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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 14 - 28 februari 2017
Ti 14  Föreläsning: Fotograf Jan-Michael 
Breider
”En Naturfotografs vedermödor och svårighe-
ten att hitta den röda tråden”
Jan-Michael Breider är legitimerad läkare från 
Växjö. Entré 40 SEK (terminskort 100 SEK), kl. 
19.00 i Dackeskolans Aula. 

Ti 14 Kärlekssånger i Urshults kyrka
Urshults kyrkokör framför kärlekssånger i 
Urshults kyrka. Musiker: Jenny Winqvist. Kör-
ledare: Robert Augustsson. Fri entré, kl. 19.00. 
Alla är välkomna för en varm musikupplevelse!

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

Sö 19 Teater: Kärlekens outgrundliga vägar
Pjäsen handlar om lustiga och sorgliga, påhit-
tade och sanna historier om vår starkaste 
drivkraft, kärleken. Historierna utspelar sig i 
Mellanöstern, på norra Island, i Leningrad och 
Malmö. Det handlar om Kärlekens och livets 
outgrundliga ödestrådar, allt från skapelsemy-
ten, via hedersmordet på Romeo och Julia, 
till körsbärsträdens blomning i Pildammspar-
ken i Malmö våren 1983. Mycket humor och 
eftertanke, varm publikkontakt och en hel del 
improvisation. Biljetter kan bokas på telefon 
0709-98 16 10 eller på tingsryd.riksteatern.se.
Entré 200 SEK (ungdom/scenpass 150 SEK)
Kl. 16.00 i Bandstationen i Ryd. 

Må 20 Bio i Konga: Vaiana
Filmen berättar historien om Vaiana, den vilje-
starka dottern till hövdingen över en polynesisk 
stam, som valdes ut av självaste havet för att 
återförena en mystisk relik med sin gudinna. 
Vaianas ö blir drabbad av förödelse, och hon 
ger sig ut på jakt efter Maui, en legendarisk 
halvgud, i hopp om att kunna rädda sitt folk. 
Åldersgräns 7 år, svenskt tal ej textad. Entré 
80 SEK, kl. 19.00 i Konga Folkets hus. (Visas 
även 23/2 kl.19.00)

On 22 Dagledigträff i Ryd
Sång och musik med Mona G. Kaffeservering, 
andakt med mera. Fri entré, kl. 15.00 i Ryds 
församlingshem. 

Lö 25 Opera: Rusalka
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. Kristine Opolais 
gör huvudrollen i en ny uppsättning av operan 
som blev hennes stora genombrott: Dvořáks 
sagoopera om den kärlekstörstande sjöjung-
frun Rusalka. Sir Mark Elder dirigerar Mary 
Zimmermans nya uppsättning.
Entré 250 SEK, kl. 19.00 i Konga Folkets hus. 

Sö 26 Hopptävling i Tingsryd
Regional hopptävling för ponny i Mårslycke hos 
Tingsryds Rid- och Körklubb. Alla hästintresse-
rade är välkomna att titta och heja! Fri entré, kl. 
09.00 börjar det i Tingsryds Ridskola. 

Sö 26 Queens of TAIF vs. Lakers Ladies 
Queens of Taif tar emot LakersLadies i 
returmatchen gällande välgörenhetsmat-
cherna mellan Växjö Lakers & Tingsryds AIF’s 
”spelarfruar”.

Alla publikintäkter går oavkortat till projektet 
”Tillsammans mot mobbning”. Swisha valfritt 
bidrag redan nu till 073-904 60 93. Mer info om 
uppladdningen och laget går att läsa på 
www.facebook.com/queensoftaif
Ni vill missar väl inte årets hetaste 
hockeyderby?! Entré: Valfritt bidrag, nedsläpp 
kl. 17.30 i Nelson Garden Arena. 

Må 27 Aktieträff i Tingsryd
Aktieträff med Aktiespararna i Tingsryd. Både 
medlemmar och andra intresserade är välkom-
na! Denna kväll kommer företrädare för fastig-
hetsbolaget Victoria Park och vindkraftföretaget 
Eolus Vind och presenterar sina företag. 
Fika ingår i entrén. Anmälan senast 23/2 till 
070-5510009 eller 070-5938394. Föreningen 
välkomnar alltid nya medlemmar och du måste 
inte vara ett proffs för att vara med, nyfikenhet 
och intresse räcker bra. Entré 80 SEK (medlem 
50 SEK), kl. 18.30 i Wasaskolan. 

Må 27 Bio i konga: Fifty Shades Darker
När en sårad Christian Grey försöker att få Ana 
åter, ställer hon som motkrav att deras arrang-
emang ska se annorlunda ut den här gången. 
Just som de två sakteligen börjat hitta tillbaks 
till varandra dyker ett par tveksamma figurer 
från Christians förflutna upp, fullt inställda på 
att sabotera deras planer på en gemensam 
framtid. Åldersgräns 15 år. Entré 80 SEK, kl. 
19.00 i Konga Folkets hus. (visas även 2/3, 
kl.19.00)

Må 27 Frö- och sticklingbyte
Har du ett intresse i trädgård och odling? 
Urshults Trädgårdsförening håller Årsmöte och 
därtill byts det frön och sticklingar! 
Kanske är detta ett forum för ditt intresse och 
måhända kan du både lära av och bidra till den 
gemensamma kunskapen. Fri entré, kl. 19.00 i 
Urshults församlingshem. 

Ti 28 Föreläsning: Småländska livsöden
Sven Velander från Moheda visar bilder och 
berättar. ”I tidig barndom fick jag en grund-
känsla för den lokala historiens värde av min far 
när jag följde med honom på olika fotouppdrag. 
Bilderna han tog hamnade ofta i någon av lokal-
tidningarna.” - Så beskriver Sven Velander den 
grundkänsla som driver även honom på hans 
kreativa bana. Sven har ett gediget intresse för 
historia och försöker hitta svaren i många av 
dagens företeelser genom att titta i backspe-
geln. Entré 40 SEK (terminskort 100 SEK), kl. 
19.00 i Dackeskolans Aula. 

TAIF hemmamatcher

Sö 19: Mora IK, kl. 16.00 
Fr 24: IK Pantern, kl. 19.00
Må 27: AIK, kl. 19.00

Hockeyderby!!
Queens of Taif - Lakers Ladies

Maria Arnadottir gästar Bandstationen i Ryd 
för en varm, hjärtlig och improviserande 
teaterföreställning! 

Teater i Ryd

Sö 26 Missa inte ett unikt välgörenhetsprojekt - 
tillika årets hockeymatch i Kronoberg! 

Läs mer på www.facebook.com/queensoftaif

Sportlov 17-26 februari!!
Programmet hittar du på: 

www.visittingsryd.se


