
Lördag 30  VERNISSAGE RONNY KNUTSSON                

                 Blandade bilder. 

                 NK-salen, utställningen pågår till 20 december.              

 

Lördag 30  VERNISSAGE MMMM SOM I MONICA 

                 Samlingsutställning, akvareller. 

                 Industrirummet, utställningen pågår till 20 december. 

 

DECEMBER              
   

Torsdag 5   VART TOG LEKEN VÄGEN? 

                 Vi samtalar om hur leken skiljer sig från förr, Inger Ahlberg 

                 från Nyköpings lekverk bjuder på en lekfull stund. 

                 Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 21 november. 

                  

Söndag 15  JULTRIVSEL I NK-VILLAN                  

                 Äkta julkänsla med försäljning av hantverk och konst. 

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

               

Tisdag 31  NYÅRSPROMENADEN 

                 Öppet kl. 16.00-18.00 i samband med nyårspromenaden. 

                 Konstutställningar visas. 

                                                                                                                                                                                                                                          

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. 

 

 

Medlemsavgifter 

Enskild medlem 150 kr. 

Grönt kort-helårsabonnemang för 2019, 700 kr. 

Medlemsförening 750-4500 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 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. 



 

OKTOBER 
                                                                                                                                          

Söndag 6   THE ULTIMATE TOUR 

                 Erik Winqvist, Simon Forsman och Tobias Grenholm bjuder 

                 på låtar av Laleh, Håkan Hellström, Olle Ljungström, 

                 Erik Winqvist, Ted och Kenneth Gärdestad med flera. 

                 Kl. 18.00, biljetter finns i receptionen från 23 september. 

 

Tisdag 8    RYSSLAND UTAN PUTIN – friare, fredligare & rättvisare 

                 Författaren Stig Fredrikson går igenom Vladimir Putins liv och  

                 karriär, hans utbildning och liv som agent. Entré 150 kr, 

                 grönt kort och övriga rabatter gäller inte denna kväll. 

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

 

Onsdag 16 CECILIA KARLSTRÖM 

                 ”Du var begagnad som barn betraktat, jag fick ett barn som 

                 en annan mamma redan haft”. ”Återbruksmamma” är en 

                 berättelse om Sverige och Afghanistan, om likheter och 

                 olikheter, om vad vi lär oss av varandra. 

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

                  

Lördag 19   VERNISSAGE EVA KEMPE 

                  Målningar, ”Med pensel och en inre känsla”.               

                  NK-salen, utställningen pågår till 5 november. 

                     

Lördag 19   VERNISSAGE FOTO & SKULPTUR 

                  Per Erik Gustavsson, fotograf & Sissi Stahli, skulptör. 

                  Industrirummet, utställningen pågår till 5 november. 

 

Lördag 19   ANNA BROMEE ”Ord och några visor” 

                  Ett musik- och lyrikprogram som är skräddarsytt för 

                  LitterArt Gästabud. Kl. 18.00, entré 115 kr. biljett köps 

                  på turistbyrån, Culturum, eller nykopingsguiden.se.                                                                                                                                                                                         

 

Torsdag 31  TEMPEL RIDDARE ORDEN bjuder på körsång 

                   Kören Vox Humana under ledning av Helena Cronholm 

                   bjuder på programmet ”Där främlingskap bryts – 

                   kan en ny värld börja”. Entré 100 kr, grönt kort gäller inte. 

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

 

NOVEMBER 
                        

Onsdag 6   REGION SÖRMLAND så mycket bättre?! 

                 Regiondirektör Jan Grönlund beskriver Region Sörmland – 

                 uppgifter och verksamhet. Entré 50 kr. 

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

 

Lördag 9    VERNISSAGE MARIKA TÖRNKVIST 

                 Målningar. 

                 NK-salen, utställningen pågår till 23 november.        

 

Lördag 9    VERNISSAGE INGRID WAHLGREN 

                 Wahlgrens vintage, visning och försäljning av vintagekläder. 

                 Industrirummet, utställningen pågår till 23 november. 

 

Onsdag 13  I BACKSPEGELN – Min tid i Scania, Volkswagen och 

                  Wallenbergsfären Leif Östling berättar om sin bok som 

                  är lika mycket en biografi som en berättelse om 

                  förhållandena i det svenska näringslivets innersta kärna. 

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

 

Torsdag 21  BOKRELEASE! Taxinge säteri – en gård i Sörmland 

                   Den vackra fotoboken, skriven av Tulla Grünberger och med 

                   foton av Håkan Aldrin presenteras av författaren själv. 

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

 

Söndag 24  THE GREAT AMERICAN SONG BOOK 

                  Konsertpianisten och kompositören Boris Fogelman, 

                  tillsammans med Jonas Olofsson, kontrabas låter oss 

                  följa med på en musikalisk resa genom den gigantiska 

                  amerikanska sång- och musikskatten. 

                  Kl. 16.00, biljetter finns i receptionen från 11 november. 

 

Onsdag 27  SKÄRVOR AV HAT 

                  Lotta Fagerholm berättar om sin nya bok, en fristående 

                  fortsättning på ”En spricka i spegeln” som utkom 2018. 

                  Handlingen utspelar sig drygt 20 år framåt i tiden, år 2040. 

                  Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 13 november. 

 


