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Välkomna på vernissage! 

Söndagen den 26 juni kl 11.00 slår 
vi upp portarna för årets säsong! 
 

Kl 14.00 invigs det nya verket Rainbow 
for Kivik med tal av bl a Österrikes 
ambassadör till Sverige och upphovs-
mannen själv.  
 

Vi bjuder på dryck med tilltugg. 

På vernissagedagen är det fri 
entré för alla!

Kom i tid och parkera på vår stora P-plats omedelbart till höger före 
Bergdala gård. OBS! ingen parkering i allén är tillåten!

Öppettider och entré
Öppettiderna i sommar: 11.00-17.00 varje dag t o m 4 september. Där-
efter öppet endast lördagar och söndagar t o m 2 oktober. Entré vuxna 
80 kr, ungdomar under 20 år gratis liksom medlemmarna i Kivik Arts 
Vänner (glöm inte ta med ditt medlemskort).

Hjälp oss hålla öppet!
Vi påminner om att vänföreningens viktigaste insats består i att bemanna 
anläggningen varje dag under öppethållandet. Se till att det är snyggt 
och fräscht och att besöken upp i ”Tornet” organiseras på ett tryggt sätt. 
Ännu finns många pass att fylla! Som det nu ser ut kommer vi inte att 
kunna hålla ”Tornet” öppet många dagar i sommar om inte fler tecknar 
sig i schemat. Tack för din insats! Sommarschema 2022

Varmt välkomna till årets säsong!
Styrelsen, Chris Marschall, ordförande

Möt sommarens värdar!
Nytt för i år är att besökarna kommer att 
tas emot av en värd som är stationerad vid 
entrén på parkeringen. 

Sara Binaie är 21 år och studerar vid Lunds 
universitet. Vid sidan om studierna extra-
knäcker hon genom att sälja egna målningar 
och söker just nu till ett antal konstskolor. På 
fritiden blir det mest konst, att umgås med 
vänner och vistas i naturen.
 

 
 

 
 

Miranda Lundberg är också 21 år och ar-
betar för närvarande som museivärd men 
kommer till hösten att börja plugga konst-
vetenskap. På fritiden målar hon och prome-
nerar, gillar katter, konst och är en aspireran-
de kulturtant. 

Sara och Miranda kommer att arbeta växelvis 
under sommarens veckor.

PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2022?  
200 kr per person till bankgiro 5636-6495
Förutom medlemsavgiften får du gärna även betala in en extra  
stödavgift på 300 kr, dvs totalt 500 kr. Har du redan betalat med-
lemsavgiften så går det naturligtvis bra att sätta in de 300 kronorna i 
efterhand. Skriv bara ”extra stöd” när du betalar in.

Vännernas epost: vanner@kivikart.se

Arkitekten bakom Rainbow for Kivik,  
Jakob Dunkl.

Rainbow for Kivik. Foto: Alice Schoolcraft
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