
SEPTEMBER 

 

Lördag 16    VERNISSAGE ANNA TÖRNQVIST 

                   Akvareller. 

                   Utställningen pågår till 30 september. 

                   

Torsdag 21   KÄRLEKSFULLT MED DUBBELKVARTETT                  

                   ur Nyköpings Kammarkör. 

                   Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 7 september. 

 

Tisdag 26     GÖRAN HEDIN 

                   Dansen kring järnet – i bergslagen runt Nyköping       

                   under 1700-talet till nutid. 

                   Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 12 september. 

 

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 JULI – SEPTEMBER 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. 

 



 

JULI 
 

 

Lördag 1   VERNISSAGE IRENE SAMUELSSON OHLANDERS       

                 Målningar i akryl, NK-salen. 

                NK-salen, utställningen pågår till 26 juli.  

                                     
 

Söndag 2  INVIGNING JUBILEUMSUTSTÄLLNING OM NK-EPOKEN 

                Tre utställningar i en. NK-möbler från olika epoker, 

                skisser och ritningar från NK-verkstädernas arkitektkontor 

                samt en utställning om Ferdinand Boberg, NK-villans 

                arkitekt. I tre av villans rum ges en fin och samlad bild 

                av olika aspekter på NK-epoken. Kl. 12.00-15.00. 

                Utställningen pågår till 19 augusti.                  

 

 

AUGUSTI 
 

 

    

Lördag 5     VERNISSAGE TINA JACOBSSON 

                  ”oKONSTlat” akryl och mixed media, NK-salen.                                                                   

                 Utställningen pågår till 19 augusti.                                                                                                              
   

   

 

Onsdag 23   ULF-GÖRAN WIDQVIST 

                  Vitryssland/Belarus-Europas sista diktatur. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 9 augusti. 
 

 

 

Lördag 26   VERNISSAGE SALBOHEDSGRUPPEN 

                  Målningar och keramik. 

                  Utställningen pågår till 9 september. 
 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 30  PETER GERDEHAG ”Landet som inte längre är” 

                 Sveriges längsta fotodokumentation  

                av en enskild gård, 37 år!  

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

 

 

SEPTEMBER 

 
 

Måndag 4     NÄR MÅNEN SKYMMER SOLEN- 

                    OM SOLFÖRMÖRKELSER JAG UPPLEVT! 

                   Inger Nennesmo berättar och visar bilder från 

                   solförmörkelser i bl.a. Kina, USA, Färöarna, Bhutan och 

                   Argentina. Kl. 18.30, entré 50 kr. för medlem i Föreningen 

                    Norden, 70 kr. för icke medlem. Kaffe serveras. 

                   Arr. Föreningen Norden i samarbete med SV.  

 

 

Onsdag 6     CARL-ÅKE ANDERSSON 

                   Ordförande i Bygg och Tekniknämnden, 

                   Nyköpings kommun. ”En stad i förändring” 

                   Kl. 18.30, fri entré. 

 

 

Onsdag 13   KJELL WIKLUND 

                   ”Tolerans och dialog är bättre än förbud” 

                   Tillsammans med prästen Kjell Wiklund undersöker vi 

                   förutsättningarna för och betydelsen av ”Tolerans och 

                   dialog” som grunden för tillit i ett alltmera polariserat 

                   samhälle. Kl. 18.30, entré 50 kr. pengarna går till  

                   föreningen ”Långt ifrån Lagoms” verksamhet. 

                   Biljetter finns i receptionen från 30 augusti. 


