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Höstlovsprogram
Kultur- och fritidsutskottet och arrangerande föreningar hälsar 

alla lediga skolungdomar välkomna att delta i årets höstlovsprogram. 
Ett tack till alla föreningar och ledare som ställer upp och ordnar 
olika aktiviteter. Upplysningar beträffande programmet lämnas av 

Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd,  
0477-441 00. Programmet finns även på  
kommunens hemsida, www.tingsryd.se

Åkning i Nelson Garden Arena
Aktuella tider för allmänetens åkning finns 

på Tingsryds AIF:s hemsida: www.taif.nu 

(klicka först på föreningen och sedan på 

istider) Isen beträdes på egen risk. Det är 

obligatoriskt att använda hjälm på isen! 

Endast smetfria puckar får användas. 

0477-551 80

Café KV/Kulturverkstan  
Tingsryd

Håller öppet enligt ordinarie öppettider.

Håll koll på Café KVs sida på Facebook  

för mer information! 

Bibliotekens öppettider

Tingsryd
Måndag – fredag         10.00 – 18.30

Lördag                         10.00 – 13.00

Ryd
Måndag – fredag         10.00 – 13.00

Måndag och onsdag    15.00 – 18.30 

Tisdag och torsdag      15.00 – 17.00

 Fredag                          10.00 – 13.00

Älmeboda
Tisdag och torsdag     

10.00 – 13.00 och 16.00 – 19.00

Fri entré på Vattenpalatset Kaskad måndag till fredag!

Öppettider under höstlovsveckan:

Måndag – torsdag   10.00 – 20.00

Fredag                     10.00 – 19.00

Lördag – söndag     10.00 – 16.00

Se www.medley.se för mer information!



Fria aktiviteter för alla  
barn mellan 6 – 15 år

Johan Wellton
Söndag den 28/10 uppträder Johan Wellton i Gibson  

Auditorium klockan 17.00. Showen heter Unplugged.

Mvh produktion är arrangör. Frågor besvaras av arrangören  

på telefonnummer 070-699 13 53

Varieté med wokshops
Måndag den 29/10 blir det Varieté med Wokshops med Johan 

Wellton och Kalle Edin. Det anordnas i Väckelsångs idrottshall 

mellan klockan 10.30 – 12.00 och 14.30 – 16.00.

Frågor besvaras av arrangören på telefonnummer  

070-699 13 53

Monsterworkshop
Måndag den 29/10 blir det monsterworkshop på Tingsryds 

bibliotek mellan klockan 14.00 – 17.00. Workshopen genomförs 

av illustratör och författare Johan Ragnarsson.  

Monsterexperten Johan Ragnarsson lär dig allt om att rita, 

måla och skapa dina egna monster. Begränsat antal platser! 

Anmäl dig på biblioteket eller på telefonnummer 0477 – 442 70
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Löpträning
Måndag den 29/10 blir det löpträning med Nathalie Ekbrand, 

070-322 15 45, i Väckelsångs idrottshall klockan 17.00.

Samling utanför hallen, arrangör Väckelsångs IK.

Bio i Konga
Måndag den 29/10  och 

torsdag den 1/11 klockan 

19.00 är det bio i Konga 

folkets hus. Filmen är 1 

timme och 23 minuter. 

Från 7 år.

Prova på Street Hop
Tisdag den 30/10 kan du lära dig dansa i Tinghallen.

Lär dig dansa som Michael Jackson, Beyoncé men även 

breakdance, hip hop och mycket mer. Ingemar Önnerås har 

undervisat nybörjare till världsstjärnor, och skapade konceptet 

Street Hop 2004 för att barn ska bli mer  

dansanta och kunna  prova på många  

dansstilar under samma danslektion. 

Klockan 10.00 – 12.00        6 år – 10 år

Klockan 13.00 – 15.00      11 år – 15 år

Medtag vattenflaska och gympaskor. 

Vi dansar 2 x 45 minuter. Mellan 

danspassen pratar vi lite om 

hip-hopens historia.

Pia Hagmar
Tisdag den 30/10 klockan 16.00 blir det författarbesök på 

Tingsryds bibliotek. Kom och träffa populära författaren Pia Hagmar! 

Pia har skrivit massor av böcker, bland andra Dalslands-

deckarna, Klaraböckerna och böckerna om shetlandsponnyn 

Svante. Pia kommer att berätta om sina böcker, hur det är att 

vara författare och verkligheten bakom böckerna. Finns det en 

riktig Klara eller Svante och ligger det någon sanning bakom 

alla mysterier som Dalslandsdeckarna råkar ut för?



Juniorfys
Tisdag den 30/10 är det juniorfys med  

Sanna Nilsson i Väckelsångs sporthall 

mellan klockan 16.00 – 17.00. Kontakta 

Sanna Nilsson om du har frågor  

070-383 70 39. Arrangör är Väckelsångs IK.

Bowling
Onsdag den 31/10 kan du prova på bowling i bowlinghallen i 

Tingsryd mellan klockan 13.00 – 15.00.

Gratis med instruktör för skolungdomar. Det bjuds på fika till 

alla som bowlar. Arrangör är Tingsryds Kägelklubb.

Halloweenmys
Onsdag den 31/10 blir det halloweenmys i klubbrummet  

Björkeborg klockan 17.00 – 19.00. Kontaktperson: Jessica 

Nyberg 073-330 09 13. Arrangör är Väckelsångs IK.

Allt i Loopar
Torsdag den 1/11 arrangeras 

föreställningen Allt i Loopar i 

Byahuset i Rävemåla klockan 
10.00 med Dan Svensson och på 

Bandstationen i Ryd 14.00.

Mvh produktion är arrangör. Frågor 

besvaras på telefonnummer 
070-6991353.

6

”Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och  

barnens egna röster? Precis allt, menar sångaren och  

multiinstrumentalisten Dan Svensson. Här får publiken möta 

honom allena och från början till slut vara med att forma en  

improvisationsföreställnings  

oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner 

och loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet, 

glädje och förundran över ljudens oändliga universum. Allt 

kan hända när barn och vuxna bjuds in och påminns om livets 

loopar som bara går och går, dag för dag och år efter år…”
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Peter Pan
Torsdag den 1/11 blir det film på Tingsryds bibliotek klockan 

17.00. Vi kurar skymning, äter snacks och visar storfilmen 

PAN. Filmen är ett storslaget äventyr där du får möta Peter 

Pan, Kapten Krok, Tingeling och de andra i Neverland på ett 

sätt du aldrig har gjort förut.

Halloweenmys
Fredag den 2/11 blir det halloweenmys i klubbrummet  

Björkeborg klockan 17.00 – 19.00. Kontaktperson: Kaisa  

Sandstedt 073-768 14 19. Arrangör är Väckelsångs IK.

Tingsryds kommun 
önskar er ett 

härligt höstlov!
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