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Kalendarium hösten 
2020 

Jurybedömd utställning 
21–23 augusti 

 

Gallerinatten 
26–27 september 

 

Resa till Hilleröd, Danmark 
Lördag 10 oktober 

 

Höstens konstrunda 
Lördag 24 oktober 

 

Kulturafton i Teckomatorp 
Torsdag 29 oktober 

 

Föredrag om Urban konst 
Tisdag 3 november 

 

Konstnärsbesök i Abbekås 
Lördag 7 november 

 
Pröva på att dreja 
Söndag 22 november 

 
Sista inbetalningsdatum för att vara 

med i konstlotteriet är 30 november. 
Dragning sker i december.

Organisation 

 
Adress Malmö Kommunanställdas Konst- och 
Kulturförening, 205 80 Malmö 
Organisationsnummer 80 24 18 - 0492  
Webbsida www.mkkonst.se  
E-post mkk@mkkonst.se  
Facebook Malmö-Kommunanställdas-
Konstförening 
Medlemsavgift 260 kr/person och kalenderår  
Plusgiro 63 42 27-3 
 

Ordförande Aino Lindell tfn 0709 – 342 045  
V.ordf. Yvonne Omdal tfn 0702-613 752  
Kassör Annica Eriksson tfn 0703-171 401 
Sekreterare Ilona Holmgren tfn 0704-344 018  
V.sekr. Inger Rahm tfn 0733-579 757  
Ledamot Margareta Dahlberg tfn 0708-288 568  
Ledamot Cecilia Johansson, tfn 0723-211 224 
 
Suppleanter Bibbi Lind-Wiberg, Christian Lindell, 
Christine Gaskell-Brown, Elisabeth Kahn,  
Eva Tofft, Gert Nirfelt, Karin Holmgren  
Revisorer Arne Hansson, Qutaiba Al-Qassam 
Revisorssuppleanter Birgitta Wanglén, Stenolof 
Engdahl 

 

Valberedningen 
Är du intresserad av styrelsearbete eller vill du 
engagera dig i valberedningen? Välkommen i så 
fall att höra av dig till  
 
Elisabeth Grahn grahnelisabeth@yahoo.se  
tfn 0704-304 265 eller  
Gunvor Lantz, lantz.gunvor@gmail.com  eller  
tfn 040-940 732     

http://www.mkkonst.se/
mailto:mkk@mkkonst.se
mailto:grahnelisabeth@yahoo.se
mailto:lantz.gunvor@gmail.com
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God fortsättning på konståret 2020 och 
välkommen till MKK! 

Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till MKK. Vi har fått många nya 
medlemmar i år men fler behövs. Glöm inte bort att sprida vårt budskap ” Konst 
och kultur för alla”. 
Vi står inför många nya prövningar tack vare pågående pandemi. De flesta av 
vårens aktiviteter fick ställas in, men vi gör nya försök till hösten. Du som anmälde 
dig till aktiviteten i våras får förtur till dessa aktiviteter.  
Vår Jurybedömda utställning har skjutits på till hösten och kommer att ske under 
vecka 34. Trots pandemin kommer juryn att bedöma ca 150 verk. Årets jury består 
av Else Uhlmann, Matthew Karpinski, Martin Andersson, Hans Tapper och Lilian 
Togelius. Vi kommer att fotografera de verk som kommer med och det kommer 
att bli möjligt att rösta på verken digitalt.  
De konstnärer som blev utvalda 2019 kommer att ställa ut i Hilleröd i höst. Dessa 
är Andreas Ekholm, Pia Vestmar och Cecilia J. Johansson. Publikens röst gick till 
Malin Holm.  
Vi har under våren påbörjat en diskussion om samarbete med Region Skånes 
konstförening Sesam i Lund. Medlemmar i Sesam är välkomna att ta del av våra 
aktiviteter till medlemspris. Under hösten kommer våra medlemmar att bjudas in 
att delta i Sesams aktiviteter.  
Vårt årliga konstlotteri, där var fjärde medlem vinner, har som vanligt dragning i 
december. För att delta i lotteriet måste din avgift för 2020 vara inbetald senast 
den 30 nov, 2020. Vi är tacksamma om du som vill fortsätta vara med betalar in 
din avgift snarast så att vi kan planera våra konstinköp. Du som inte betalt årets 
medlemsavgift får pg-blankett med detta utskick.  
Vill du bli kontaktperson för MKK på din förvaltning/arbetsplats kan du höra av dig 
till valberedningen eller någon i styrelsen eller maila till mkk@mkkonst.se . 
Vi i styrelsen tycker det vore kul om vi fick förslag från dig till aktiviteter. Vi tar 
gärna emot ros och ris så att vi kan bli bättre och intressantare som förening. Våra 
kontaktuppgifter finner du i början av programmet. 
Är du intresserad av att bli med i styrelsen och påverka vår verksamhet? Kontakta 
vår valberedning eller maila till mkk@mkkonst.se så vidarebefordrar vill till 
valberedningen. 
Glöm inte att besöka vår nya hemsida, www.mkkonst.se. Numera kan du anmäla 
dig till aktiviteterna även via hemsidan. 

