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Ordförande har ordet!
Vilken start för vår konstförenings 65:e år, en vår full med aktiviteter som varit fulltecknade och
som ny ordförande i föreningen har det varit mycket att sätta sig in i.
Vår konstförening är troligen en av de äldsta och aktivaste konstföreningarna i landet och
rekryterar medlemmar från Malmö stads förvaltningar, kommunala bolag och Region Skåne
med arbetsplats inom Malmö stad.
En årligen återkommande och alltid lika välbesökt aktivitet är årsmötet. Totala vinstvärdet i årets lotteri
var 150 000 kr. Ett vinstvärde som bara det kan motivera medlemskapet.
Under våren har medlemmarna i vårt program erbjudits varierande och intressanta aktiviteter.
Vårprogrammet erbjöd ett uppskattat utbud som…
- i mars fick vi en föreläsning av arkitekt Bertil Öhrström om ”dörrar som husets ansikte”
- i april var det dags för konstrunda till nordöstra delen av Skåne
- i maj var vi på Gamla begravningsplatsen med en uppskattad visning av platsen och vilka som är
begravda där
Besöken hos våra skånska konstnärer är alltid uppskattade och lärorika och vi har varit hos både
Peter Sternäng och Teresa Holmberg.
När du håller detta programmet i din hand har vi en höst framför oss med nya förhoppningsvis
intressanta aktiviteter. Med detta blir mitt omedelbara råd till dig - läs programmet, anmäl dig direkt till
de aktiviteter som passar ditt intresse. Antalet platser är oftast begränsade och därför är det först till
kvarn som gäller.
Vi vill bli fler medlemmar i föreningen och behöver därför din hjälp!
Ta med programmet och visa för dina arbetskollegor och motivera dem till ett medlemskap, tvekar de,
låt de följa med dig som medföljande på någon aktivitet och låt de få uppleva den glädje och
gemenskap som finns i vår förening.
Jag ser framemot en höst tillsammans med er!

Annika Jarvi
Ordförande MKK
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30 augusti – Gösta Adrian Nilsson på Malmö Konstmuseum
I sommar kommer Malmö Konstmuseum presentera en stor retrospektiv utställning med verk av
Lundakonstnären Gösta Adrian Nilsson. Vi har bokat en kväll med guide för oss i föreningen.
Plats: Malmö Konstmuseum
Tid: kl. 17.00–18.00 (samling kl. 16.50 utanför museets entré).
Kostnad: medlem 90: -, icke medlem 100: Anmälan: senast 2011-08-15 till annika.jarvi@mkkonst.se tfn 0732-43 23 11 / 040-22 22 32 eller
krister.nilsson@mkkonst.se tfn 070-84 33 844
Övrigt: begränsat antal deltagare är 30 personer, först till kvarn gäller. (dock minst 25 deltagare
för att aktiviteten ska genomföras). Efter bekräftelse om deltagande ska din betalning vara MKK
tillhanda senast 2011-08-26.

8 september – besök på Galleri Nordica i Ystad
Välkommen till Galleri Nordica - ett galleri där förändringarnas vind ständigt blåser. Följ
med och gör en inspirerande rundvandring i konstens underbara värld. Här kommer du
att möta många intressanta konstnärer och kunna se konstverk av olika slag.
Denna utställning visas endast denna dag och endast för MKK!
Plats: kl. 17.45, samling på Malmö centralstation
Tid: kl. 18.00 (cirkatid för träff i Ystad)
Kostnad: medlem 200: -, icke medlem 225: Anmälan: senast 2011-08-26 till aino.lindell@mkkonst.se eller Birgitta Wanglén tfn 04092 68 34
Övrigt: i priset ingår resa t.o.r. med tåg från Malmö samt förfriskningar med tilltugg. De som anmälde
sig till förra Galleri Nordica besöket har företräde då denna tur ställdes in pga. sjukdom. Betala inte
förrän du fått bekräftelse om deltagande!

