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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 9 - 31 januari 2017
Må 9 Bio i Konga: Hundraettåringen som  
 smet från notan och försvann
Allan Karlsson och hans vänner är nu rastlösa 
på Bali efter ett år i lyx. Men när Allan bjuder på 
den oförglömligt goda läsken Folksoda så blir 
det fart igen. Inte bara på Allan och sällskapet, 
men även på hämndlystna gangsters, ryska 
bekanta från förr och amerikanska CIA. I upp-
följaren till Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann bjuder Hundraettåringen 
in till ett nytt fantastiskt kapitel om hans osan-
nolika liv. Åldersgräns 11 år. Entré 80 SEK. Kl. 
14.00 i Konga Folkets hus. 
(Visas även 12/1 kl. 19.00) 

Lö 14 Bowling: Tingsryd KK - BS Olymp
Varför inte stötta Tingsryds bowlinglag i sin jakt 
på fler pinnar? Kombinera med en eftermid-
dagskaffe. Fri entré. Kl. 14.00 i Tinghallen.

Lö 14 Hockey: TAIF - Västervik IK 
Upplev spänningen på plats. För info om hur
du bokar biljetter samt bord, besök TAIF:s
hemsida www.taif.nu. Nelson Garden Arena,
kl. 18.30.

On 18 Grötfest i Ryd
Grötfest. Sång och musik med Magnus Björk-
man från Virestad. Kaffeservering, andakt med 
mera. Kl. 15.00 i Almundsryds kyrka, Ryd

Lö 21 Opera: Romeo och Julia
Livesänd opera från Metropolitan i New York. 
Inget förköp krävs men pausförtäring i form 
av läckra smörgåsar går att beställa senast 5 
dagar innan via 0706-272149.
- Det eldfängda paret Vittorio Grigolo och 
Diana Damrau återförenas i en ny version av 
Gounods opera efter Shakespeares klassiker. 
Damrau gör sin rolldebut som Julia i Bart-
lett Shers nya uppsättning under ledning av 
Gianandrea Noseda. Elliot Madore är Mercutio 
och Mikhail Petrenko är Broder Laurent. Shers 
iscensättning är en uppsättning från La Scala, 
som ursprungligen hade premiär vid Salzburg-
festivalen 2008.
Entré 250 SEK, kl. 19.00 i Konga Folkets hus

Lö 28 Konsert: Ragazze Quartet
Det fyndigt namngivna Ragazze Quartet (ra-
gazze är italienska för flickor) är en ung stråk-
kvartett, hyllad för sin musikaliska entusiasm 
och energiska konserter med en twist. Ragaz-
ze Quartet är utexaminerade från Netherlands 
String Quartet Academy (NSKA). 2007 valdes 

kvartetten ut för en konsertserie vid namn The 
Debut, vilket resulterade i konserter i alla större 
holländska konsertsalar, inklusive Het Concert-
gebouw. 2010 gjorde Ragazze sin första resa 
till USA där de bjöds in att delta i workshop 
med Kronos Quartet i New York City. Som en 
följd av detta framförde Ragazze flera stycken 
från Kronos repertoar i Carnegie Hall.
Entré 150 SEK (ungdom 80 SEK), kl. 16.00 i 
Söderportkyrkan, Tingsryd.  

Lö 28 Konsert: Skurklandet
Malmöbaserade Skurklandet har harvat ”pop 
med punkhjärta” i snart 13 års tid. I höstas kom 
nya ep:n ”Denna stad ska fyllas av ljus”. Nu be-
söker Skurklandet Ryd och Bandstationen. Det 
utlovas en kväll då Bandstationen ”sätts i ljus” 
tillsammans med publiken. Entré 100 SEK.
Från kl. 20.00, band på scen ca. 21.30 i Band-
stationen i Ryd. 

Sö 22 Bowling: Tingsryd KK - BK Allön
Dags igen! Varför inte stötta Tingsryds bowling-
lag i sin jakt på fler pinnar? Kombinera
med en eftermiddagskaffe. Fri entré. Kl. 14.00 
i Tinghallen.

Må 23 Hockey: TAIF - IK Oskarshamn
Upplev spänningen på plats. För info om hur
du bokar biljetter samt bord, besök TAIF:s
hemsida www.taif.nu. Nelson Garden Arena,
kl. 19.00.

TAIF hemmamatcher

Lö 14: Västervik IK, kl. 18.30 
Må 23: IK Oskarshamn, kl. 19.00

Konsert:
Ragazze Quartet

Nyfiken på Ragazze!? 
Tjuvlyssna här  

Medley - Vattenpalatset Kaskad 
erbjuder generösa öppettider och 
mycket kul för alla frusna! 

Frusen? Ta ett dopp!

→

→Se öppettider 


