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Ordförande har ordet!

Vi har nu gått in i vårt 66:e verksamhetsår. Blev lite ställd när jag som ny ordförande insåg att vi
egentligen gått i pension! Lugnade sedan ner mig när jag insåg att å andra sidan blir vi bara yngre och
yngre.
Tack vare alla engagerade ledamöter i styrelsen håller du nu vårt höstprogram i handen. Hoppas det
finns något som intresserar alla.
En nygammal nyhet är att vi i höst återinför dragningen i årets stora konstlotteri tillsammans med de
medlemmar som kan och vill vara med. Numera går det lite fortare då vi infört lottdragning med hjälp
av modern teknik i stället för en tomboladragning som kunde ta flera timmar. Naturligtvis under
övervakning av minst en revisor. I stället kan vi samtidigt erbjuda en intressant föreläsning om Malmö
av Sven Rosborn.
I höst har vi som vanligt vår årliga samlingsutställning i Rådhushallen. Även i år inviger vi denna
samma lördag som gallerinatten och har öppet till midnatt och även på söndagen. Tänk på att du som
medlem har 10 % rabatt om du gör ett inköp under utställningen.
Nu hoppas jag att du blivit tillräckligt nyfiken för att läsa resten av vårt program!
Vi i styrelsen tycker det vore kul om vi fick förslag från er till aktiviteter under nästa år. Vi tar gärna
emot ros och ris så att vi kan bli bättre och intressantare som förening. Du kan mejla till
mkk@mkkonst.se eller skicka brev under adressen Malmö Kommunanställdas Konstförening, 205 80
Malmö eller kontakta någon av oss i styrelsen.

Ju fler vi är tillsammans ju gladare vi blir!
Vi vill bli fler medlemmar. I år försöker vi i styrelsen göra allt vi kan och hinner för att sprida information
om vår förening, men vi behöver också din hjälp. Du som fortfarande arbetar kanske vill vara
kontaktombud på din arbetsplats och sprida information om föreningen. Är du intresserad av detta så
kontaktar du någon av oss i informationsgruppen.

Nu hoppas vi att alla får njuta av en underbar sommar och att vi ses på någon aktivitet i höst

