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Torsdag 31  ESTLAND 100 ÅR – ETT LITET LANDS ÖDEN 

                  Henn Avasalu berättar om Estlands historia där stormakten 

                  Sovjetunionen ockuperat landet och om hur en enskild 

                  familj påverkades av detta. Om hur stormakter 

                  behandlar småstater och deras befolkningar. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 17 maj. 

 

JUNI                                                

 

Lördag 16      VERNISSAGE LENA LEE 

                    Keramik. 

                    Industrirummet, utställningen pågår till 7 juli.                                                                                                                                                                                           

                    

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 APRIL – JUNI 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. 



 

APRIL 
 

 

Tisdag 10  BILDGRUPPEN visar bilder från Nyköping med omnejd. 

                Kl. 18.30, fri entré, kaffeservering. 

                                                                      

Onsdag 11 LYFT LUREN – NÅ FRAMGÅNG 

                 Nyköpingssonen och författaren Henrik Bromée tar dig 

                 igenom olika metoder, mentala förberedelser, och konkreta 

                 tips för att våga ringa säljsamtal. Metoderna är grundade 

                 på egna erfarenheter och ett antal inspirerande berättelser 

                 från andra framgångsrika personer. 

                 Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 28 mars.                                  

                    

Lördag 14   VERNISSAGE FIK förening i konst.                 

                  Samlingsutställning med konstnärer från östra Sörmland. 

                  NK-salen, utställningen pågår till 28 april. 

                                                        

Lördag 14   VERNISSAGE TORBJÖRN ANDERSSON 

                 166 glimtar från Å-stråket i Nyköping, 

                 från Hamnen till Släbro, fotoutställning.  

                 Industrirummet, utställningen pågår till 28 april.                                     

                                                                                                                

Torsdag 19  SÅNGDUON ”2WOICES MAKE SENSE”                 

                  ”Hemma var ligger det nånstans?” 

                  Christine Ankarswärd sång, Helena Wanrud sång/piano. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 5 april.                   

                   

Tisdag 24   JAN LORENTZON   

                 Maratonlöparen som åkte bil, skandaler i de  

                 olympiska sommarspelen 1896 – 2016.  

                 KL. 18.30, biljetter finns i receptionen från 10 april. 

 

Onsdag 25  KAJ ERIKSSON 

                  Sörmländska kanoner på 1700-talet. 

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

 

 

 

 

MAJ 
 

         

Torsdag 3     UNGA OCH UTSATTHET PÅ NÄTET 

                   Caroline Engvall är journalist, föreläsare och författare 

                   som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel. 

                   Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 19 april. 

                                                                                                                   

Lördag 5      VERNISSAGE JEAN PAUL PALLARD                        

                     Målare på väg utan gränser, Fransk-Katalansk surrealist. 

                   NK-salen, utställningen pågår till 19 maj.  

             
Lördag 5      VERNISSAGE KULTURSKOLAN FRÖET                                       

                   Industrirummet, utställningen pågår till 19 maj. 

 

Tisdag 8       ”YALLA TRAPPAN” – SKAPAR RIKTIGA JOBB 

                   Christina Merker Siesjö berättar om ett kvinnokooperativ 

                   som sysselsätter 34 invandrarkvinnor på hel- eller 

                   deltid och omsätter 14 miljoner kronor. 

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

 

Torsdag 17   JÄRNVÄGSOLYCKAN I GETÅ 

                   Mikael Andersson berättar om den svåra järnvägsolyckan 

                   i Getå 1918 då minst 42 personer omkom. 

                   Den svåraste olyckan i Sveriges järnvägshistoria.                                                     

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

 

Lördag 26    VERNISSAGE OLOF NÄSLUND 

                   Fotokonst – Maskerad i trädgården.                                       

                   NK-salen, utställningen pågår till 7 juli. 

 

Lördag 26    VERNISSAGE JESPER BLOMQVIST  

                   Fotoutställning. 

                   Industrirummet, utställningen pågår till 9 juni.  

 

 

                   

                   


