
DECEMBER 
        

Lördag 8    VERNISSAGE MARIA HOLMBERG 

                 Målningar och skulpturer. 

                 Utställningen pågår till 22 december. 

 
Torsdag 13  NORDISKT JULBORD 

                  Kl. 18.00, pris 240 kr. för medlemmar i Föreningen Norden,  

                  290 kr. för icke medlemmar. Bindande anmälan   

                  senast 6 december till 0155-268772 / 0707695676. 

                  Samarrangemang mellan Föreningen Norden 

                  och Nyköpings Hembygdsförening. 

                  

Söndag 16  JULTRIVSEL I NK-VILLAN                  

                 Äkta julkänsla med försäljning av hantverk och konst. 

                 Musik, kaffe och lussebullar, och mycket julmys, kl. 12-16.                                                                                                                                                                                                         

 

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 OKTOBER – DECEMBER 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. 



 

OKTOBER 
                                                                                                                                          

Onsdag 3    ANITA WALLSTEDT 

                  Sekreterare i ”Organisation Mot Mobbning”. 

                  Vuxenmobbning – vad gör jag när det händer mig.  

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

                                                        

Lördag 6    VERNISSAGE LISA HOLMGREN  

                 ”Drömmer tid i färg” Måleri i akryl och olja. 

                 NK-salen, utställningen pågår till 20 oktober.   

                                  

                                                                                                                

Lördag 6    VERNISSAGE TORBJÖRN ANDERSSON             

                 Fotoutställning om Kiladalen. 

                 Industrirummet, utställningen pågår till 20 oktober. 

                 

                   

Onsdag 10  BARBRO HOLM IVARSSON   

                 Barbro berättar om sin bok ”Förlåt och bli fri”. 

                 Boken som hjälper dig att förstå förlåtelse och försoning.   

                 I boken får du veta hur det kan gå till att förlåta sig själv 

                 och andra och varför det är så viktigt att göra det. 

                 KL. 18.30, biljetter finns i receptionen från 26 september.   

 

                   

Torsdag 18  YIDDISH´N JAZZ 

                  Jazzsångerskan Rebecka Gordon bjuder på en härlig 

                  konsert med judisk sång och musik. 

                  Gripande sorgsen och enastående vacker musik 

                  som inte lämnar någon oberörd, pianist Claes von Heijne. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 4 oktober. 

                 

 

Lördag 20   THEODOR KALLIFATIDES                      

                    Theodor är författare och översättare, år 2000 erhöll han 

                  professors namn av Sveriges regering. Ny bok för i år är 

                  ”Slaget om Troja”, evenemanget ingår i LitterArt Gästabud. 

                  Kl. 18.00, entré 115 kr. biljetter köps på Culturum, 

                  turistbyrån eller nykopingsguiden.se, enbart förköp.                                                                                                                                                     

 

 

 

Onsdag 24   OLA ENGELMARK 

                   Ola är docent, författare och skogsföretagare, han berättar 

                   om sin nya bok ”En skog av möjligheter”. Han ser vikten 

                   av mångfald och behovet av en synvända i svenska skogar. 

                   I samarbete med Naturskyddsföreningen 

                   Nyköping & Oxelösund. 

                   Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 10 oktober. 

 

Lördag 27    VERNISSAGE SUSANNE FRAGOULIS ANDERSSON 

                   Målningar. 

                   Utställningen pågår till 10 november. 

 

Onsdag 31   BETH MEURLING 

                   Beth växte upp på Österby, en herrgård i Sörmland.  

                   I boken ”Grön duchesse och vita glacéhandskar” 

                   berättar hon släktens historia. 

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

 

NOVEMBER 
                    
Tisdag 13    BILDGRUPPEN visar bilder från Nyköping med omnejd. 

                   Kl. 18.30, fri entré.                                 

                    

Lördag 17    VERNISSAGE FÄRGKLICKEN 

                   Samlingsutställning.                                     

                   Utställningen pågår till 1 december. 

 

Måndag 19   GÖRAN HEDIN & HÅKAN GROOP 

                   ”Nyköping under 300 år – spåren från återuppbyggnaden 

                    efter rysshärjningen 1719” – ett bokprojekt. 

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

 

Torsdag 22   SÖNDAGSKVARTETTEN 

                   Musik av Schubert, Haydn m.fl. Kvartetten består av 

                   Anne Holmer och Maria Jansson, violin, 

                   Barbro Westergren, viola, och Tomas Hänström, cello. 

                   Kl. 19.00, biljetter finns i receptionen från 8 november. 