Aino Lindell
Ordförande MKK

www.mkkonst.se

HÖSTPROGRAM 2012

25 AUGUSTI – ELDOLUFT SAMT HISHULT
Vi åker till glashyttan Eldoluft i Båstad där vi möts av mästaren Richard Rackham. Efter lite kaffe
berättar och visar Richard hur en riktig mästare hanterar glas i nästan flytande form. Richard är
representerad med sitt glas såväl inom som utanför landet ex. Nationalmuseum, Stockholm, Röhsska
museet, Göteborg, Statens Konstråd, Jan van Togt museum, Holland, Region Skåne, Kunstindustri
Museum, Trondheim, Norge Kunstindustri Museum, Köpenhamn, Smålands Museum, Växjö,
Kanazawa International Exhibition, Japan 5:e Triennal för Glasskulptur i Belgien & Luxemburg,
Vetenskaps akademins Polarforsknings Arktis expedition samt hos privata och offentliga kunder.
Vi åker sedan vidare till Hishult och Hishults Konsthall där vi börjar vårt besök med att äta lunch. Efter
lunch får vi en guidad visning av pågående utställningen via Kjell-Åke, som står bakom konsthallen i
Hishult.
Plats: buss avgår från parkeringen bakom Malmö Opera.
Tid: 120825 kl. 08.00, vi är tillbaka ca kl. 18.00
Kostnad: 420 kr för medlem, 470 kr för icke medlem. I priset ingår buss, kaffe fm. och lunch.
Deltagarantal begränsat till 28 personer.
Anmälan: senast 120805 till Annika Jarvi, annika.jarvi@mkkonst.se eller Thomas Hansson,
thomas.hansson@mkkonst.se
Övrigt: vi serveras örtkyckling, har du önskemål om annan kost (fisk eller vegetariskt) anges vid
anmälan. Efter bekräftelse ska din inbetalning vara MKK tillhanda senast den 120817. Se även MKK:s
särskilda villkor för aktiviteter.
18 SEPTEMBER – PETER ÅBERG TAPETSERARE
Den 18 september besöker vi tapetseraremästare Peter Åberg i hans verkstad och butik.
Verksamheten som ligger i hörnet av Bellevuevägen och John Ericssons väg firar i år 25 –
årsjubileum. Peter kommer att berätta om sin verksamhet och vi får titta in i verkstaden. Här finns
också många svenska och danska möbelklassiker att beskåda.
Plats: vi samlas utanför ateljén, Bellevuevägen 27
Tid: kl 18.30–20.30 (återkomst ca kl 00.00)
Kostnad: medlem gratis, icke-medlem 25 kr
Anmälan: senast 2012-09-02 till aino.lindell@mkkonst.se eller Birgitta Wanglén tfn 040-92 68 34
Övrigt: först till kvarn gäller för deltagande. Efter bekräftelse ska din betalning vara MKK tillhanda
senast 2012-09-14. Lämna namn, medlems- och telefonnummer vid anmälan. Läs även MKK:s
särskilda villkor för aktiviteter.
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29-30 SEPTEMBER – SAMLINGSUTSTÄLLNING I RÅDHUSHALLEN (”Gallerinatt”)
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.
Konstnärer som hittills är klara för utställningen (eventuellt tillkommer några)
Tomas Anagrius
Monica Holmqvist
Yvonne Omdahl
Johnny Andersson
Ronny Hård
Ulf Onsberg
Sven-Bertil Berg
Katarina Hård
Johan Röing
Pia Carlström
Per Johansson
Lilian Togelius
Åke Carlström
Monica Karlsson
Calle Widell
Oskar Glemme
Agneta Ljungberg
Siv Nordqvist
Anna Sjölin
Christer
Patrik Gyllander
Tora Greve
Gustafsson/Agneta Jonas Liveröd
Halen (L´Art
Grande)
Plats: Rådhushallen Malmö
Tid: lördag 120929 kl. 16.00–24.00, söndag 120930 kl. 12.00–16.00
Kostnad: gratis!
Anmälan: ingen anmälan, öppet för alla
Övrigt: som medlem kan du under utställningsdagarna, via konstföreningen, köpa utställd konst till
förmånliga priser och köpa lotter i vårt medlemslotteri.
Det är ”Gallerinatt” i Malmö med många öppna gallerier!

