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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 mars 2017
On 1 Föreläsning: Från Barcelona till Italien
Kristina Bosson från Trelleborg är reseledare 
och guide och anordnar själv många resor. På 
dessa fotograferar hon gärna och denna kväll 
visas ett axplock av skörden från, av rubriken 
att döma, Rivieran. Entré 100 SEK (innebär ett 
terminskort), kl. 19.00 i Linneryds Bygdegård. 

Lö 4 - Sö 5 Biodlarkurs för gröngölingar*
Korrö erbjuder biodlarkurs för nybörjare... 
Efter helgens kurs på ca 15 berikande timmar 
har du fått lära dig grunderna för att skaffa och 
ta hand om ett alldeles eget bisamhälle. Del-
tagaravgift 1270 SEK/person. Mer info fås via 
0470-342 40. Samling lördag kl. 12 på Korrö.

Lö 4 Konsert: Monsieur Erik Satie
Detta konsertprogram speglar de olika sidorna 
av Saties märkliga musik och texter och fram-
förs av sopranen Amelia Jakobsson, pianisten 
Joachim Olsson och aktören Magnus Florin 
som Erik Satie. För idé och musikval står Per 
Nygrén som även han förekommer vid flygeln. 
Entré 150 SEK (barn 80 SEK), kl. 16.00 på 
Söderportkyrkan i Tingsryd. 

Sö 5 Afternoon Tea i Urshult
Urshult Hotell B&B öppnar sedvanligt upp dör-
rarna första söndagen i månaden! Afternoon 
tea, ekologiskt te med nybakade scones och 
snittar. Därtill en mängd olika kakor, söndagen 
är räddad! Entré 85 SEK, kl. 11.00-16.00 på 
Urshult Hotell B&B. 

Sö 5 Bio i Konga: Ture och Jerry
Ture och Jerry är två excentriska skalbaggar 
som av en händelse stöter på varandra och blir 
bästa vänner. De träffas första gången när Ture 
kraschlandar i Jerrys hus, rätt ner i hans säng. 
Det visar sig att Ture är en god kock och trev-
ligt sällskap, så han får bli kvar. Därefter får vi 
följa med dem i sju äventyr i småkrypens värld.
Utan dialog - alla pratar rappakalja. Barntillå-
ten, ej textad. Entré 60 SEK, kl. 15.00 i Konga 
Folkets hus. 

Sö 5 Café och nostalgiafton i Ryd
Filmen från Vårsoarén från 2001 visas. Kyr-
kokören medverkar med sång. Kaffeservering 
mm. Fri entré, kl. 18.00 i Ryds församlingshem. 

Må 6 Bio i Konga: Sameblod
Elle Marja går på samisk internatskola med sin 
lillasyster och ska snart ta över som renskötare 
i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat 
liv, långt borta från bybornas hårda ord och för-
akt och skolans kadaverdiciplin och kolttvång. 
Åldersgräns 11 år. Entré 80 SEK, kl. 19.00 på 
Konga Folkets hus. (visas även 9/3, kl. 19.00) 

Lö 11 Konsert: Love & Dreams - And Eve-
rything in Between
En stark och upplyftande konsert fylld med 
sång, dans & liveband. - allt för att uppmärk-
samma och samla bidrag till kvinnliga rät-

tigheter! Vinsten går till Svenska FN-förbundets 
projekt ”FLICKA”. Konserten arrangeras av 
Sara-Mari Hellqvist Danielsson med Crew. 
Entré 70 SEK, kl. 18.00 i Gibson Auditorium, 
Tingsryd. 

Lö 11 Opera: La Traviata
Livesänd opera från Metropolitan i New York. 
Inget förköp krävs men pausförtäring i form av 
läckra smörgåsar går att beställa senast 5 da-
gar innan via 0706-272149. Sonya Yoncheva 
gör sin hyllade tolkning av den dömda kurtisa-
nen Violetta Valéry, mot den lovande ameri-
kanske tenoren Michael Fabiano som hennes 
älskare Alfredo...
Entré 250 SEK, kl. 19.00 i Konga Folkets hus. 

Sö 12 Hopptävling i Tingsryd
Lokal hopptävling för häst i Mårslycke. Ar-
rangeras av Tingsryds Rid- och Körklubb. På 
plats finns servering med kaffe, fralla, kaka och 
dagens rätt.  Alla hästintresserade är välkomna 
att titta och heja på! Hela dagen, börjar kl. 9.00 
på Tingsryds Ridskola. 

Sö 12 Dokumentärfilmen ”Ett alldeles ovan-
ligt vanligt liv”
Bengt Grewin dokumenterade på 1990-talet sin 
mormors liv som hade fyllt ett hundra år. Do-
kumentärfilmen handlar om livet i norra Skåne 
och södra Småland under 100 år. Hökön och 
Vakemyr har en central plats i berättelsen. 
Historien spinner kring Betty Happstadius och 
bygderna i nordöstra Skåne. Bettys 104:åriga 
liv kom till stor del att präglas av den svenska 
torvindustrins uppgång och fall. En industri som 
under några korta perioder blev en viktig del av 
svensk energiproduktion när de båda världs-
krigen orsakade stora problem. Entré 60 SEK 
inklusive fika, kl. 16.00 i Parken i Urshult. 

Må 13 Bio i Konga: Gold
Kenny Wells är en modern guldletare, luren-
drejare och drömmare som är på desperat 
jakt efter det stora genombrottet... ”Gold är en 
verklighetsbaserad historia som nästan är för 
bra för att vara sann.” Åldersgräns 15 år, entré 
80 SEK, kl. 19.00 i Konga Folkets hus. (visas 
även 16/3, kl. 19.00) 

Ti 14 Föreläsning: Min Amerikaresa
Bengt Nilsson visar bilder och berättar. Arrange-
ras av Tingsryds föreläsningsförening och ABF. 
Entré 40 SEK (terminskort 100 SEK), kl. 19.00 i 
Dackeskolans Aula. 

On 15 Föreläsning: Järnvägen Karlshamn-
Växjö
Sven-Eric Svensson från Urshult har berättat 
historier som blivit till en hel bok. ”Kapjärnvägen 
som blev Cykelväg” heter den och handlar om 
järnvägen mellan Karlshamn och Växjö som 
1914 trafikerades flitigt med tåg. Idag över 100 
år senare flödar lika många människor samma 
sträcka, fast på en cykelsadel. Sven-Eric kän-
ner orterna utmed banan bättre än många och 
är som ett levande lexikon. Entré 100 SEK 
(innebär ett terminskort), kl. 19.00 i Linneryds 
Bygdegård. 

TAIF hemmamatcher

Fr 3: Västerviks IK, kl. 19.00 
Därefter: Slutspelsserie inför 
kval till SHL spelas 6-14 mars! 

Teater i Ryd

Lö 11 Skönsång i Gibson Auditorium! 

Lö 4 Monsieur Erik Satie i Söderportkyrkan! 


