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On 19 Pubkväll Getnö Gård 
Med trubadur Cristoph Escoz. Kl. 21-24. Fri entré.
To 20 Sommarboksträff
På bokträffarna kan du mellan 7 och 12 år fika 
och prata om vad du har läst. Kl. 15.00-17.00 på 
biblioteket i Tingsryd. Fri entré
To 20 Bio: ”Prästen i Paradiset”
Kyrkan är vackert smyckad, gästerna samlade 
och förväntansfulla, brudparet står redo i sitt livs 
ögonblick – kort sagt, allt är perfekt. Förutom en 
sak: var är prästen? 
I rollerna: Kjell Bergqvist, Eva Röse, Atle Anton-
sen, Agnes Kittelsen, Björn Bengtsson, Richard 
Ulfsäter. Speltid: 86 min. Kl. 19.00 i Konga, 
Folkets Hus. Från 7 år. Entré: 80 SEK
To 20 Getnö Paddel & Hjul
En kombinerad kanot och cykeltävling som passar 
alla. Anmälan sker lagvis. Starten går kl. 12.00. 
Pris: 300 SEK/person. Välkomna att köpa din start-
biljett i Getnös reception. 
Cyklar och kanoter går även att hyra på Getnö.
Fr 21 Trivseldans med Stensons
Årets sista trivseldans i Kärrasand. Kl. 19.00-
23.00. Entré: 160 SEK. Förköp biljetter på www.
biljettkiosken.se

Lö 22 Hälso & Gourmetvandring på Korrö
Hälso & Gourmetvandringen på Korrö förenar de 
bästa småländska smakerna med berättelser, och en 
och annan skröna, om växter och djur. Kl. 11.00. 
Entré: 750 SEK
Lö 22 Linnerydsdagen
Kl. 13.00-17.00 vid kyrkviken, med många aktivi-
teter. Bygdespel i Linneryds kyrka kl. 18.00-19.00
Kvällsunderhållning i tältet vid Kyrkviken från kl. 
20.00. Fri entré.
Lö 22 Visor vid Åsnen
Idag förvandlas danspalatset Kärrasand till hemvist 
för visor och trubadurer en helkväll i visans 
tecken! Kl. 17.00-23.00. Entré: 200 SEK. Förköp 
biljetter på www.biljettkiosken.se
Må 24 Bio: ”Prästen i Paradiset”
Speltid: 86 min. Kl. 19.00 i Konga, Folkets Hus. 
Från 7 år. Entré: 80 SEK
Må 24 Sommarboksavslutning
På sommarboksavslutningen kan du som varit med 
i Sommarboken hämta ut en egen presentbok. Det 
enda du behöver ta med dig är ditt sommarboks-
häfte till biblioteket. Kl. 15.00-17.00 på biblioteket 
i Tingsryd.
To 27 Bio: Miraklet i Viskan
Bjarne driver en flyttfirma tillsammans med sin fru 
Malin, men det går knackigt och de behöver låna 
pengar. På andra sidan älven bor Bjarnes svärfar 
Halvar. De två har aldrig dragit jämnt, vilket bott-
nar i en 20-årig konflikt fylld av förflugna ord, tju-
rig stolthet och envis prestige. För att rädda firman 
ser Malin ingen annan utväg än att gå över älven 
för att be Halvar att borga för lånet. Ett beslut som 

kommer att få oanade konsekvenser.
Kl. 19.00 i Konga, Folkets Hus. Entré: 80 SEK
Fr 28 Konsert: The Bandettes 
The Bandettes från Malmö har kallats en av Sveri-
ges mest lovande nya band. Den 28 augusti har du 
chans att se dem på Bandstationen i Ryd!
The Bandettes består av Anna, Hanna, Kajsa och 
Emeli och bildades 2011. De spelar pop/ameri-
kansk musik med en doft av solsken, ett skimmer 
av norrsken och ett sinne för humor. 
Den första singeln, The Beard Song, från debutal-
bumet blev en stor hit som snabbt spred sig över 
hela världen.
Kl. 20.00. Entré: 100 SEK. 

Lö 29 Kuppe-Triaden 2015
Triathlontävling med start och mål vid Kupper-
sjöns Badplats. Start kl. 14.00. Detta arrangemang 
anordnas av Kuppersmåla badförening främst för 
att ge möjligheten att prova på triathlon. De enda 
kraven som ställs på dig som deltagare är att du 
skall vara simkunnig, använda cykelhjälm samt 
att du är 16 år fyllda. 150 SEK/deltagare och 300 
SEK/lag. Betalas kontant på tävlingsdagen. 
Anmälan till Madelen Bengtzon: madelenbengt-
zon@hotmail.com eller 076-18 58 616. 
Mer information på www.kuppersjobadet.com
Lö 29 Dans i Kärrasand
Larz Kristerz bjuder upp till dans i Kärrasand! Kl. 
21.00-01.00. Entré: 180 SEK.  
Förköp biljetter på www.biljettkiosken.se 
Sö 30 Väckelsångsloppet
Väckelsångsloppet är en uppskattad löparfest för 
såväl motionärer som elitlöpare där bansträckorna 
är 2,3 km upp till 18,4 km. Det finns även ”knat-
teloppet” för barn upp till 6 år med mycket spring i 
benen. Nytt för i år är lagtävling. Start och mål på 
Väckelsångs idrottsplats. Kl. 08.00-15.00.
Läs mer på www.laget.se/vackelsangsik
Må 31 Bio: The Man from U.N.C.L.E.
Med det kalla kriget som bakgrund ser vi CIA-
agenten Napoleon Solo och KGB-agenten Illya 
Kuryakin som tvingas samarbeta för att förhindra 
en global kärnvapenkatastrof. I rollerna: Henry Ca-
vill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Hugh Grant. 
Speltid: 116 min. Från 11 år. Kl. 19. 00 i Konga, 
Folkets Hus. Entré: 80 SEK. 

Läs mer om evenemangen på visittingsryd.se. 
Här finns alltid den senast uppdaterade versio-
nen av evenemangsguiden.  
 
För mer information kontakta turistbyrån. 
tel: 0477 - 441 64, turism@tingsryd.se 

Turistbyrån tipsar!
www.visittingsryd.se

Gäller för perioden 15 - 31 augusti 2015

Öppna ditt sinne och
få en ny doft i näsan!

Konstnärer och Hembygdsgårdar slår upp 
sina dörrar och bjuder in till en färgstark 
konst och kulturhelg den 5-6 september, 
kl. 10.00 - 18.00
Måleri, textilkonst, smide, keramik och 
silversmide är några av alla tekniker du 
kan se under helgen. Det bjuds även på 
trädgård, granrisbockar och återvunnen 
konst!