24-25 september – samlingsutställning i Rådhushallen (”Gallerinatta”)
Traditionsenligt har MKK samlingsutställning på Galleri Natta i Malmö Rådhushall. Här ställer ett 25 tal
skånska konstnärer ut sina verk - målningar i olika tekniker, keramik mm. Samlingsutställningen är en
av de största och återkommande samlingsutställningarna i Skåne och har alltid varit mycket
uppskattad och välbesökt av föreningens medlemmar och offentlig publik.
Utställande konstnärer (med reservation för förändringar)
Maggie Mårtensson
Göran Billing
Nils Ekvall
Bengt Fredriksson
Ingvar Nilsson
Jonathan Haner
Birgitta Godlund
Kjell A Nilsson
Lotta Svensson
Ulla Göransson
Stig Olsson
Lennart Thöfner
Anita Holmqvist
Åse Persson
Bo Olsson
Lillemor Larsson
Andrezej Ploski
Christina Mårtensson
Richard Rackham
Plats: Rådhushallen Malmö
Tid: lördag 110924 kl. 12.00–24.00, söndag 110926 kl. 11.00–16.00
Kostnad: gratis!
Anmälan: ingen anmälan, öppet för alla
Övrigt: Öppettider: lördag 110924 kl. 12.00–24.00, söndag 110925 kl. 11.00–16.00. Vernissage med
konstnärer närvarande sker lördag 24 september kl. 16.00–24.00. Som medlem kan du under
utställningsdagarna, via konstföreningen, köpa utställd konst till förmånliga priser och köpa lotter i vårt
medlemslotteri. Det är ”Gallerinatta” i Malmö med många öppna gallerier!
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15 oktober – konstnärsbesök hos Maggie Mårtensson
Vi besöker Maggie Mårtensson, vars verk du säkert beskådade på MKK:s utställning i Rådhushallen
under ”Gallerinatta”.
Vi får inblick om hur Maggie arbetar som konstnär, med en föreläsning om lera samt om den
teknik som används; ”öppen eld bränning” (om väder och vind tillåter kommer en bränning
genomföras). Tid avsätts för diskussion och ”mingel” med konstnären. De som vill får prova på
att dreja (helt prestigelöst, inget krav att delta/prestera…) - fyra drejskivor finns på plats. Det
kan vara lite kladdigt så spara finkläderna…
Förtäring i form av ostbricka samt dricka (vin och vatten) ingår.
Plats: Siporexfabriken i Dalby. Vi tar oss till fabriken med bil. Behöver du samåka, hör av dig
till thomas.hansson@mkkonst.se
Tid: 2011-10-15 kl. 13.00–16.00
Kostnad: 120: -, icke medlem 140: Anmälan: senast 2011-10-01 till thomas.hansson@mkkonst.se
Övrigt: begränsat antal deltagare (först till kvarn gäller). Lämna namn, medlems- och telefonnummer
vid anmälan. Efter bekräftelse om deltagande ska din betalning vara MKK tillhanda senast 2011-10-11.
OBS Vi tar oss till fabriken med bil. Vi kör kl. 12.20 från överenskommen plats i Malmö. Ska du köra, ta
gärna med dig en medlem! Vill du samåka, hör av dig till thomas.hansson@mkkonst.se

18 oktober – studiebesök hos LIME GRAFIK
Följ med till LIME GRAFIK! Där lär vi oss allt om originaltryck, reproduktion och får
tips om vad man ska tänka på när man väljer ram.
Plats: LIME GRAFIK Celsiusgatan 29 i Malmö
Tid: kl. 18.00–20.00
Kostnad: medlem 60: -, icke medlem 70: Anmälan: senast 2011-10-01 till kenzy.eriksson@mkkonst.se, tfn 040-25 42 61.
Övrigt: Kvällsfika ingår. Begränsat antal deltagare.

