GOD FORTSÄTTNING 2015!
Detta år bjuder på många utmaningar för vår konstförening.
I januari kommer tio konstföreningar, 10 konstnärer och 10
arbetsgivarrepresentanter att träffas för att börja sitt arbete med
att visa vilken betydelse våra arbetsplatsanknutna föreningar har.
MKK är med i denna process och Kulturförvaltningen är vår
arbetsgivarrepresentant. En av de punkter MKK har med i sitt
arbete är kulturens betydelse för de anställda. Det finns
forskningar som påvisar den positiva betydelse kulturen har för
människors välbefinnande.
Vi inbjuder till en jurybedömd utställning även i år. Inbjudan finns i
programmet. De konstnärer juryn valde 2014 är inbjudna av
Hilleröds konstförening, dels till Hilleröds jurybedömda utställning
i Fredriksborgs center den 20-22 mars dels till samlingsutställning
den 26 mars på Annaborg 19.30. Utställningen avslutas den
19 april kl 16.00.
Vårens program bjuder förhoppningsvis på något av intresse, och
redan nu vill vi flagga upp för vår utställning i Rådhushallen under
Gallerinatten som förhoppningsvis kommer att bjuda på många
nya bekantskaper.
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Styrelsen hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till ett
nytt spännande konst- och kulturår 2015!
Aino Lindell
Ordförande MKK

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

MEDLEMSFÖRMÅNER





För första året på länge har vi inte minskat i medlemsantal och nu
hoppas vi att det bara går uppåt. Tänk på att om alla värvar
varsin ny medlem blir vi dubbelt så många och då kan vi få fler
glada vinnare i 2015 års konstlotteri.
Vi gratulerar alla som vunnit i 2014 års lotteri som skedde den
9 december. I skrivande stund är vinstbevisen under utskick men
resultatet finns även att läsa i detta program. Som vanligt visas
alla vinster i samband med årsmötet.

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.




Delta i det stora årliga konstlotteriet (2014 lottades konst ut
till ett värde av 140000 kronor)
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
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. 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.

Gilla MKK på

Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i

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

Tänk om alla medlemmar
värvar var sin medlem under
våren! Vill du anta styrelsens
utmaning?

VÅRPROGRAM 2015
Vårprogram 2015 publiceras med förbehåll för feltryck och
kursändringar -/+

Villkor för vårens aktiviteter
Om inget annat framgår av programmet gäller följande:









Anmälan skall ske till den som står angiven för varje
aktivitet. Viktigt att du anger namn, medlemsnummer samt
telefonnummer
För att medlemspris skall utgå måste medlemsavgiften
vara betald
Betalning till aktivitet görs efter att du fått bekräftelse från
MKK på att du kommit med på aktiviteten alternativt att
aktiviteten blir av
Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Detta
innebär att du är betalningsansvarig under förutsättning att
ingen annan kan ta din plats
MKK har rätt att höja eller sänka priset om händelser som
inte kunde förutses innan programmet trycktes händer
(dessa är ändrade transportkostnader, skatter, tullar,
tjänster växelkurser eller avgifter som ingår i
resan/aktiviteten).

21 MARS – KONSTRESA TILL HILLERÖD
Konstresa till "Hillerød Kunstdage"! Hillerøds Kunstförening
anordnar en jurybedömd utställning i FrederiksborgCentret. Där
finns en mångfald av utställare. I detta sammanhang har de som
var med i MKK:s jurybedömda utställning 2014 blivit inbjudna att
få ställa ut i en egen avdelning. På "Kunsthuset Annaborg" finns
det möjlighet att se utställningen "Svensk Mixed Media" med åtta
svenska konstnärer. Det finns möjlighet att besöka ett flertal
lokala konstutställningar och gallerier samt Det nationalhistoriske
museum – Frederiksborgs slot (ingår i inträdet). Se
http://www.hillerodkunstforening.dk
Plats: Avresa från Parkeringsplatsen bakom Malmö Opera
Tid: 2015-03-21 kl. 09.00 Hemresa ca kl 17.00
Kostnad: Medlem 350: - icke medlem 450: Anmälan: Senast 2015-03-01 till inger.rahm@mkkonst.se eller
tfn 073-35 79 757
Övrigt: I priset ingår bussresa tur och retur Hillerød samt inträde
till samtliga utställningar. Anmälan är bindande. Betalning MKK
tillhanda senast 14 mars.

11 APRIL – KONSTRUNDAN SYDÖSTRA
SKÅNE

Välkommen till MKK:s årsmöte med efterföljande vinstutlämning.

MKK:s populära årliga konstrunda! Vi styr mot sydöstra Skåne,
besöker konstnärer, äter lunch, tar en fika och förväntar oss ett
strålande vårväder.

Plats: Rådhushallen i Malmö, Kyrkogatan 2
Tid: 2015-02-12 kl. 18.30
Kostnad: Ingen
Anmälan: Ingen
Övrigt: Dagordning enligt föreningens stadgar,
Årsmöteshandlingar delas ut innan mötet. Under själva årsmötet
stängs dörrar för inträde.
Alla högvinster (vinstnummer 1-41) ställs ut i Rådhushallen
period 2015-02-10--12 mellan kl. 17.00–18.00. Under denna tid
lämnas även vinsterna med nr 42-129 ut.

