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VÄLKOMMEN TILL

MKK
MALMÖ KOMMUNANSTÄLLDAS KONSTFÖRENING!
en ideellt driven konstförening för dig som är/har varit anställd i Malmö stad, kommunala bolag och
Region Skåne med arbetsplats belägen i Malmö samt anförvanter.

Som medlem i MKK har du chans att vinna i vårt stora årliga konstlotteri, där var 4:e
medlem vinner.

Vinstexempel: stor giraff i metall av Bernhard Lipsoe samt oljemålning av Kent Wisti

Som medlem har du också möjlighet att delta i våra aktiviteter och utflykter, där vi
tillsammans upplever konst och kultur.

Som medlem har du 10 % rabatt på inköp av konst vid våra utställningar, möjlighet
att närvara vid VIP-evenemang samt erhålla medlemspris på inramning,
konstnärsmaterial etc. hos utvalda företag.
Medlemsavgiften för allt detta är 260 kr per år och betalas in på pg 63 42 27-3

Besök MKK på www.mkkonst.se
Malmö Kommunanställdas Konstförening är medlem i

www.mkkonst.se
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FORTSATT GOTT KONST- OCH KULTURÅR 2015!
Det sista vi gjorde innan våra semestrar började ta över, var vår jurybedömda
utställning.
Det kom mycket folk och juryn valde de tre bästa konstnärerna som bjuds in till
Hilleröds konstdagar i mars 2016. Dessa var Kerstin Sjöström, Anna Lundquist och
Jan-Åke Hagman. Publiken röstade in den fjärde konstnären Henrik Hahne.
Grattis till er!!
Redan nu vill vi flagga för att vi planerar ytterligare en jurybedömd utställning 2016.
Detta år fyller vi även 70 år.
Vi fortsätter att kämpa för att bli fler medlemmar! Sprid gärna budskapet!
Även i år kommer vår årliga samlingsutställning att delta i Gallerinatten. Vi har
VIP-öppet lördag den 26 september mellan kl. 16-18 och då får medlemmar 20 %
i rabatt på sina inköp. Övriga tider gäller 10 %.
Glöm inte att kolla in vår hemsida och gilla oss på Facebook. Vi lägger ut lite tips då
och då!
Med vänlig hälsning
Aino Lindell

Aino Lindell
Ordförande MKK

ÅR 2016 FIRAR MKK
70 ÅR
SOM KONSTFÖRENING!

www.mkkonst.se
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26-27 SEPTEMBER–GALLERINATTEN I MALMÖ

Gallerinatten i Malmö med MKK:s årliga samlingsutställning!
Följande konstnärer är klara för deltagande i MKK:s samlingsutställning i
Rådhushallen 2015:
Joseph Salamon
Monica Lindhe
Jenny Tornhill
Hanne Sie
Eric Hårdstedt
Eva Nedergaard
Susanne Nyholm
Sandra Magnusson
Kurt Ive Kristoffersson

Ingrid Stattin
Lilian Togelius
Jucivaldo Tavares
Else Merete
Deichmann
Anneli Hjalmarsson
Anna Törnkvist
Barbro Hemer
Egon Sörensen

Stefan Mårtensson
Inga-Lill Angbäck
Britt-Inger Persson
Mogens Kischinovsky
Daniel Karlsson
Maria Eriksson
Rosemary Svanberg
Jon Leifsson

Plats: Rådhushallen i Malmö
Tid: 2015-09-26 kl.16.00–18.00 VIP för MKK:s medlemmar,
kl.18.00–24.00 öppnar vi Gallerinatten för alla.
2015-09-27 har vi öppet kl. 12.00–17.00
Kostnad: Ingen
Anmälan: Ingen
Övrigt: Medlemmar i MKK har 10 % rabatt under utställningsdagarna. Under
VIP-visningen den 26 september mellan kl 16.00–18.00 har du som medlem i MKK
20 % rabatt. Under utställningsdagarna har vi vårt traditionella konstlotteri med
dragning omgående, med ett lottpris på 20 kr.
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29 SEPTEMBER–GUIDAD VISNING AV MALMÖ LIVE