26 oktober – konstnärsbesök hos Lotta Svensson på Limhamn
Konstnärsbesök i Limhamn hos Lotta Svensson - en konstnär som inte har haft så många utställningar
i Sverige utan har mest visat sin konst i andra delar av världen.
Nu är vi inbjudna till Lottas ateljé i Limhamn. Lotta har varit med i många internationella konstmässor
och utställningar som t ex Art expo i New York, China National Museum i Beijing, Galeria La Lanta
Fine Art i Bankok, Art Project i Saud Arabia m fl. platser runt i världen. Just nu är Lotta med i ett
otroligt spännande projekt, ”Paintings for Peace”. En grupp nationella och internationella konstnärer
som är kopplade till en av världens genom tidernas största fredsgala som går av stapel i Berlin i
augusti 2011.
Plats: ekonomigatan 4, Malmö (på Limhamn).
Tid: kl. 18.00–20.30
Kostnad: medlem 120: - icke medlem 140: Anmälan: senast 2011-10-01 till annika.jarvi@mkkonst.se tfn 040-22 22 32 eller
elisabeth.kahn@mkkonst.se tfn 040-810 18
Övrigt: Begränsat antal deltagare är 15 personer (först till kvarn gäller). Efter bekräftelse ska din
betalning vara MKK tillhanda senast 2011-10-20. Lämna namn, medlems- och telefonnummer vid
anmälan. Önskemål om specialkost meddelar du i samband med anmälan. Vi tar med lite ost och vin
som vi kan njuta av i Lottas ateljé.
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29 oktober – besök på Dunkers kulturhus och Landskrona konsthall
Vi gör en dagsutflykt till Dunkers kulturhus i Helsingborg och till Landskrona konsthall.
På Dunkers ser vi utställningen "Passion" som samlar 14 konstnärer som på olika sätt
förhåller sig till passionen, antingen i motivet eller som ett sätt att arbeta. Efter att vi blivit
guidade genom utställningen kan var och en titta på vad mer kulturhuset har att erbjuda
och sen är det lunch. Antingen kan man äta direkt på Dunkers eller så väljer man någon
av restauranterna som finns alldeles i närheten. När lunchen är avklarad åker vi vidare till
Landskrona konsthall och tittar på en utställning om Källemo möbeldesign.
Plats: Vi samlas på parkeringen bakom stadsteatern
Tid: kl. 09.15 - ca 17.00
Kostnad: medlem 270: -. icke-medlem 300: Anmälan: senast 2011-10-14 till fredrik.fredriksson@mkkonst.se eller tfn 0705-277384
Övrigt: Begränsat antal deltagare till 30 personer (först till kvarn gäller). Efter bekräftelse
ska din anmälan vara MKK tillhanda senast 2011-10-14. Lämna namn, medlemsnummer
och telefonnummer vid anmälan. Observera att lunch inte ingår i avgiften.

17 december - julmarknad på Östra Grevie Folkhögskola
Östra Grevie folkhögskola är en av Sveriges största folkhögskolor med en estetisk och kulturell profil
med tonvikt på bild o form samt litteratur. Skolan ligger i en dynamisk och kreativ miljö med en estetisk
linje inom sex olika avdelningar som grafik, grafisk design, foto, keramik och glas, måleri
och textil.
Folkhögskola har årligen en julmarknad med öppet hus i Estethuset, vi har bokat in en
guidad tur med någon av eleverna som visar oss runt i huset. Det finns möjlighet att köpa
elevernas alster och caféet är öppet för alla som vill fika eller äta något under dagen.
Plats: vi träffas på Östra Grevie Folkhögskola.
Tid: kl. 11.00 (samling utanför folkhögskolans huvudingång/reception).
Kostnad: gratis!
Anmälan: senast 2011-12-01 till annika.jarvi@mkkonst.se tfn 040-22 22 32 eller
thomas.hansson@mkkonst.se.
Övrigt: vi träffas på Östra Grevie Folkhögskola. Buss finns (linje 144 från bl. a Södervärn till
busshållplats utanför skolan), kör du egen bil finns stor parkering och bra skyltat denna dag.

Besök

www.mkkonst.se
för kulturtips, senaste nytt kring våra aktiviteter etc.
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ORGANISATION
Malmö Kommunanställdas Konstförening
Adress: Malmö Kommunanställdas Konstförening 205 80 Malmö
Hemsida: www.mkkonst.se
E-postadress: mkk@malmo.se
Medlemsavgift: 250: -/person och år
Plusgiro: 63 42 27-3
Ordförande: Annika Jarvi
Vice ordförande: Kay Nilsson, 070-655 40 26
Sekreterare: Kenzy Eriksson, 046-25 42 61
Vice sekreterare: Fredrik Fredriksson
Kassör: Birgitta Wanglén
Hemsida (sociala medier), layout: Thomas Hansson, Elisabeth Kahn
Trycksaker: Kay Nilsson, Lena Öberg
Marknadsföring/medlemsrekrytering: Thomas Hansson, Fredrik Fredriksson, Aino Lindell
Registeransvarig: Aino Lindell
Lokalansvarig: Birgitta Wanglén
Utställningsansvarig: Annika Jarvi
Lagerförvaltare/vinster: Fredrik Fredriksson, Elisabeth Kahn
Arbetsutskott: Annika Jarvi, Kay Nilsson, Kenzy Eriksson, Birgitta Wanglén
Revisorer: Lennart Håkansson, Anette Holmberg
Valberedningssuppleanter: Stig Nilsson
Valberedning: Ingrid Pålsson, Elisabeth Gran, Lena Öberg