6-7 OKTOBER – BUSSTUR TILL GLASRIKET MED HYTTSILL OCH LUFFARMUSEUM
Vi gör en bussresa under 2 dagar till Glasriket i Småland. Färden dit går via Växjö där vi tittar på den
berömda glaskonsten i domkyrkan. Därefter åker vi till Sveriges roligaste och största luffarmuséum där
Snacke-Per och Hönsa-Lotta underhåller och serverar lunch. Rundvandring i detta fantastiska
museum som ligger intill Boda Glasbruk. Vi åker sedan till Älghult och checkar in på pensionatet
Vidinge gård. På kvällen åker vi till Målerås Glasbruk och äter hyttsill. Det blir även underhållning och
någon får prova på att blåsa glas. Efter frukost åker vi till Målerås Läder där vi får ”en kurs i läderlära”.
Här får vi möjlighet att fynda lädervaror till fabrikspriser. Nästa anhalt är Kosta-Boda outlet. Här finns
inte bara Kosta-Boda-butiken utan också ett flertal andra outletbutiker med olika inriktningar. På
restaurangen äter vi dagens lunchbuffé. Bussen kör sedan söderut och där finns flera glasbruk som vi
i mån av tid och intresse kan göra kortare stopp vid. Eftermiddagskaffet får vi på Humletorken i Näsum
som också erbjuder oss att köpa det berömda ”Näsumaölet”.
Plats: buss avgår från parkeringen bakom Malmö Opera.
Tid: 6 oktober kl. 08.00. Hemkomst 7 oktober, ca kl. 19.00.
Kostnad: 1 600 kr för medlem och 1 700 kr för icke medlem.
Anmälan: senast 1 september till Kenzy Eriksson 046-25 42 61 (kenzy.eriksson@mkkonst.se) eller
Kay Nilsson 046-25 59 23 (kay.nilsson@mkkonst.se).
Övrigt: i priset ingår resa i modern buss, förmiddagsfika på lördagen, lunch båda dagarna, guidning
och entré på luffarmuséumet, eftermiddagskaffe båda dagarna, hyttsill med underhållning och
glasblåsning, övernattning i dubbelrum med frukost och kurs i läderlära.
Önskemål om specialkost meddelar du i samband med anmälan.
Efter bekräftelse ska din inbetalning vara MKK tillhanda senast den 10 september.
Se även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.
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10 NOVEMBER – KONSTRUNDA I NORDÖSTRA SKÅNE
Följ med oss på en ”minikonstrunda” också i höst.
Vi besöker Ingvar Nilsson i Höör. Ingvar är fotokonstnär och var en av utställarna i Rådhushallen
hösten 2011. Ett av hans verk inköptes av föreningen och blir en av högvinsterna i årets lotteri. I
Tureholmskyrkan i Sösdala finns ett stort konstverk (7 m hög och 2 m bred) av Ingrid Ohrberg. Denna
unika tavla visar 19 bilder av Jesu liv och består av ca 14 000 hopsydda skinnbitar.
Vi besöker därefter Regionmuseet och Konsthallen i Kristianstad. I museet finns basutställningar som
Staden i vattenriket, Skåne och filmen och Textil i miljö. Konsthallen visar i november målningar av
Yvonne Larsson från Gärdsnäs. I Gärds Köpinge utanför Kristianstad hälsar vi på Ulla Göransson i
hennes ateljé. Ulla medverkade också i Rådhushallen hösten 2011. Nu har vi möjlighet att få en
bredare bild av hennes arbeten.
Plats: buss avgår från parkeringen bakom Malmö Opera .
Tid: Kl 08:30. Vi beräknar vara tillbaka senast kl 17:30.
Kostnad: 420 kr för medlem, 460 kr för icke medlem.
Övrigt: i priset ingår buss, kaffe fm. och em., och lunch. Deltagarantal begränsat till 35 personer.
Önskemål om specialkost meddelar du i samband med anmälan.
Anmälan: senast 3 oktober till Kenzy Eriksson 046-25 42 61 (kenzy.eriksson@mkkonst.se) eller Kay
Nilsson 046-25 59 23 (kay.nilsson@mkkonst.se).
Efter bekräftelse ska din inbetalning vara MKK tillhanda senast den 25 oktober.
Se även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.

10 OCH 17 NOVEMBER – WORKSHOP GLASFUSING
Du som vill följa glasfusing från ax till limpa. Ett unikt tillfälle att lära sig lite om glasfusingens
hemligheter och möjligheter.
Under två dagar får vi information och handledning.
Den 10 nov arbetar vi och tillverkar egna alster.
Under veckan som kommer, bränner Ateljé XX det som tillverkats.
Den 17 nov tar vi hand om våra konstverk och gör efterarbeten samt får information om vad som hänt
under bränningen under veckan.
Plats: Ateljé XX, Industrigatan 20 B
Tid: kl. 14.00–17.00 (båda dagarna)
Kostnad: medlem 400 kr, icke-medlem 450 kr.
Anmälan: senast 2012-10-19 till aino.lindell@mkkonst.se eller Birgitta Wanglén tfn 040-92 68 34
Övrigt: i priset ingår eftermiddagsfika båda dagarna. För materialet tillkommer en kostnad per gram.
Ditt verk vägs efter bränningen. Max deltagarantal är 10. Medlemmar har företräde.
Efter bekräftelse ska din betalning vara MKK tillhanda senast 2012-11-05. Lämna namn, medlemsoch telefonnummer vid anmälan. Önskemål om specialkost meddelar du i samband med anmälan.
Läs även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.