Aino Lindell, Ordförande 

mailto:mkk@mkkonst.se
mailto:mkk@mkkonst.se
http://www.mkkonst.se/
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Jurybedömd utställning 
Fredag 21 – söndag 23 augusti 

En jury bestående av etablerade konstnärer och gallerister har bedömt 
inlämnade verk. Juryn väljer ut tre konstnärer som får representera MKK i 
Hilleröd under konstdagarna 2021. 
Välkommen och rösta på den fjärde konstnären (publikens val). Utställningen 
kan ses på Facebook och du kan även rösta digitalt genom att maila ditt val till 
mkk@mkkonst.se. 

Tid: Vernissage 21/8 kl.15.00 till 20.00,  
öppet 22/8 kl.12.00 till kl.17.00 och 23/8 kl.12.00 till kl.17.00. 

Plats: Rådhushallen, Kyrkogatan 2, Malmö. 

Frågor: mkk@mkkonst.se eller tfn 0709–342 045. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

mailto:mkk@mkkonst.se
mailto:mkk@mkkonst.se
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Gallerinatten 
Lördag 26 – Söndag 27 september 

Årets samlingsutställning och Malmö Gallerinatt/vecka infaller alltid sista 
lördagen i september. På grund av rådande pandemi har beslut fattats att det 
blir en gallerivecka torsdag-söndag, där de gemensamma öppettiderna för 
deltagande gallerier är to-sö mellan 12-18 och övriga lö-sö mellan 12-18. 

MKK som numera är med i detta evenemang öppet lite längre på lördagen, se 
nedan. Ytterligare information publiceras bl.a. på vår Facebooksida - Malmö 
Kommunanställdas Konstförening och vår hemsida www.mkkonst.se. 
Medlemmar erhåller alltid minst 10 % rabatt vid inköp under våra 
utställningar.

Tid: Årets samlingsutställning har vernissage 26/9 kl.12.00 till kl.22.00 och 
öppet 27/9 mellan kl.12.00 till kl.18.00.  
Plats: Rådhushallen, Kyrkogatan 2, Malmö. 
Frågor: mkk@mkkonst.se eller tfn 0709–342 045. 

Obs: Vi följer FHM:s rekommendationer som i dagsläget begränsar 
folksamlingar till 50 pers. Av denna anledning minskar vi antalet utställande 
konstnärer och kommer att garantera max 50 personer i lokalen samtidigt. 
Utställningen kommer även att filmas och läggas ut på vår hemsida så att du 
som inte kan komma ändå kan få njuta av, vad vi hoppas, vacker konst. Det 
kommer att vara möjligt att göra inköp via telefon. 

http://www.mkkonst.se/
mailto:mkk@mkkonst.se
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Resa till Hilleröd 
Lördag 10 oktober 

Kom med till Nordsjällands största och mest allsidiga kulturupplevelse på 
Hillerød Kunstdage 2020 som pågår runt om i Hillerød med öppna gallerier, 
vernissager och konstutställningar. 
I Royal Stage, Frederiksborg Centret finns en stor konstmässa med över 100 
utställare och med särutställningen – Færøsk Kunst. Den Censurerede 
Forårsudstilling (Jurybedömd utställning 2020), där fyra av konstnärerna från 
MKK:s jurybedömda i Malmö 2019 deltar som gästutställare.  
Vi besöker Konsthuset Annaborg och Royal Stage, Frederiksborgs Centret. 

Tid: Avresa kl.09:00, hemkomst ca kl.18.00. 

Plats: Malmö Opera parkeringen. 

Kostnad: 700 kr/medlem, 975 kr/icke medlem. I priset ingår bussresa, lunch 
och inträde till Royal Stage, Frederiksborgs Centret.   

Anmälan: Se sid.15, senast 10 september till celincka@yahoo.com eller 
tfn 0723–211 224. 

mailto:celincka@yahoo.com
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Höstens konstrunda 
Lördag 24 oktober 

Denna gången tar konstrundan oss till två sevärda ställen. Men först tar vi en 
förmiddagsfika på Katrinelunds Kungsgård. Sedan åker vi vidare till Dagmar 
Glemme Art Center, Ateljé och Konstgård i Vil shärad, Halmstad. Efter besöket 
hos Dagmar Glemme går färden vidare via natursköna vägar till 
gästgivargården i Hishult. Här intar vi lunch och kaffe samt besöker Hishults 
Konsthall med separata utställningar och en skulptursamling. 

