
SEPTEMBER 
        

 

Torsdag 20  SPELDOSAN 

                  Lennart Wantzin och Gullmar Bergman. 

                  Visor – Schlager – Pop och Ballader. 

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

 
Söndag 23  ANNA BROMÉE OCH GUNILLA NYROOS 

                 En personlig liten föreställning om saker som berör, 

                 och har berört dem i olika åldrar. Texter av favoritförfattare, 

                 egna texter, humor & allvar, sånger – och kanske någon  

                 liten parodi. Ett möte mellan två generationer. Entré 150 kr. 

                 Grönt kort och övriga rabatter gäller inte denna dag. 

                 Kl. 16.00, biljetter finns i receptionen från 10 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 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 JULI – SEPTEMBER 2018 

 

       

    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. 



 

JULI 
                                                                                                                       

                    

Lördag 14   VERNISSAGE EMELIE RUBENSSON               

                  ”Känslor” akvarell och teckningstusch. 

                  Utställningen pågår till 27 juli. 

 

 

 

AUGUSTI 
 

                                                        

Lördag 4    VERNISSAGE PLUPP I ÖVER 60 ÅR 

                 En utställning om Plupp och Inga Borgs måleri.  

                 Industrirummet, utställningen pågår till 19 augusti.    

                                  

                                                                                                                

Lördag 4    VERNISSAGE BENGT CRONEBY               

                 Akryl, akvarell och teckning. 

                 NK-salen, utställningen pågår till 19 augusti. 

                 

                   

Onsdag 15  PLUPP I ÖVER 60 ÅR   

                 Inga Borgs son Ante Grubbström berättar om 

                 hur hans mor skapade Pluppfiguren och hur den 

                 har utvecklats genom åren. 

                 KL. 18.30, biljetter finns i receptionen från 1 augusti.  

 

                   

Lördag 25   VERNISSAGE MAUD LINDBERG 

                  Målningar. 

                  Utställningen pågår till 8 september. 

                 

 

Onsdag 29   BENGT NYLANDER                      

                    Bengt berättar om sin bok ”Det som inte har berättats – 

                  25 år vid SÄPOs kontraspionage” 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 15 augusti.                                                                                                                                                       

 

SEPTEMBER 
 

        

             
Onsdag 5    ”DET LILLA LANDET SOM KUNDE” 

                   Mustafa Panshiri och Jens Ganman tar upp samtidens 

                  kontroversiella ämne – mångkultur och integration.  

                  I en uppgörelse med politisk korrekthet och egna fördomar, 

                  präglat av lika delar humor och allvar.                                    

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 22 augusti. 

 

 

 

Onsdag 12   ”HAR JAG EN DÅLIG DAG KANSKE NÅGON DÖR” 

                   ”Sylvestre var bara nitton år gammal när han dog 

                   i min famn och mitt misstag orsakade hans död” 

                   I sin bok berättar Christian Unge om misstag han har 

                   gjort med patienter under sin tjänstgöring för 

                   Läkare Utan Gränser i Afrika eller på 

                   akutmottagningen i Sverige.                                                  

                   Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 29 augusti. 

 

  

 

Lördag 15    VERNISSAGE KATARINA DIVANDER MED VÄNNER 

                   En grupp kvinnliga konstnärer i varierande ålder 

                   och med olika tekniker, som har förenats genom konsten.                                     

                   NK-salen, utställningen pågår till 29 september. 

 

 

 

Lördag 15    VERNISSAGE LOUICE PETTERSSON 

                   Akvareller. 

                   Industrirummet, utställningen pågår till 29 september. 

 

 

                   