11 DECEMBER – DRAGNING ÅRETS KONSTLOTTERI OCH FÖRELÄSNING
- TEMA MALMÖ - AV SVEN ROSBORN
Den 11 dec får vi veta vem som vinner i årets konstlotteri och får nya kulturella kunskaper förmedlade
av Sven Rosborn
Tid: kl18.30–21.00 (preliminärt)
Plats: meddelas vid anmälan
Kostnad: medlem gratis, icke-medlem 50 kr (ev. kan smärre kostnad tillkomma).
Anmälan: senast 2012-11-23 till mkk@mkkonst.se eller Margareta Dahlberg tfn 0708-288568
Övrigt: först till kvarn gäller för deltagande. Efter bekräftelse ska din betalning vara MKK tillhanda
senast 2012-12-06 Lämna namn, medlems- och telefonnummer vid anmälan.
Läs även MKK:s särskilda villkor för aktiviteter.

www.mkkonst.se

HÖSTPROGRAM 2012

ORGANISATION

Malmö Kommunanställdas Konstförening
Adress: Malmö Kommunanställdas Konstförening, 205 80 Malmö
Hemsida: www.mkkonst.se
E-postadress: mkk@mkkonst.se
Medlemsavgift: 260: -/person och år
Plusgiro: 63 42 27-3
Ordförande: Aino Lindell, tfn 0709-34 20 45
Vice ordförande: Thomas Hansson
Sekreterare: Kenzy Eriksson, tfn 046-25 42 61
Vice sekreterare: Elisabeth Kahn
Kassör: Birgitta Wanglén
Sociala medier: Thomas Hansson
Tryck/Layout: Thomas Hansson, Kenzy Eriksson
Marknadsföring/medlemsrekrytering: Thomas Hansson, Aino Lindell, Margareta Dahlberg
Lotteri/vinstansvarig: Eva Salomonsson, Margareta Dahlberg
Registeransvarig: Lena Öberg
Lokalansvarig: Birgitta Wanglén
Lageransvariga: Kay Nilsson, Elisabeth Kahn
Arbetsutskott: Aino Lindell, ordförande, Thomas Hansson, vice ordförande, Birgitta Wanglén, kassör,
Kenzy Eriksson, sekreterare.
Revisorer: Qutaiba Al-Qassam och Alexander Fogarasi
Revisorsuppleant: Gunilla Nilsson
Valberedning: Elisabeth Gran, Stig Nilsson och Annette Lawesson
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MEDLEMSFÖRMÅNER
delta i det stora årliga konstlotteriet (2011 lottades konst ut till ett värde av 180 000: -). Var
fjärde medlem vinner!
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
Valberedningen har ordet.
Är du intresserad av styrelsearbete är du välkommen höra av dig till någon av oss. Även om du inte
själv är intresserad vet du kanske någon annan som är det. Vår intention är att styrelseledamöterna
ska representera så många arbetsplatser inom Malmös stad, som möjligt. Hör gärna av dig till någon i
valberedningen om du har frågor eller synpunkter. Styrelsen behöver personer med olika
kompetenser!
Maila valberedningen via mkk@mkkonst.se
Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i

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
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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.
För bokning till aktivitet senare än sista betalningsdag för aktiviteten skall hela beloppet för aktiviteten
betalas omgående i samband med bokningen.
Avbokning av aktivitet

Avbokning 10 dagar före aktiviteten återbetalas hela avgiften.
Avbokning mindre än 10 dagar före aktiviteten återbetalas avgiften bara om platsen ersatts
med någon annan deltagare från kölista.
Vid längre aktiviteter med en kostnad överstigande 1000 kr separata regler som anges vid
varje enskilt tillfälle.
MKK förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet vid för få anmälda deltagare, eventuella inbetalda
deltagaravgifter återbetalas då i sin helhet. 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 2012 publiceras med förbehåll för feltryck.

Gilla MKK på

(sök på ”Malmö Kommunanställdas Konstförening”)

På Facebook publiceras bl.a. tips, uppdateringar, eventuella
förändringar i aktiviteter och specialarrangemang!
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