Tid: Avfärd kl.08.30, hemkomst ca kl.18.30. 

Plats: Parkeringen bakom Malmö Opera. 

Kostnad: 575 kr/medlem och 850 kr/icke medlem. Priset inkluderar buss, 
förmiddagsfika och lunch. 

Anmälan: Se sid.15, senast 29 september till m.l.dahlberg@icloud-com eller 
Bibbi725@gmail.com tfn 040–913 828. 
Anmälan är bindande efter 29 september 2020. 
Önskemål om specialkost lämnas i samband med anmälan. Betalning sker efter 
bekräftelse från arrangör att turen går att genomföra. 

mailto:m.l.dahlberg@icloud-com
mailto:Bibbi725@gmail.com
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Kulturafton i Teckomatorp 
Torsdag 29 oktober 

En mysig kväll och en spännande upptäcktsfärd i maten och konstens tecken.  
Vi njuter av en specialkomponerad plockmeny direkt från Tapper-Popermajers 
kök och lyssnar på ett gränsöverskridande föredrag om konst och konstnärer i 
relation till musikens och scenkonstens värld.  
Vår ciceron under kvällen är Hans Tapper som även berättar om galleriets 
nysatsning i Landskrona och om vad detta innebär framöver för galleriets 
verksamhet i gamla stationshuset i Teckomatorp.  

Tid: Kl.18.00 till ca kl.21.00. 

Plats: Bantorget 2, Teckomatorp. Vi tar oss själva till Teckomatorp. 
Enklast är att ta tåget som stannar utanför galleriet. 

Kostnad: 250 kr/medlem, 350 kr/icke-medlem. Priset inkluderar mat och dryck. 
Max 30 deltagare.  

Anmälan: Se sid. 15, senast 15 oktober till mkk@mkkonst.se eller  
Yvonne Omdal, tfn 0702–613 752. Uppge behov av specialkost o.d. 

mailto:mkk@mkkonst.se
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Urban konst 
Tisdag 3 november 

Vi får höra Artscape berätta om konstformen som kallas urban konst eller 
gatukonst. Konsten hittar du i stadsmiljön och den är tillgänglig utanför 
konstgallerierna.  

Tid: Kl.17.00 till ca kl.19.00. Föredraget är ca en timme och i tiden inräknas fika. 

Plats: Sensus, Studentgatan 4, Malmö. 

Kostnad: 100 kr/medlem, 150 kr/ickemedlem. 
I priset ingår fika och en karta till konsten. 
Minst 8 och max 30 personer.  

Anmälan: Se sid.15, senast 26 oktober till Ilona.holmgren@malmo.se eller 
tfn 0704–344 018. 

mailto:Ilona.holmgren@malmo.se
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Konstnärsbesök i Abbekås 
Lördag 7 november 

Vi besöker Malmökonstnären Thomas Holm i hans nybyggda ateljé i Abbekås. 
Thomas visar sin konst och berättar om sitt konstnärskap. Vi tar bussen som är 
extra rymlig p.g.a. ”att hålla avstånd” från parkeringen bakom Malmö opera. 
Vin kan köpas mot självkostnadspris. 

Tid: Avfärd kl.14.15, hemkomst ca kl.17.30. 

Plats: Samling på parkeringen bakom Malmö opera. 

Kostnad: 250 kr/medlem, 550 kr/icke-medlem. Bussresa och lättare förtäring 
med alkoholfri dryck ingår. 

Anmälan: Se sid. 15, senast 10 oktober till aino.lindell@gmail.com eller 
Yvonne Omdal tel. 0702-613 752. 

Välkommen med oss till Abbekås! 

mailto:aino.lindell@gmail.com
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Pröva-på att dreja 
Söndag 22 november 

Välkommen till en förmiddag med kurs i drejning. Vi träffas på Artibus keramik-
verkstad där vi får en vägledning hur leran uppför sig på drejskivan. 
Du får dreja upp till 3 egna alster som sedan blir glaserade. 
Max 6 deltagare så ”först till drejskivan” gäller. 

Tid: Kl.09.00 till kl.12.00. 

Plats: Artibus, Södra förstadsgatan 70 Malmö. 

Kostnad: 850 kr/medlem 1 100 kr/icke-medlem. Allt material och förmiddags-
fika ingår i priset. 

Anmälan: Se sid.15, senast 1 november till Yvonne.omdal@gmail.com eller 
Aino Lindell tfn 0768-981 900. 

Välkommen till en härligt kladdig förmiddag! 

mailto:Yvonne.omdal@gmail.com
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Dragning i årets konstlotteri december 
Betala medlemsavgiften senast den 30 november  
så är du med i dragningen. 
Var fjärde medlem vinner. En tredjedel av vinsterna  
är s.k. högvinster. Det innebär att du får välja i  
den ordningen som ditt vinstnummer är. 
Vinsterna visas under tre dagar i samband med årsmötet 
och efter årsmötet får man välja det verk man önskar. 
Vi kan tyvärr inte visa några exempel på konstverk  
som kan väljas då de flesta inköp sker under vår  
utställning i Rådhushallen sista helgen i september. 
Det verk som fick flest röster på vår hemsida är inköpt  
och lottas ut. 

