Under våren har vi i Malmö Kommunanställdas
Konstförening genomfört många aktiviteter!
Framförallt har vi förberett en jurybedömd utställning dit alla
anställda i Malmö stad samt medlemmar i MKK har inbjudits att
delta. Utställningen gick av stapeln den 6 juni och pågick t.o.m.
den 8 juni – en utställning som blev mycket uppskattad. Stort tack
till alla er som bidrog!
Under våren har Sveriges Konstföreningar valt ut 10
arbetsplatsanknutna konstföreningar och 10 konstnärer till ett
projekt som skall arbeta med att utveckla konstföreningarnas
betydelse för bl.a. samtidskonsten, MKK är en av de utvalda
föreningarna. Vi känner oss givetvis hedrade och hoppas att vi får
stöd för detta arbete av vår arbetsgivare Malmö stad. Vi fortsätter
sprida kulturbudskapet och med det kampen att bli fler
medlemmar!
Vi hoppas att du finner något bland höstens aktiviteter som du vill
delta i. Det är först till kvarn som gäller och blir det ont om plats
prioriteras MKK:s medlemmar. Som tips; missa inte vår kväll den
9 december på Stadshuset med en officiell dragning i föreningens
stora konstlotteri!
Och du, vi ses på gallerinatten i september!
Aino Lindell
Ordförande MKK

Tänk om alla medlemmar
värvar var sin medlem! Vill
du anta styrelsens
utmaning?
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delta i det stora årliga konstlotteriet, där var fjärde medlem
vinner!
delta i aktiviteter till subventionerat pris
rabatterat pris på konst samt inramning (se
www.mkkonst.se för mer information)
vid MKK:s årliga samlingsutställning ges 10 % rabatt vid
inköp enligt pris i utställningskatalog
MKK erbjuder också dig som medlem en mkkonst.se epostadress
… samt inte minst - möjlighet att träffa ”likasinnade”
konstintresserade!

ÖVRIG MEDLEMSINFORMATION
Intresserad av att delta i Studiecirkel i Konsthistoria?
Nu har du möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper i konsthistoria.
Bakom initiativet ligger Sensus studieförbund i samarbete med Sveriges
Konstföreningar. Då MKK är medlem i Sveriges Konstföreningar vill vi nu tipsa
om denna kurs som har varit mycket uppskattad på andra platser i landet.
Varje cirkel har mellan tre till tolv deltagare. Kostnad ca 650: -/person för fem
internetbaserade träffar. Om intresse finns kan studiecirkel starta under hösten
2014. Anmäl dig till mkk@mkkonst.se om du är intresserad!

Valberedningen har ordet.
Nu börjar valberedningen intensifiera arbetet inför årsmötet. Är du
intresserad av styrelsearbete är du välkommen höra av dig till
någon av oss. Om du inte själv är intresserad vet du kanske
någon annan som är det. Vår intention är att styrelseledamöterna
representerar så många arbetsplatser inom Malmös stad som
möjligt. Styrelsen behöver personer med olika kompetenser!
Hör gärna av dig till någon i valberedningen om du har frågor
eller synpunkter.

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 aktiviteten om inget annat anges i programmet. För
bokning till aktivitet senare än sista betalningsdag skall hela
beloppet för aktiviteten betalas omgående i samband med
bokningen.
Avbokning av aktivitet
Avbokning före aktiviteten återbetalas 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.
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

Alla medlemmar i MKK är välkomna att delta i Sveriges Konstföreningars
olika aktiviteter! Läs mer på deras hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu

Gilla MKK på

HÖSTPROGRAM 2014
Höstprogram 2014 publiceras med förbehåll för feltryck och kursändringar -/+

6 SEPTEMBER – KONSTRUNDAN TILL DANMARK
Vi börjar besöket på Sofienholm i Kungens Lynby. I stallbyggnaden
som idag inrymmer Cobra-rummet visas olika utställningar Cobraloftet.
Efter Sofienholm äter vi lunch och åker sedan vidare till Cisternerne Museet for Moderne Glaskunst på Fredriksberg. Här får vi en guidad tur
över glaskonstsamlingen som består av över 40 olika verk.
Konstrundan avslutats på Kastrupgårdsamlingen Tårnby Kommuns
Konstmuseum. Konstsamlingen består huvudsakligen av grafik men
Kastrupgårdsamlingen har dessutom de permanenta utställningarna
Theodor Philipsens målerier och keramik samt de två lokalhistoriska
samlingarna Midt på Amager och Kastrup Glas. Här dricker vi
eftermiddagskaffe, varefter vi sätter kursen mot Sverige.
Plats: avresa: vi samlas på parkeringen bakom Malmö opera
Tid: 2014-09-06 kl. 09.45. Hemkomst ca kl. 18.00
Kostnad: medlem 780: -, icke-medlem 830: Anmälan: senast 2014-08-11 till margareta.dahlberg@mkkonst.se
tfn 070-82 88 568 eller inger.rahm@mkkonst.se tfn 070-33 57 97 57
Övrigt: i priset ingår buss, inträde, guidad tur, lunch (exkl. dryck) samt
eftermiddagskaffe. Begränsat antal deltagande. Efter bekräftelse ska
din betalning vara MKK tillhanda senast 2014-08-17. Lämna namn,
medlems- och telefonnummer vid anmälan. Anmälan är bindande.
Önskemål om specialkost meddelar du i samband med anmälan. Tänk
på att klä dig varmt och ha bra skor. Läs även MKK:s särskilda villkor
för resor. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet

Plats: avresa med buss, avgår från parkeringen bakom Malmö Opera
Tid: 2014-10-04 kl. 10.00, hemkomst ca kl. 15.00
Kostnad: medlem 225: - icke medlem 275: Anmälan: senast 2014-09-08 till aino.lindell@mkkonst.se eller
yvonne.omdal@mkkonst.se tfn 070-26 13 752. Betalning till MKK:s
plusgiro senast 2014-09-15. Lämna namn, medlems- och
telefonnummer vid anmälan
Övrigt: i priset ingår lättare lunch samt kaffe och kaka. Önskas vin till
maten finns det till självkostnadspris. Önskemål om specialkost
meddelar du i samband med anmälan. Anmälan är bindande

9 OCH 10 OKTOBER – PROVA PÅ MÅLERI MED
LILIAN TOGELIUS
Tillsammans med konstnären Lilian Togelius erbjuds vi att prova på
måleri i tekniken olja/akryl. Vi träffas i Lilians ateljé i Malmö.
Plats: meddelas senare, efter anmälan är gjord
Tid: 2014-10-09 kl. 18.00–21.00 eller 2014-10-10 kl. 18.00–21.00
Kostnad: medlem 350: Anmälan: senast 2014-10-01 till aino.lindell@mkkonst.se eller
yvonne.omdal@mkkonst.se tfn 070-26 13 752
Övrigt: betalning sker på plats till Lilian, observera att din anmälan är
bindande. Priset inkluderar allt material samt ett glas vin, cider eller
vatten.
Aktiviteten är endast för medlemmar och genomförs i Lilians regi.
Fler kurser kan komma att hållas under hösten, håll utkik på MKK:s
hemsida!

14 OKTOBER – BUKOWSKIS OCH LILLA
ANTIKRUNDAN

27-28 SEPTEMBER - SAMLINGSUTSTÄLLNING
RÅDHUSHALLEN

Therese von Rosen inleder kvällen med att berätta om Bukowskis.
Därefter kommer Therese försöka värdera och kort beskriva våra
medtagna konstverk, eller föremål (max 1 konstverk/föremål per
person, inga skrymmande verk). Passa på att stilla din nyfikenhet om
den där saken du har stående hemma!

I år ställer följande konstnärer ut (med reservation för förändringar)
Kent Wisti, Stefan Måås Persson, Bo Cronkvist, Hans Johnfors,
Stig Espe Olsson, Aino Gate, Astrid Gate, Bob Matson, Bernard Lipsoe,
Ilona Popermajer, Harry Oxenblå, Alexandra Bunde, Jorge Guila,
Jon Leifsson, Agneta Sofiasdotter, Hans TB Hansson, Jens Boje
Hansen, Linda Jarlskog, Lotta Albertsson, Jaques Zadig, Bente Polano,
Jens Bremmer, Helle Malling Beck, Annika Rehn

Plats: Bukowskis, Carlsgatan 54, i Malmö
Tid: 2014-10-14 kl. 18.00–20.00
Kostnad: 75: - för medlem, 100: - för icke medlem
Anmälan: senast 2014-09-30 till birgitta.wanglen@mkkonst.se
tfn 070-71 28 929 eller till elisabeth.kahn@mkkonst.se
Övrigt: i priset ingår kaffe och kaka. Anmälan är bindande

Plats: Rådhushallen Malmö, ingång Kyrkogatan
Tid: 2014-09-27 öppet kl. 16.00–24.00. Mellan kl. 16.00–18.00 är det
VIP-visning för medlemmar i MKK med de flesta utställande konstnärer
närvarande. Under denna tid har du som medlem 20 % rabatt på
utställd konst! (övriga öppettider har du som medlem 10 % rabatt).
2014-09-28 öppet kl. 12.00–17.00.
Kostnad: gratis!
Anmälan: ingen
Övrigt: vid frågor om utställningen, kontakta Aino Lindell
Tfn 0709-34 20 45

4 OKTOBER – UPPLEV GLEMMES ART CENTER
Vi besöker glaskonstnären Dagmar Glemme på Glemmes Art Center i
Hasslarp. Dagmar guidar oss och berättar inlevelsefullt om konst och
Art Center.

