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Fotoutställning ”Vinter i Sverige”
Torsdag - Söndag hela januari 10.00-18.00
Bökås 4, Vrångebo
Hos SKOG.design i Bökås, hänger 
fotoutställningen ”Vinter i Sverige”, 
mellan den 2/1-29/2. 

Julkul på Tingsryds travskola
Söndag 5 januari 10.00-12.00
Tingsryds häst & sportanläggning
Prova på dag på Tingsryds travskola. Lär dig 
att träna, köra och sköta travhästar.
För nybörjare, vuxna och barn.
Gratis och fika ingår!
Anmälan senast 3/12 till Malle på tel: 
0705-26 22 82 eller mail: 
tingsrydhastsportanlaggning@gmail.com

Konsert: ”Julkonsert”
Måndag 6 januari 16.00
Kyrkan i Ryd
”Från advent till jul”, julkonsert i Almundsryds 
kyrka med Kronobergs musikkår och 
Almundsryds kyrkokör.

Konsert: ”Basens perspektiv”
Lördag 18 januari 16.00
Söderportkyrkan
Robin Michael har framträtt med flera av värl-
dens främsta orkestrar och turnerat över hela 
världen. Tillsammans med Malin Broman har 
han valt ett program som sätter fokus på 
baslinjens betydelse för musiken. Det blir 
musik från barocken av bl.a. Bach och Purcell, 
och konserten avslutas med Beethovens 
stråkkvartett nr 14.
Pris: Entré: 180 kr, för medlem 150 kr. 80 kr 
för ungdom under 18 år. Förköp av biljetter på 
biblioteket Tingsryd: 0477-44270

Teater: ”En luffare är jag - Nils Ferlin”
Fredag 24 januari 19.00
Linneryds bygdegård
En föreställning med berättande, dikter, sång 
och musik om Nils Ferlins liv. Allvar blandas 
med humor när det gestaltas hur han skarpsynt 
och känsligt ställde sig upp för sanning, frihet 
och tolerans. Pausservering finnes. 
Boka din biljett på: Riksteatern.se/tingsryd eller 
070 998 16 10. 
Arrangeras av Tingsryds Riksteaterförening.
Pris: 200 kr, med scenpass 150 kr. ungdom 
upp till 49 år: 50 kr.

Konsert: Bluesgrasskväll på Urshults 
hotell
Torsdag 30 januari 19.00
Urshults hotell
Kom och njut av en kväll med bra musik av 
banden Jeri Katherine Howell and friends och 
Kentucky Music Ensemble. Båda banden 
spelar musik inom genren 
americana/bluegrass och är nu på besök i 
Urshult. 
Biljetter finns tillgängliga på: 
www.biljettkiosken.se, begränsat antal platser.
Pris: 150 kr
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För mer information och fler 
evenemang besök:
www.visittingsryd.se 
För andra frågor, kontakta 
Turistinformationen på: 
turism@tingsryd.se eller 
tel. 0477- 441 64
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Bio i Konga - januari

Bio Konga
Föreställningar i januari

Konga Folkets Hus 
”Frost 2” 

visas lördag 11 januari klockan 15.00. Ålder-
gräns 7 år, svenskt tal. 

Pris: 80 kr
”En del av mitt hjärta” 

visas måndag 13 januari klockan 19.00. och 
torsdag 16 jan klockan 19.00.  

Pris: 80 kr
”Le Mans `66” 

visas måndag 20 januari klockan 19.00. och 
torsdag 23 jan klockan 19.00. 

Åldersgräns 11 år 
Pris: 80 kr

”Jag kommer hem igen till jul” 
visas måndag 27 januari klockan 19.00. och 

torsdag 30 jan klockan 19.00. 
Åldersgräns 7 år 

Pris: 80 kr

För mer information besök: 
www.kongafolketshus.se

Ishockey: TAIF spelar hemmamatch
Januari månads hemmamatcher

Nelson Garden Arena
Kom och heja fram TAIF på deras 

hemmaarena, när de möter lag från hela 
Sverige.

Tingsryd AIF - Södertälje
Onsdag 8 januari klockan 19.00

Tingsryd AIF - Modo
Fredag 17 januari klockan 19.00

Tingsryd AIF - Kristianstad
Fredag 24 januari klockan 19.00

För mer information besök: www.taif.nu

Vi önskar en god fortsättning

 på det nya året!