Bild: Venus Turning Torso, Maria Thorlund  
41 cm stengods, svart blank lasyr. 

Medlemsavgift till MKK betalas in på Plusgiro: 63 42 27-3 
260 kr/person och kalenderår. 

Var med och påverka!  
Kom med idéer och förslag! 

Vill du veta vad styrelsen gör? 
Vill du vara kontaktperson? 

Kontakta någon i styrelsen eller maila till mkk@mkkonst.se. 

mailto:mkk@mkkonst.se
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MKK är medlem i Sveriges Konstföreningar 
Alla medlemmar i MKK är välkomna att delta i 

Sveriges Konstföreningars aktiviteter 
Läs mer på  

www.sverigeskonstforeningar.nu 

MKK SAMARBETAR MED: 

Studieförbundet SENSUS 
www.sensus.se  

Hilleröds Konstförening 
www.hillerodkunstforening.dk 

Limhamns Konstförening (LK) 
www.limhamnskonstforening.com 

Är du medlem i MKK kan du anmäla dig till LK:s resor. 

Glöm ej att meddela MKK adressändringar, 
ändringar av mailadresser och dylikt. 

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/
http://www.sensus.se/
http://www.hillerodkunstforening.dk/
http://www.limhamnskonstforening.com/


14 

Medlemsförmåner 
Galleri Svart&Witt, 

Matton, 

Galleri Lohme, 

MIVA Gallery 

Galleri Tapper-Popermajer, Teckomatorp och Landskrona. 

Medlemsnummer = Lottnummer. 

Medlemsrabatt under våra utställningar. 

Alla medlemmar i MKK är välkomna att delta i Limhamns Konstförening och 

Sveriges Konstföreningars olika aktiviteter. 

Läs mer på www.limhamnskonstforening.com  och 

www.sverigeskonstforeningar.nu. 

MKK är en ideell förening knuten till anställda inom 
Malmö stads verksamheter och dess bolag som 

bildades 1946. 
Numera är det möjligt att söka medlemskap även 
om du inte har någon anknytning till Malmö stad. 

http://www.limhamnskonstforening.com/
http://www.sverigeskonstforeningar.nu/
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 Särskilda villkor för aktiviteter 
Anmälan: För att anmäla sig till en aktivitet till medlemspris ska medlemsavgiften för 

verksamhetsåret vara betald (kalenderår). Icke medlemmar betalar fullt pris för 

aktiviteten. För sista anmälningsdag se respektive aktivitet. Efter sista anmälningsdag 

är anmälan bindande. Det innebär att du är betalningsansvarig om ingen annan kan ta 

din plats.  

Försäkring: Föreningen har inte försäkring som täcker kostnader för deltagare i 

händelse av sjukdom, stöld, olycksfall eller kostnader vid avbokning. Deltagare bör 

därför ha eget försäkringsskydd via egen hem- eller fritidsförsäkring. Kontrollera med 

ditt försäkringsbolag vilket skydd du har.  

Vid resor utanför Sverige, ta med europeiska försäkringskortet och pass. 

Betalning: Betalning sker alltid till plusgiro 63 42 27 – 3, så snart du fått bekräftelse 

från MKK att aktiviteten blir av. Detta gäller oavsett pris för aktiviteten. 

För aktiviteter understigande 1 000 kr betalas ingen anmälningsavgift. Om anmälan 

görs efter sista anmälnings-dagen skall inbetalningen göras omgående efter anmälan. 

Den slutliga kostnaden skall aviseras i bekräftelsen för deltagande i  

aktiviteten.   

Avbokning: Avbokning kan göras fram till sista anmälningsdagen. Sker avbokning efter 

sista anmälningsdagen är du betalningsansvarig om ingen ersättare kan finnas. Är 

avgiften betald kan återbetalning ske endast om ersättare finns. Vid längre aktiviteter 

med en kostnad som överstiger 1000 kr gäller särskilda 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: MKK har rätt att ändra pris som beror på ändring av 

transportkostnader, skatter, tullar, tjänster, växelkurser eller avgifter som ingår i resan 

och som inte kunnat förutses när programmet trycktes. Avgifter kan sänkas eller höjas. 

Höjning av pris får endast motsvara faktisk höjning. På begäran skall höjning kunna 

styrkas. 
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Vi måste bli fler! 
 Värva en medlem du också!

Höstprogram 2020 publiceras med förbehåll för feltryck 

och ev. kursändringar -/+. 