Guidad visning av Malmö Live, stadens nya attraktion med bl.a. konserthus och
hotell.
Plats: Konserthusets reception, Malmö Live
Tid: 2015-09-29 kl. 18.00
Kostnad: Medlem 80 kr, icke medlem 120 kr
Anmälan: bibbiw99@spray.se eller 040-91 38 28 senast 2015-09-05
Övrigt: Betalning sker efter besked om att aktiviteten blir av. Du meddelas i god tid
innan aktiviteten. Priset gäller för visning, ingen förtäring ingår.
3 OKTOBER – WALLÅKRA STENKÄRLSFABRIK

Tag chansen och följ med på en höstresa till Wallåkra stenkärlsfabrik, med anor från
1800-talet!
Vi gör en bussresa till Wallåkra stenkärlsfabrik som grundades 1864. All lera hämtas
från den egna tomten och bränns i koleldad rundugn.
Efter guidad rundvisning blir det lunch där vi får smaka på Krogens gourmetmat
inklusive nybakat bröd, sallad och bordsvatten samt kaffe och hembakt kaka.
Fabrikens butik kommer att vara öppen för oss.
Plats: Avresa från parkeringen bakom Malmö Opera
Tid: 2015-10-03 kl. 10.00–17.30 (cirkatid för hemkomst)
Kostnad: Medlem 400 kr, icke medlem 485 kr
Anmälan: Senast 2015-09-03 till m.l.dahlberg@icloud.com eller tfn 070-828 85 68
Övrigt: Efter bekräftelse om deltagande ska betalning vara MKK tillhanda senast
2015-09-11 till MKK:s pg 63 42 27-3. Önskemål om specialkost meddelar du vid
anmälan. Anmälan är bindande.
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29 OKTOBER–GALLERIBESÖK STIG ESPE OLSON

Stig Espe Olson har verkat som konstnär sedan slutet av 60-talet, de senaste
25 åren på heltid. Stig har deltagit i ett 30-tal jurybedömda salonger och har ställt ut
runt om i Sverige, från norr till söder, och även utomlands i Norge, Danmark, USA
och Tyskland.
Galleriet har Stig haft i fem år (kombinerat med ateljé). Här har han utställningar med
inbjudna konstnärer men oftast med sin egen konst upphängd.
Varmt välkomna till en trevlig gallerikväll där Stig Espe Olson berättar om sin konst
och sin "resa"!
Plats: Galleri Olsson, Bulltoftavägen 25 i Malmö
Tid: 2015-10-29 kl. 18.30
Kostnad: Medlem 50 kr, icke medlem 85 kr
Anmälan: Anmäl dig senast 2015-10-10 till Yvonne Omdal
yvonne.omdal@gmail.com eller på tfn 070-261 37 52
Övrigt: Betalning sker senast 2015-10-15 till MKK:s pg 63 42 27-3. Ange vilken
aktivitet som avses. I priset ingår tilltugg samt förfriskning.

ÄVEN NÄSTA ÅR KOMMER MKK ATT ANORDNA EN
JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING.
TA CHANSEN, KANSKE BLIR DET JUST DU SOM
STÄLLER UT!
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12 NOVEMBER – FÖRELÄSNING OM FANNY LÅSTBOM

Föreläsning av Göran Von Rosen om Fanny Låstbom – Äntligen Paris, om att vara
kvinna och konstnär i slutet av 1800-talet.
Plats: Meddelas senare då lokal inte är bestämd
Tid: 2015-11-12 kl. 18.30–ca 21.00
Kostnad: Medlem 150 kr, icke medlem 175 kr
Anmälan: sven.gessie@gmail.com eller tfn 076-86 95 645 senast 2015-10-12
Övrigt: I priset ingår kaffe och kaka. Betalning sker efter besked om aktiviteten blir
av.
28-29 NOVEMBER – PROVA PÅ GLASFUSING

