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

Turistbyrån tipsar!
www.visittingsryd.se

Gäller för perioden 15-31 oktober 2016
Sö 16 Nils Dacke-afton på Riverside
Föreläsning, prat och stämning i Nils Dackes 
anda. Barbro Abrahamsson föreläser. Sven Ha-
raldsson underhåller på Moraharpa. Entré 70 
SEK inklusive kaffe och fralla! Boka gärna plats 
via Leif på 0706 - 49 37 88. I samarbete med 
Studiefrämjandet, kl. 18.00 på Riverside utmed 
Ronnebyån, söder om Konga.

Sö 16 Allsångscafé i Ryd
Medverkande: Ryds Seniorkör, Björn Sandell-
fiol, Eric Svensson-munspel, Hasse Petersson-
gitarr och Ulf Svensson-dragspel. Allsångs-
ledare är Tobias ”Tobbe på Ica” Gustavsson. 
Kaffeservering. Andakt med Ann-Louise Jons-
son och Eva Persson Kl. 18.00 på Försam-
lingshemmet i Ryd

Må 17 Bio: Peter och draken Elliott
En historie om en skogsvaktare, en pojke och 
en drake som bor tillsammans i en skog... 
Åldersgräns 7 år. Entré 80 SEK. Kl. 19.00 på 
Konga Folkets hus. (Visas även 20/10, 19.00)

On 19 Föreläsning: Mongoliet
Ingemar Skogar från Ängelholm visar bilder 
från och berättar historier från Mongoliet. Entré 
100 SEK. Arrangeras av Linneryds föreläs-
ningsförening, kl. 19.00 i Linneryds Bygdegård. 

Fr 21 Hockey: TAIF - IK Oskarshamn
Följ dramatiken på plats! En hockeykväll i 
Nelson Garden Arena med god mat och härlig 
ishockey. För bordsbeställning och biljetter 
besök TAIF:s hemsida www.taif.nu
Kl. 19.00 i Nelson Garden Arena

Lö 22 Konsert: GONG
”Ett starkt musikaliskt hantverk i kombination 
med en lyhörd klangbehandling. En tät och 
lekfull kommunikation i ett utmanande och 
spännande konsertprogram.” 
Så lät motiveringen när GONG utropades som 
vinnare av tävlingen Ung & Lovande i april 
2015. GONG består av fyra unga slagver-
kare- Johan Söderholm, Frans Klingfors, 
Petter Hedbom och Malin Sjökvist. De möttes 
när de studerade på Musikkonservatoriet i 
Falun 2010. De studerar på Musikhögskolan 
i Malmö och alla fyra samarbetar tätt. Johan 
både arrangerar och skriver originalmusik för 
ensemblen. GONG spelar ett program för alla 
lyssnare genom att tolka Bach, Tjajkovski, 
Reich och Sjostakovitj, med de mjuka klang-
erna av marimba, vibrafon, xylofon och diverse 
andra slagverksinstrument. De visar även prov 
på teknisk och rytmisk briljans i fartfyllda num-
mer med inspiration från bland annat jazz och 
flamenco.

Entré 150 SEK. Biljetter köpes bland annat på 
Tingsryds bibliotek. Kl. 16.00 i Gibson Audito-
rium, Tingsryd. 

Lö 22 Opera: Don Giovanni
Livesänd opera från Metropolitan i New York. 
Inget förköp krävs men pausförtäring i form av 
läckra smörgåsar går att beställa via 0706-
272149. Entré 250 SEK. Kl. 19.00 på Konga 
Folkets hus. 

Må 24 Bio: Den allvarsamma leken
Journalisten Arvid Stjärnblom och konstnärs-
dottern Lydia Stille träffas i skärgården en 
vacker försommarkväll. Omedelbar förälskelse 
uppstår. De inleder en romans men på grund 
av sociala omständigheter glider de ifrån 

varandra. De finner ett tryggt liv med någon an-
nan och gifter sig på var sitt håll. Tio år senare 
träffas de igen. Drömmen om den rena, stora 
och oförstörda kärleken är magnetisk och de 
inleder en passionerad affär. Priset för affären 
kräver större offer än vad de båda kan ana. 
Åldersgräns 7 år. Entré 80 SEK. Kl. 19.00 i 
Konga Folkets hus. (Visas även 27/10, 19.00)

Ti 25 Föreläsning: ”Mitt liv- som vad?”
Sune Ekstrand har fotograferat mycket genom 
livet. Han visar bilder och berättar. Arrangeras 
av Tingsryds föreläsningsförening i samarbete 
med ABF. Entré 40 SEK. Kl. 19.00 i Dackesko-
lans aula, Tingsryd. 

Fr 28 Konsert: The Mule Skinner Band                  
                          - Diggity Doggety
Grundarna av The Streaplers nostalgiprojekt 
kommer till Tingsryd! Nu är dessa fyra legenda-
rer – Gert Lengstrand, Bjarne Lundqvist, Göran 
& Håkan Liljeblad – återförenade i nya bandet 
”The Mule Skinner Band” – bandnamnet taget 
från en av deras legendariska låtar, Mule Skin-
ner Blues. Med band och kör under ledning av 
kapellmästare Jörgen Flach skall de besöka 
Sveriges teatrar och konserthus med sin nos-
talgiföreställning – Diggity Doggety. Entré 320 
SEK. Biljetter via www.themuleskinnerband.se
Kl. 19.30 i Gibson Auditorium, Tingsryd. 

Lö 29 Loppis i Tingsryds Vävstuga
Loppis med textilier, böcker, glas, husgeråd, 
leksaker m.m. Det går att betala med swish. 
Kl. 10.00-13.00 i Vävstugan i Tingsryd. 

Lö 29 Dragspelsträff i Konga
Alla är välkomna att delta på denna spelmans-
stämma. Konferencier är Ingemar Hedberg. 
Servering med bland annat våfflor, smörgåsar 
och korv med bröd. Möjlighet till husvagns/
husbilsparkering - mer info om fås via Ulf, 
0708-172339. Fri entré. kl. 14.00-21.00 i Konga 
Folkets hus. 

Lö 29 Konsert: Entrails + Coffin Creep
Death Metal, Live på Bandstationen i Ryd. 
Entrails började sin något krokiga musikkarriär 
i Linneryd. Coffin Creep kommer från Malmö. 
Tillsammans bjuder de på stagedives och all-
mänt röj! Dörrarna öppnar 20.00, band på scen 
kl. 21.00. Entré 100 SEK. 

Må 31 Bio: Morran och Tobias
Efter en incident med en luftballongsbrännare 
råkar Morran och hennes son Tobias, två lite 
udda karaktärer på samhällets skuggsida, 
bränna ned det hus som varit deras hem i 34 
år. Med en utbränd husvagn på släp fylld med 
sotigt bohag går flytten till det nya hem som de 
tilldelats av kommunen... Åldersgräns 11 år. 
Entré 80 SEK. Kl. 19.00 i Konga Folkets hus. 
(Visas även 3/11, 19.00)

Live i Ryd: Death Metal

Slagverkskonsert: GONG 

Bandstationen i Ryd levererar nya spelningar!
Denna gång Entrails + Coffin Creep. Death 
metal sprungen ur omgivningarna... 

Sugen på mer livemusik?! 
26/11 kommer malmöbandet Dalaplan.

I övrigt visar Förbundet Vi Unga vid fyra tillfäl-
len med start 2/11 barnfilmer på Bandstationen. 

 

Dragspelsträff

Damma av dragspelet och slut upp för en 
heldag med likasinnade i Konga! 

Foto: Spelmansstämma i Älmeboda, Micke Stjernfeldt