MEDLEMSFÖRMÅNER
-

-

delta i kvartalslotteri och det stora årliga konstlotteriet (varje år lottas konst ut till ett värde av
170000: -).
delta i anordnade aktiviteter till subventionerat pris.
rabatterat pris på konst samt inramning (SVART & WITT AB 15 % på inramning mot
uppvisande av medlemskort, Lime Grafik & Edition AB lämnar rabatt efter överenskommelse,
ring för besked tfn 040-18 89 08, GALLERI RÖNNQUIST & RÖNNQUIST LÄMNAR 10% vid
inköp av konst).
vid MKK:s årliga samlingsutställning ges 10 % rabatt vid inköp enligt pris i utställningskatalog
MKK erbjuder också dig som medlem en mkkonst.se e-postadress.
… samt inte minst möjlighet att träffa ”likasinnade” konstintresserade!

ÖVRIG MEDLEMSINFORMATION
Vi vill bli fler… därför har vi bestämt att du som värvar tre medlemmar under året får en
överraskning värd ca 200 kronor. Du som värvar måste skicka in namnen på dina värvningar till:
Malmö kommunanställdas Konstförening, 205 80 Malmö eller via e-post till: aino.lindell@mkkonst.se.
När tre personer betalt in sina avgifter kontaktar vi dig! Du som värvat tre medlemmar under 2011 är
välkommen att hämta din belöning i Rådhuset, i samband med vårens vinstutlämning 2012.
Var med och påverka… vilken typ av aktiviteter vill ni se i kommande program? Kom med idéer och
förslag. Välkommen med kommentarer till mkk@mkkonst.se

Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i
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Särskilda villkor för aktiviteter
Anmälan
För att anmäla sig till en aktivitet skall medlemsavgiften för verksamhetsåret vara betald. Som medlem
kan man i mån av plats ta med en person som då får betala fullt pris för aktiviteten
Försäkring
Föreningen har ingen försäkring som täcker kostnader för deltagare i händelse av stöld, sjukdom,
olycksfall eller kostnader vid avbokning. Deltagare bör därför ha eget försäkringsskydd via egen
hem- och/eller fritidsförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilket skydd du har.
Vid resor utanför Sverige ta med europeiska försäkringskortet, pass och/eller annan godkänd
EU-legitimation.
Betalning
För aktiviteter understigande 1 000 SEK per person betalas ingen anmälningsavgift.
Deltagaravgiften skall vara betald senast 20 dagar före för aktiviteten om inget annat anges i
programmet.
Vid avbokning senare än tio dagar före aktiviteten återbetalas ingen del av deltagaravgiften.
Undantag kan göras om där inte finns en upprättad kölista till aktiviteten.
För aktiviteter överstigande 1 000 SEK per person betalas en anmälningsavgift i samband med
anmälan på 300 SEK per person om inget annat anges i programmet.
Deltagaravgiften skall vara betald senast 20 dagar före för aktiviteten om inget annat anges i
programmet. För bokning till aktivitet senare än sista betalningsdag för aktiviteten skall hela beloppet
för aktiviteten betalas omgående i samband med bokningen.
Avbeställningskostnader per deltagare
Mer än 20 dagar före aktiviteten 0 SEK
19 -10 dagar före aktiviteten 150 SEK
9 - 5 dagar före aktiviteten 50 % av aktivitetens kostnad
4 - 0 dagar före aktiviteten 100 % av aktivitetens kostnad
MKK förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet vid för få anmälda deltagare. Inställd aktivitet meddelas
senast en vecka efter anmälningstidens utgång.
Ändring av pris
För kostnadsökningar som beror på ändring av transportkostnader, skatter, tullar, tjänster, växelkurser
eller avgifter som ingår i resan och som inte kunnat förutses när programmet trycktes har föreningen
rätt att sänka eller höja angivet pris i programmet med motsvarande belopp. Höjning av priset får
endast motsvara faktisk höjning och skall aviseras i bekräftelsen före deltagandet i aktiviteten. På
begäran skall höjningen kunna styrkas.
Höstprogram 2011 publiceras med förbehåll för feltryck och kursändringar -/+.

Gilla MKK på

(sök på ”Malmö Kommunanställdas Konstförening”)
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