Nu har vi åter ett tillfälle för våra medlemmar att prova på att göra egna glasfigurer.
Glaskonstnären
Gunilla
Ryd
kommer
att
ta
väl
hand
om
oss.
Plats: Ateljé XX, Industrigatan 20 B
Tid: 2015-11-28/29 kl. 13.00–16.00 (OBS båda dagarna räknas som ett kurstillfälle)
Kostnad: Medlem 200 kr, icke medlem 300 kr
Anmälan: Elisabeth Kahn 072-195 16 79 senast 2015-11-02
Övrigt: I priset ingår fika. Konstnärsmaterial betalar vi själva direkt till kursledaren.
Inbetalning av anmälningsavgift sker senast 2015-11-09 till MKK:s
pg 63 42 27-3. OBS på grund av få kursplatser prioriteras deltagande för medlemmar
i MKK.
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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 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.

Höstprogram 2015 publiceras med förbehåll för feltryck och ev. kursändringar
-/+.
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ORGANISATION
Malmö Kommunanställdas Konstförening
Adress: Malmö Kommunanställdas Konstförening 205 80 Malmö
Organisationsnummer: 802418-0492
Hemsida: www.mkkonst.se
E-postadress: mkk@malmo.se
Medlemsavgift: 260 kr/person och år
Plusgiro: 63 42 27-3

Ordförande: Aino Lindell, tfn 070-93 42 045
Vice ordförande: Yvonne Omdal, 070-261 37 52
Ledamot/kassör: Birgitta Wanglén, tfn 070-71 28 929
Ledamot/sekreterare: Elisabeth Kahn, 072-195 16 79
Ledamot/Vice sekreterare: Inger Rahm, tfn 073-35 79 757
Ledamot/Sociala medier: Thomas Hansson, thomas.hansson@mkkonst.se
Ledamot/Lageransvarig: Margareta Dahlberg, tfn 070-82 88 568
Ledamot/Lageransvarig: Sven Johansson
Ledamot: Bibbi Lind-Wiberg, tfn 040-91 38 28
Suppleant: Pia Svensson
Suppleant: Gert Nirfelt, 070-600 18 41
Revisorer: Qutaiba Al-Qassam, Arne Hansson
Revisorsuppleanter: Gunilla Nilsson
MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem deltar du i MKK:s populära årliga stora. Det ges möjlighet att deltaga i
föreningens anordnade aktiviteter då till ett subventionerat pris.
Vi erbjuder också rabatterat pris på konst samt inramning.
Medlemsrabatt ges hos följande företag:
SVART & WITT AB 15 % på inramning mot uppvisande av MKK medlemskort
Matton 15 % mot uppvisande av MKK medlemskort
Martins color 10 % mot uppvisande av MKK medlemskort
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ÖVRIG MEDLEMSINFORMATION
Valberedningen har ordet:
Är du intresserad av styrelsearbete är du jättevälkommen att höra av dig till
valberedningen (om du själv inte är intresserad vet du kanske någon annan som är
det). Vår intention är att styrelseledamöterna representerar så många arbetsplatser
inom Malmö stad som möjligt; styrelsen behöver personer med olika kompetenser.
Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor eller synpunkter!
Valberedningen:
Stig Nilsson, stinil3@hotmail.com
Annette Lawesson, annette.lawesson@comhem.se
Robert Svensson, rodsve@hotmail.com
Elisabeth Grahn, elisabeth.grahn@mkkonst.se

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
Var med och påverka… vilken typ av aktiviteter vill ni se i kommande program?
Kom med idéer och förslag. Välkommen att lämna förslag och kommentarer via
MKK:s hemsida www.mkkonst.se.

Gilla MKK även på

www.mkkonst.se