24 OKTOBER – KONSTKVÄLL HOS TAPPERPOPERMAJER
Med utgångspunkt i aktuell utställning bjuds en historisk, kulinarisk och
njutningsfull resa i de goda upplevelsernas värld. Er ciceron för kvällen
är Hans Tapper – och som knorr på kvällen får ni lära känna även en
spännande hemlig gäst. Mat och dryck serveras från en
upplevelsebuffé som anknyter till kvällens tema: ”njutning”.
Plats: Teckomatorps gamla stationsbyggnad
Tid: 2014-10-24 kl. 18.00 till cirka 21.00, senast 22.00
Kostnad: 200: - för medlem, 250: - för icke medlem
Anmälan: Senast 2014-09-30 till birgitta.wanglen@mkkonst.se tfn 07071 28 929 eller till aino.lindell@mkkonst.se
Övrigt: Max antal deltagare 40. Anmälan är bindande. I priset ingår
njutningsbuffé. OBS resa ingår inte! Ta gärna Pågatåget. 32 minuter

från Malmö central till Teckomatorp (enkel resa idag ord. pris 66: -).
Tåget stannar utanför galleriet.

8 NOVEMBER – GRAFIKER HANS JOHNFORS OCH
OTTSJÖKOCKENS LÖNNKROG
Först besöker vi grafikern Hans Johnfors på Marvinsholms slott. Hans
visar sin verkstad och visar hur han arbetar med att göra tryck. Här
bjuds vi också på kaffe och kaka. Därefter tar vi oss till Ottsjökockens
Lönnkrog och äter middag. I Ottsjökockens ombyggda stall, på gården i
Killeröd, bjuds vi på fantastisk underhållning både för mage som för
huvud.
Plats: avresa med buss, avgår från parkeringen bakom Malmö Opera
Tid: 2014-11-08 kl.10.00, hemkomst ca kl. 18.00
Kostnad: 565: - för medlem och 615: - för icke-medlem
Anmälan senast 2014-10-10 till margareta.dahlberg@mkkonst.se tfn
070-82 88 568, eller inger.rahm@mkkonst.se tfn 073-35 79 757 (ringer
efter kl. 16.00),
Övrigt: i priset ingår buss, kaffe och lunch exkl. dryck.
Begränsat antal deltagare. Önskemål om specialkost meddelar du i
samband med anmälan. Efter bekräftelse ska din inbetalning vara MKK
tillhanda senast 2014-10-17. Anmälan är bindande. Lämna namn,
medlems- och telefonnummer vid anmälan. Vi förbehåller oss rätten till
ändringar i programmet. Läs MKK:s särskilda villkor för aktiviteter/resor

12 OCH 19 NOVEMBER – PROVA PÅ GLASKONST
MED ANNELIE HJALMARSSON
Tillsammans med konstnären Annelie Hjalmarsson erbjuds vi prova på
glaskonst. Vi träffas i Annelies ateljé i Malmö vid två tillfällen, dels för
att skapa, dels för att bränna våra alster.
Plats: meddelas senare, efter anmälan är gjord
Tid: 2014-11-12 kl. 18.00–21.00, 2014-11-19 kl. 18.00–20.00
Kostnad: medlem 500: Anmälan: senast 2014-11-03 till aino.lindell@mkkonst.se eller
yvonne.omdal@mkkonst.se
Övrigt: betalning sker på plats till Annelie, observera att din anmälan är
bindande. Priset inkluderar allt material, bränning samt kaffe och
smörgås. Aktiviteten är endast för medlemmar och genomförs i
Annelies regi

9 DECEMBER – DRAGNING I MKK:S KONSTLOTTERI
2014
Jón Leifsson, Galleri Gimlelund i Lövestad, en isländsk konstnär i
Skåne kommer och besöker oss och pratar om sin konst.
Plats: Malmö stadshus restaurang, ingång från Almbacksgatan
Tid: 2014-12-09 kl. 18.00–21.00
Kostnad: medlem 250: - icke medlem 300: Anmälan: senast 2014-11-03 till margareta.dahlberg@mkkonst.se
070- 82 88 568 eller elisabeth.kahn@mkkonst.se (tfn 072-19 51 679).
Betalning till MKK:s plusgiro senast 2014-11-19. Lämna namn,
medlems- och telefonnummer vid anmälan. Anmälan är bindande.
Övrigt: i priset ingår laxtallrik med tillbehör, lättöl eller vatten samt kaffe
och kaka. Önskemål om specialkost meddelar du i samband med
anmälan

