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Februari

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 februari 2017
To 2 Bio i Konga: Marcus & Martinus 
- Tillsammans mot drömmen
Marcus & Martinus har tagit hela Skandinavien 
med storm och nu kommer biofilmen om de 
norska succétvillingarna från Trofors. Entré 
80 SEK, barntillåten, kl. 19.00 i Konga Folkets 
hus. 

Lö 4 Vävstugans auktion i Tingsryd
Öppet hus och auktion på Vävstugan i Tings-
ryd. Föreningen Vävstugan har öppet hus och 
öppnar kl. 10.00 med basar, kaffeservering, 
lotterier och visning av verksamheten. Klockan 
12.00 hålls sedvanlig auktion med alster från 
vävstugan. Auktionalsterna finns utställda på 
vävstugan from 30/1. Fri entré. Vävstugan, 
Dackegatan 44 i Tingsryd. 

Lö 4 Konsert: Musica Vitae, Malin Broman & 
Ruby Hughes
Ruby mötte Musica Vitae för första gången 
våren 2015 och ömsesidig kärlek uppstod 
både med orkester och publik. Nu återkommer 
denna uttrycksfulla sångerska med engelsk 
repertoar från flera sekel, med såväl folkliga 
melodier som musik skriven direkt för Ruby i 
programmet NOSTALGIA. Entré 150 SEK (80 
SEK under 18 år). Kl. 16.00 i Söderportkyrkan, 
Tingsryd. 

Sö 5 Afternoon Cafe
Urshult Hotell bjuder in till klassiskt engelskt 
Afternoon Cafe. Nybakade scones och utsökta 
kakor. Koppla av och njut på din söndag i 
Urshult. Ett sällskap bokar gärna bord i förväg 
tel:0477-200 01. Drop In går också bra. Entré 
85 SEK. Kl. 11.00 - 16.00 på Urshults Hotell 
B&B. 

Sö 5 Bio i Konga: Sing
Ett äventyr i en värld som är som vår egen, 
men där alla invånare är djur. En stilig Koala 
vid namn Buster Moon chefar över en ned-
gången teater som sett bättre dagar. Men 
Buster är en evig optimist – ja, kanske till och 
med överoptimist, och har inga planer på att 
låta teatern gå i konkurs. Han satsar sina sista 
slantar på att återge sin teater sin forna glans 
genom att hålla en sångtävling mer storslaget 
än något annat världen sett... Matiné, Barntil-
låten, 108 min. Entré 60 SEK, kl. 15.00 i Konga 
Folkets hus. 

Må 6 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, 108 min. Entré 80 
SEK, kl. 19.00 i Konga Folkets hus (visas även 
9/2 kl. 19.00)

On 8 Konsert: Marinens Musikkår i Urshult
”Mästarnas mästare” presenteras av Marinens 
musikkår, ett följe på över 30 musiker. Det 
bjuds på klassisk musik av bland annat Richard 
Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart, Peter 
Tjajkovskij och Johannes Brahms. Petter Sund-
kvist – Dirigent och Erik Strandberg – Fagott
Fri kollekt med förmån för ”låt fler få fylla fem” - 
till svenska kyrkans internationella arbete. 
Ett samarrangemang mellan Försvarsmak-
ten, Konsertföreningen Tingsryd och Urshults 
församling. Kl. 19.00 i Urshults kyrka. 

 To 9 Bingopromenad i Tingsryd
Korpen i Tingsryd anordnar Bingopromenad. 
Startplats är Torget och tiden är 14.30.

Må 13 Bio i Konga: La La Land
Jazzpianisten Sebastian och den aspirerande 
skådespelerskan Mia blir förälskade men ju 
mer framgångsrika de blir, desto svårare blir 
det att hålla kärleken vid liv... J.K. Simmons 
återförenas med regissören Damien Chazelle 
efter kritikersuccén Whiplash i jazzmusikalen 
La la land. Barntillåten, 128 min. Entré 60 SEK, 
kl. 19.00 i Konga Folkets hus. 

Ti 14 Föreläsning: Fotograf Jan-Michael 
Breider
”En Naturfotografs vedermödor och svårighe-
ten att hitta den röda tråden”. Entré 40 SEK 
(terminskort 100 SEK). Kl. 19.00 i Dackesko-
lans aula. 

On 15 Astrid Lindgren konsert
En kväll med Astrid Lindgrens underbara 
figurer och sånger. Trojaskolans för- och 
lågstadieklasser medverkar. Fri entré, kl. 18.00 
i Almundsryds kyrka, Ryd. 

TAIF hemmamatcher

On 1: Björklöven, kl. 19.00 
On 8: MODO Hockey, kl. 19.00
Må 13: Timrå IK, kl. 19.00

Konsert: Ruby Hughes 
och Musica Vitae

Marinens Musikkår består av 30 st heltids-
anställda musiker och är idag den enda 
kvarvarande musikkåren inom Försvarsmak-
ten som är helprofessionell. Kåren har anor 
ända från 1680, då enskilda musiker och 
ensembler tjänstgjorde spelandes ombord 
på flottans båtar. Nu gästar nuvarande upp-
sättning Urshults kyrka den 8 februari! 

Marinens musikkår!

Lö 4 Missa inte en sopran i Världsklass!


