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www.visittingsryd.se

Gäller för perioden 15 aug - 1 sep 2017

Ti 15 Backluckeloppis med hockeytema
På gräsplanen utanför Nelson Garden Arena.
OBS! Enbart hokeyrelaterade produkter.
Varmt välkomna till både säljare och spekulanter. 
Kl 18.00, Nelson Garden Arena. 
www.taif.nu

On 16 aug Pubkväll på  
Getnö - Lake Åsnen Resort
Pubkväll på Getnös pub Älgbaren. Irländsk musik, 
Gems of Erin. Kl. 21.00-24.00. 
www.getnogard.se

Fre 18- Sö 20 V-plast cup
Tre dagars hopptävling för hästar.
Alla tre dagar kl 09.00-17.00, Tingsryds Ridskola. 
Gratis inträde. www.tirk.se

Fre 18 Dans i Kärrasand:  
Trubadurkväll med Tenny & Jag
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här 
gången är det trubadurkväll med Tenny & Jag. 
Kl 19.00, entré 180 kr. www.kärrasand.se

Fre 18 Musik i sommarkväll
Artister från Carlscrona Classic fram träder i Urs-
hults Kyrka. Medverkande: Magnus Gutke, gitarr; 
Petra Jablouski, sång; Patrik Jablouski, piano.
Kl. 18.00, kyrkan i Urshult. Fri entré.

Lö 19 Dans i Kärrasand: Perikles
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här kvällen 
gästas Kärrasand av dansbandet Perikles.
Kl. 21.00, entré 200 kr.
www.kärrasand.se

To 24 & Må 28 Tulpanfeber
Från 11 år Filmens längd: 107 min.
Beskrivning på bioguiden.se: I 1600-talets Am-
sterdam skenar handeln med tulpanlökar, och den 
så kallade tulpanmanin är ett faktum. En enda 
tulpanlök kan kosta tio gånger mer än en vanlig 
årslön, så den exotiska blomman kan göra många 
människor väldigt rika - och andra väldigt fattiga. 
I denna omvälvande tid försöker den välbärgade 
handelsmannen Cornelis Sandvoort (Christoph 
Waltz) att skapa den ultimata familjelyckan med 
sin mycket yngre fru Sophia (Alicia Vikander) . 

När de inte lyckas få 
barn anlitar Cornelis en 
ung lovande konstnär att 
måla deras porträtt som 
ett arv till eftervärlden. 
Ett ödesdigert beslut som 
resulterar i oväntad pas-
sion, svek och lögner. 
 Invigning av nya biodu-
ken. Kom i god tid! 
Biobiljetter kan bokas på 
biokonga@telia.com  
eller 0477-16391. www.
kongafolketshus.se

Fr 25 Dans i Kärrasand: Fernandoz
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här kvällen 
gästas Kärrasand av dansbandet Fernandoz. 
Kl. 19.00, entré 180 kr. www.kärrasand.se

Lö 26 Hälsa och gourmetvandring på Korrö
Tillsammans med Korrös naturguide provar man 
och smakar på vad naturens eget skafferi och 
apotek har att erbjuda för vårt läkande och välbe-
finnande. Man stannar och njuter av småländska 
läckerheter med närproducerade råvaror och mat-
rätter från jord, skog och vatten. Kl. 11.00-16.00. 
890 kr. Mer info och bokning 0470-34249 

Lö 26 Dans i Kärrasand: Lasse Stefanz
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här kvällen 
gästas Kärrasand av dansbandet Lasse Stefanz.
Kl. 21.00, entré 220 kr. 
www.kärrasand.se

Sö 27 Väckelsångsloppet! 
Ett av södra Sveriges största motionslopp! 
Tävlingen går i olika klasser, och olika banlängd. 
Piggelinloppet är för barn upp till 6 år. Förutom 
loppet finns här matservering och fika.  
Arrangör är Väckelsångs IK.
Gå in på www.vackelsangsloppet.se för att läsa 
mer om hur du anmäler dig till loppet. Start 09.30.

To 31 Bio i Konga, Superswede - en film om 
Ronnie Pettersson 
Superswede är en kommande svensk doku-
mentärfilm om den svenske racerföraren Ronnie 
Peterson i regi av Henrik Jansson-Schweizer.
Speltid: 89 min. Filmen startar kl. 19.00
Biobiljetter kan bokas på biokonga@telia.com el-
ler 0477-16391. www.kongafolketshus.se.

Fr 1 sep PREMIÄR!  
Becker - Kungen av Tingsryd
Om filmen på bioguiden.se: Becker drivs av jakten 
på pengar och är kung i småländska Tingsryd. 
Tillsammans med sin kompis Stefan så driver han 
Smålands bästa butik med utemöbler i konstrot-
ting, dessutom drygar de ut kassan med att sälja 
smuggelsprit och cigaretter svart. Affärerna går 
bra och de har ingen-
ting att klaga på tills 
en dag då två dans-
kar dyker upp och 
utmanar allt Becker 
har byggt upp. En 
växande spiral av 
lögner, hemligheter 
och svek tvingar 
Becker att handla 
drastiskt för att till 
varje pris försvara de 
sina och ta tillbaka 
makten i Tingsryd. 

Visas även måndag 
4/9 kl 19.00 och 
torsdag 7/9 kl 19.00, 86 min lång.
Biljetter kan bokas på biokonga@telia.com eller 
tel 0477-16391. www.kongafolketshus.se.

Pubkvällar
Getnö - Lake Åsnen Resort

Missa inte de två sista pubkvällarna på 
Getnö. Onsdagar är det pubkvällar med live 

musik/trubadur eller band.

Ons 16/8 kl. 21.00-24.00  
Getnös Pub Älgbaren  

Irländsk musik, Gems of Erin

Ons 23/8 21.00-24.00 
Getnös Pub Älgbaren 

Trubadur C. Escoz

www.getnogard.se

Väckelsångsloppet
27 augusti 09.30

Ett av södra Sveriges största motionslopp!
Arrangör Väckelsångs IK.

Mat- och fikaservering vid start- och  
målområdet. Besök hemsidan för att  

anmäla dig till loppet.

www.vackelsangsloppet.se