Plats: Avresa: vi samlas på parkeringen bakom Malmö opera
Tid: 2015-04-11 kl. 09.00 - 19.00 (återkomst ca kl. 18.30–19.00)
Kostnad: Medlem 430: - icke-medlem 480: Anmälan: Senast 2015-03-22 till elisabeth.kahn@mkkonst.se
eller tfn 0721-951679
Övrigt: I priset ingår bussresa, lunch, eftermiddagsfika och
eventuellt inträde. Först till kvarn gäller för deltagande. Efter
bekräftelse ska din betalning vara MKK tillhanda senast
2015-04-03. Önskemål om specialkost meddelar du i samband
med anmälan.

12 FEBRUARI – MKK ÅRSMÖTE

11 MARS – KARIN LASEROW
Föreläsning med antikhandlaren, och numera TV-kändisen (”Bytt
är bytt” i TV4) Karin Laserow. Vi kommer med inlevelse höra
Karin prata om saker som står henne nära.
Plats: Ärtholmens koloniområde, föreningslokalen
Tid: 2015-03-11 kl. 18.30 (till ca kl. 20.30)
Kostnad: Medlem 190: - icke medlem 230: Anmälan: bibbi.wiberg@mkkonst.se eller tfn 040-91 38 28
Övrigt: Anmälan dig senast 2015-02-10. Betalning MKK tillhanda
senast 2015-02-15. I priset ingår kaffe och kaka. Parkering sker
utanför koloniområdet vid Coop, Stadiongatan.

16 APRIL – SÅNGER FRÅN EN INSTÄLLD
SKILSMÄSSA
EN HISTORIA OM KÄRLEKENS MÖRKASTE OCH LJUSASTE STUNDER

Kärleken drabbar oss alla och oftast med obönhörlig kraft, både
när den kommer och när den går. Sånger från en inställd
skilsmässa är en kärlekshistoria berättad av två sångare, tre
dansare och fyra musiker på samma scen. En historia som tar sin
början i ett slut, eller är det kanske bara början på något nytt?
Sånger från en inställd skilsmässa baserar sig på Mikael Wiehes
sånger från skivan med samma namn som utkom i februari 2009.
Mikael Wiehe skrev de tretton låtarna som skivan består av efter
att hans tjugoåriga äktenskap kraschade och den ofrånkomliga
skilsmässa som planerades såg ut att förändra hans liv.

Plats: Skånes Dansteater
Tid: 2015-04-16 kl. 19.00
Kostnad: Medlem 160: - icke medlem 180: - Priserna gäller om
minst 10 personer anmäler sig.
Anmälan: Senast 2015-03-13 till elisabeth.kahn@mkkonst.se
eller tfn 0721-951679
Övrigt: Efter att MKK bekräftat din anmälan ska din inbetalning
vara föreningen tillhanda senast 2015-03-20. Efter din inbetalning
är anmälan bindande.

9 MAJ – BESÖK GLEMMES ART CENTER
Vi besöker Dagmar Glemme i hennes Art Center i Hasslarp.
Glemme är inte bara en spännande konstnär, hon har även
förutom sin konsthall, en fantastisk trädgård med skulpturer och
upplevelserika oaser. Här upplever vi Anders Solfors, en
fantastisk glas och bildkonstnär. Anders har varit med att grunda
Strömbergshyttan och kommer att visa en unik glassamling och
sina otroligt skickliga målningar. Se även www.dagmarglemme.se
Plats: Avresa med buss avgår från parkeringen bakom Malmö
Opera
Tid: 2015-05-09 kl 10.00 hemkomst ca 16.30
Kostnad: Medlem 280: - icke medlem 350: Anmälan: Senast 2015 -04-13 till yvonne.omdal@mkkonst.se
tfn 070-26 13 752 OBS lämna namn medlemsnummer och
telefonnummer vid anmälan.
Betalning till MKK:s plusgiro 63 42 27-3 senast 2015-04-27
Övrigt: I priset ingår förutom bussresan en lättare lunch med
dryck samt kaffe o kaka. Önskar du vin till maten finns det till
självkostnadspris. Önskemål om specialkost meddelar du i
samband med anmälan. Anmälan är bindande!

5 JUNI – JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING
Malmö Kommunanställdas konstförening inbjuder härmed
konstutövande medlemmar i föreningen och anställda inom
Malmö stad, kommunala bolag och Region Skåne med
arbetsplats i Malmö till en jurybedömd utställning.
Läs mer på: www.mkkonst.se
Plats: Still Kicking Gallery i Malmö
Tid: 2014-06-05 kl. 16.00–19.00 (vernissage) samt utställning
2014-06-06--07 kl. 12.00–16.00
Kostnad: Se www.mkkonst.se
Anmälan: Se www.mkkonst.se
Övrigt: Maila frågor till mkk@mkkonst.se eller ring Aino Lindell,
070-934 20 45

