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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 1-15 november 2016
Höstlov på Ridskolan TiRK
Tingsryds Rid- och körklubb bjuder in alla 
nyfikna barn att prova på vad ridskolan kan 
erbjuda. 
Ti 1 Dagridläger kl. 10-14, hästskötsel, ridning 
o fika. 300:-
Prova på ridning. Drop In kl. 14.30 Gratis.
On 2 Lek i stallet, ”Fångarna i stallet” samling 
kl. 15.00. Gratis.
Teori, arbetshäfte Maxignägg. Kl. 17.00 Gratis.
To 3 Rykttävling. Samling kl. 15.00 Gratis 
Anmälan sker till Sara K 070-5661259

Ti 1 Karlshamn-Vislanda järnväg
Bildvisning ur Lennart Erikssons unika foto-
samling. Sven-Erik Svensson, Odensvallahult 
Urshult, berättar och visar bilder om denna 
gamla järnvägssträcka. Fri entré, kl. 19.00 i 
Björkelunds skola söder om Ryd. 

Ti 1 Fotoutställning hos SKOG.design
SKOG.design är en ateljé och butik med det 
grafiska i fokus. Här finner man förutom foto- 
utställningar även väggpaneler, kortserier och 
trädgårdprodukter. Under november månad 
hänger utställningen ´Hemma i Skandinavien´ 
till allmän beskådan. Fri entré på Bökås 4, 
Vrångebo, mellan Tingsryd och Linneryd. 

On 2 Dagledigträff i Ryd
Sång och musik med ”Fyra Skägg” från Asa-
rum. Kaffeservering med mera kl. 15.00 i Ryds 
Församlingshem. Fri entré, alla välkomna!

On 2 Höstlov: 
          Folktro och övernaturliga väsen
Höstlovsprogram för åk 2-5, Monica Ericsson 
från Sagomuseet berättar om folktro och över-
naturliga väsen. Pyssel och tipsrunda därtill. Fri 
entré. Kl. 15.00 i Ryds bibliotek. 

On 2 Författarafton: Lasse Berg
Lasse Berg är en svensk författare som sedan 
1980-talet varit bosatt i Afrika. Genomgående 
har böckerna handlat om mänskligt beteende 
runt om i världen och många gånger varit gnis-
tan som startat debatt på hemmaplan i Sverige.
Efter föreläsningen blir det fika som ingår i 
entrén och då finns chans att ställa mer frågor 
till Lasse. Entré 20 SEK, kl. 18.30 på Tingsryds 
bibliotek. 

To 3 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. 

Sö 6 Bio: Trolls
Från skaparna av Shrek kommer alla genera-
tioners hårfagra och färgstarka favoriter lycko-
trollen i den musikspäckade komedin Trolls.
Matiné, åldersgräns 7 år, Sv.tal ej textad. Entré 
60 SEK kl. 15.00 i Konga Folkets hus. 

Må 7 Föreläsning: Vilda växter
Inger och Mats Runesson, Lönashult föreläser 
om Ängens vilda växter. Försäljning av ängs-
fröer och plantor. Frågestund med Ulrik från 
Styragård Väckelsång. Entré 80 SEK (50 för 
medlem i Trädgårdsföreningen). Kl. 19.00 på 
Församlingshemmet i Urshult. 

Må 7 Bio: Café Society
New York och Hollywood under 1930-talet, en 
period av pulserande nattliv, filmstjärnor, play-
boys, gangsters, fantastisk musik och mycket 
glamour. Åldersgräns 15 år. Entré 80 SEK. Kl. 
19.00 i Konga Folkets hus. (Visas även 10/11)

Ti 8 Föreläsning: Madagaskar
”Bland fågelskådare och lemurer på Mada-
gaskar” -Gunnar Andersson från Urshult visar 
bilder och berättar. Entré 40 SEK (Terminskort 
100 SEK) Kl. 19.00 i Dackeskolans aula. 

