den skickliga konsertpianisten Greta Åstedt bjuder 

                  publiken på musik av Beethoven, Chopin, 

                  Fauré, Debussy, Satie och Ginastera. 

                  Kl. 16.00, biljetter finns i receptionen från 18 mars.   

                                                                                                                                                                                                                      

 

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 2019, 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 2019 

        ÖVERGRIPANDE TEMA UNDER 2019 ÄR 

       ”ATT VARA MÄNNISKA”  

       

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

    lördag kl. 12.00-15.00, 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 
                                                                                                                                          

Lördag 5     VERNISSAGE NOSTALGI 

                  Målningar i akryl på akvarellpapper 

                  av Rose-Marie Österström. 

                  NK-salen, utställningen pågår till 26 januari. 

                                                       

Lördag 5     GALGHISTORIER 

                  En utställning av galgar från ekiperingsaffärer som funnits 

                  genom åren i Nyköping. Lite historia och mycken nostalgi. 

                  Industrirummet, utställningen pågår till 26 januari.  

 

Söndag 13   FILOSOFI – ATT VARA MÄNNISKA 

                  Undersökande samtal under ledning av 

                  Kenneth Gustafsson, kl. 15.00, fri entré. 

                                                                                                                                                 

Onsdag 16  MAGNUS VÄSTERBRO         

                 Magnus berättar om sin bok ”Svälten – 

                 hungeråren som formade Sverige”. 

                 Augustprisvinnare 2018 för bästa fackbok. 

                 Försäljning och signering av boken.  

                 Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 2 januari.                 

                   

Onsdag 30  JOHANNES TÅNGEBERG  

                 Tyskland – vårt viktigaste grannland. 

                 Johannes är journalist med särskilt intresse för Tyskland, 

                 uppvuxen i Nyköping, jobbar nu på Katrineholm-Kuriren. 

                 Försäljning och signering av boken.  

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

 

FEBRUARI 
                    
 Lördag 2    VERNISSAGE OLOF SANDAHL 

                  Grafik. 

                  NK-salen, utställningen pågår till 16 februari.                                 

                    

Lördag 2     VERNISSAGE LISE DEVRIENT  

                  Akvareller.                                   

                  Industrirummet, utställningen pågår till 16 februari. 

                                

                                 

 

Onsdag 6    KEN OLOFSSON – När livet måste gå vidare 

                  Hur hanterar man sin sorg, hur lever man vidare 

                  när man förlorat sin partner, sin stora kärlek? 

                  Med inlevelse, lyhördhet och stort personligt engagemang 

                  låter författaren till boken 23 personer berätta sin historia 

                  om hur det känns att bli lämnad ensam.  

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 23 januari. 

 

Onsdag 13   GUMMESSONKVARTETTEN 

                   Spelar musik från renässans till nittonhundratal. 

                   Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 30 januari. 

 

Lördag 23     VERNISSAGE SOLVEIG DELHAG 

                    En serie akvareller. 

                    NK-salen, utställningen pågår till 9 mars.  

 

Lördag 23     VERNISSAGE MIE NILSSON 

                    Akvareller. 

                    Industrirummet, utställningen pågår till 9 mars. 

 

MARS 
        

 

Onsdag 6    KENT WERNE 

                 Allt är en konspiration – en resa genom underlandet. 

                 Författaren tar upp den intressanta diskussionen om 

                 ”falska nyheter” som t ex ”Låg USA:s regering bakom 9/11? 

                 Mördades John F. Kennedy av CIA? Dirigeras 

                 flyktingströmmarna av George Soros? 

                 Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 20 februari.  

 

 

Lördag 16  VERNISSAGE JANE KRUUSE 

                 Skulptur och collografi.  

                 Utställningen pågår till 30 mars. 

 


