MARS
Söndag 15

”Spela aldrig Mozart - så länge jag lever”
Paolo Levi, berömd violinist, har spelat i alla stora
konserthus runt om i världen. På sin repertoar har han
musik av alla de stora mästarna – utom Mozart. Han har
aldrig spelat Mozart inför publik. Varför?
Musikteater med Ewa Carlsson och Bo Lindell.
Kl. 16.00, biljetter finns i receptionen från 2 mars.

Måndag 23 BISKOPSBESÖK AV JOHAN DALMAN
Biskopen i Strängnäs stift, Johan Dalman, håller ett
föredrag under rubriken "Högt i tak i heliga rum".
Kl. 18.30, fri entré.

VÄLKOMMEN TILL

KULTURHUS I NYKÖPING SEDAN 1907
PROGRAM JANUARI – MARS 2020

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 200 kr.
Grönt kort-helårsabonnemang för 2020, 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

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.

Lördag 1
VERNISSAGE MIMMI SCHEIBE – ”Debu-tanten”
Mimmi Scheibes första utställning med sina färgstarka
akvareller som väcker minnen.
NK-salen, utställningen pågår till 25 januari.

VERNISSAGE MAGNUS OLSSON
Magnus Olsson visar bilder tagna med den egna mobilen.
Utmaningen har legat i att inte bearbeta bilderna i
efterhand, utan visa dem så som de fotades.
Industrirummet, utställningen pågår till 15 februari.

Onsdag 5

VERNISSAGE ONE MORE TIME - återbruk & utveckling
Det sociala företaget som tillverkar nytt av gammalt. Allt
från knappar till bildäck. Skräp för dig är grundmaterial för
One More Time.
Industrirummet, utställningen pågår till 25 januari.

Samling vid pumpen - Ulf Peder Olrog i våra hjärtan
Kvartetten 'Just Four You' framför Olrogvisor som illustrerar
berättelser från Göran Hedin och Hans Olausson om
artisten och kompositören Ulf Peder Olrog.
Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 22 januari.

Onsdag 19

HUR ÄR (MILJÖ)LÄGET I SÖDERMANLAND?
Hilde Nystad och Hanna Grimstedt från Länsstyrelsen
berättar om sin rapport ”Hur är (miljö)läget?” som gäller
miljömål och miljöövervakningen i Sörmland.
Kl. 18.30, fri entré.

Lördag 22

VERNISSAGE LENA FORSBERG – ”Vida vidder och
små spektakel”
Konstnären Lena Forsberg visar upp sina målningar i olika
tekniker, samt hennes fria fantasier i varierande material.
NK-salen, utställningen pågår till 7 mars.

Lördag 22

VERNISSAGE GULLBRITT OLSSON
Måleri och keramik, ”Fantasi i form och färg”.
Industrirummet, utställningen pågår till 7 mars.

Tisdag 25

”Det finns inget att vara rädd för”
Socialpedagogen Susanna Ewerklous bok "Dog min son för
att jag skulle vakna?" riktar sig till föräldrar som förlorat
sina barn och som vill ha stöd och råd om hur man kan
fortsätta kommunikationen med dem - bortom tid och rum.
Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 11 februari.

JANUARI
Lördag 11

Lördag 11

Onsdag 15 LÄSVÄRT MED LARS LARSSON
Lars Larsson som är ansvarig bibliotekarie på bokbussen i
Nyköping ger förslag på några guldkorn ur den strida
bokfloden, mest nytt men även någon gammal favorit.
Kl. 18.30, fri entré.
Söndag 26 SOFIA ULLMAN
Sofia Ullman förgyller denna söndagseftermiddag med
sitt vackra pianospelande och sång.
Kl. 16.00, biljetter finns i receptionen från 13 januari.
Tisdag 28

ELINOR TORP – Skuggsamhället inifrån
Guldspaden-vinnande journalisten och författaren Elinor
Torp delar med sig av sina berättelser från ett Sverige du
inte känner till genom sin bok ”Vi, skuggorna”.
Kl. 18.30, biljetter finns i receptionen från 14 januari.

FEBRUARI
Lördag 1

VERNISSAGE OLA_ART - ”WTF?!”
Återbrukade loppistavlor fylls med nya detaljer, humor,
absurditet och populärkulturella referenser.
NK-salen, utställningen pågår till 15 februari.

MARS
Lördag 14

VERNISSAGE KIRSI MYR – Visualiseringar i akvarell
Akvarellmålningar.
NK-salen, utställningen pågår till 28 mars.