Ti 8 Sagostund i Ryd: Lill-Gruffalon
Sagostund för barn kl. 10.00 på biblioteket i 
Ryd. Rekommenderad ålder är 5-6 år. 

Fr 11 Tingsryds Näringslivsgala 2016
Galan för näringslivet i Tingsryds kommun. 
Utmärkelser delas ut för extra goda insatser. 
Kvällens tema går i schlager... Mer info och 
anmälan via: www.tingsrydsnaringslivsgala.se
Kl. 18.30 i Gibson Auditourim, Tingsryd.  

Lö 12 Konsert: 
           Musica Vitae & Malin Broman
Här får vi ta del av ett exklusivt uruppförande 
som tonsättaren Britta Byström komponerat för 
violinisten Malin Broman, tillsammans med den 
musik som inspirerat Britta - en av Sveriges 
mest framstående tonsättare, nyligen vinnare 
av Detroit Symphony Orchestras prestigefyllda 
Elaine Lebenbom Memorial Award for Female 
Composers. Britta Byström - Games for Souls 
(uruppförande) kompletteras av Jean Philippe 
Rameau - ur Les Indes Galantes samt ytterliga-
re orkesterverk. Entré 150 SEK (barn 80 SEK), 
kl. 16.00 på Söderportkyrkan i Tingsryd. 

Sö 13 Teater: Varje våg
En föreställning fylld av känslor och livsöden 
som inte lämnar någon oberörd. Ihopträngda 
på skeppet mot Amerika mal tankarna hos 
Vilhelm Mobergs utvandrare. Emma Broström 
dramatiserar kapitlen om resan till den nya 
kontinenten tillsammans med ny text av en 
kvinna som idag gjort på många sätt samma 
resa fast på flykt mot/till Sverige. En aktuell 
föreställning som också för fram röster från da-
gens emigranter med Angela Kovac, Olof Berg-
ström och Bengt Dahlberg. I pausen serverar 
Bygdegårdsföreningen Älmeboda kringla och 
kaffe/te för 30 kr. Biljetter kan bokas på telefon 
0709-98 16 10 eller på tingsryd.riksteatern.se. 
Entré 200 SEK (scenpass samt ungdom 150 
SEK). Kl. 16.00 i Rävemåla Bygdegård. 

Må 14 Kura skymning i Ryd
Välkommen till Kura Skymning. Ljus tänds på 
alla bibliotek i Norden samtidigt denna mån-
dagskväll. Årets tema: Framtid i Norden. Britt-
Louise Berndtsson läser Årets text hämtad från 
boken Vattnets vakter av Emmi Intäranta. Hans 
Bild står för musikunderhållningen. Entré 50 
SEK inklusive fika. Kl. 19.00 i Ryds bibliotek. 

Må 14 Bio: Bridget Jones Baby
Efter att ha lämnat Mark Darcy blir det plåg-
samt uppenbart för Bridget Jones att ”lyckliga 
till döden skiljer oss åt” inte var en löfte hon 
kunde leva upp till. Som fyrtio-nånting och 
singel igen, bestämmer sig Bridget för att satsa 
på sin karriär och omge sig med gamla och nya 
vänner. För en gångs skull har hon fullständig 
kontroll på saker och ting. Vad skulle någonsin 
kunna gå fel? Kl. 19.00 i Konga Folkets hus. 

Höstlov på Kaskad

Äventyrsbadet öppet mån-fre kl. 10.00-20.00

TAIF hemmamatcher

Ti 1: Björklöven, kl. 19.00 
Må 7: MODO, kl. 19.00 
Må 14: Timrå, kl. 19.00

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

Teater: Varje Våg

Sö 13 En föreställning av Regionteatern 
Blekinge Kronoberg i Rävemåla Bygdegård. 

Hitta hela säsongens Teaterprogram på:
www.tingsryd.riksteatern.se 


