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11 maj

Auktion & Pubkväll: Driftwood Company
Lördagen i Kristi Himmelfärdshelgen blir det traditionsenligt "Bonnaauktion" (möbler,
bruksföremål, porslin, glas, böcker och mycket mer) och pubkväll med Driftwood Company.
Entré 100:- Från klockan 18.00 serveras en 3-rätters meny inkl inträde 375:-

Gårdsbutik, Restaurang, Pub och Glasscafé hålls öppna hela helgen 9-12/5
6 juni

Smålands Sjörikedag Verksamheter inom Smålands Sjörike visar upp sig. Kom för att inspireras,
lära om och handla av företag från Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hyltes kommuner.
Mer info: www.sjoriket.se

11 juni

Kören Hjärtans Lust från Unnaryd håller stämningsfull konsert!
Kl. 19.00 Enklare förtäring serveras, ingen entré.

22-23, 29 Friluftsteatern ”Den frivillige golfaren” är årets upplaga av lustspelet på gården, av
juni
Totte Ljunggren och med IOGT-NTO. Spelas kl 14.00 och 18.00
Biljetter: Tiraholms Fisk 0371-640 19

28 juni

Pubkväll: Fatboys & Reine
5 goa gubbar som lirar ’Good old rock n’roll’.

5 juli

Pubkväll: The Laila Band
från Fegen kommer tillbaka i år igen och ger er sitt eget material och kanske någon gammal
goding? Pop, rock och country!

12 juli

Pubkväll: Driftwood Company
Från Unnaryd spelar bluegrass-country-folkmusikinspirerat eget material och eventuellt någon
irländsk favorit!

19 juli

Pubkväll: The TroutZ
Kommer köra schysta covers och eget material från sin senaste filmpremiär. Lokala förmågor och
professionella musiker tar ut svängarna ibland annat latinorock!

26 juli

Pubkväll: Small Misstakes
Litet och förvånansvärt okänt band spelar rock n’ roll med svenska texter. Nu äldre än någonsin!

27 juli

Bolmendagen
Aktiviteter runt hela sjön. Marknad med lokala hantverkare, prova-på-skytte, kolmila (tänds på
söndagen innan), tjärbränning, Ebbe Skammelssonbonad och mycket mer på Tiraholm, … mer info
www.tiraholm.se

3 augusti Pubkväll: Allsång och kräftskiva
Möllekvarnsgänget kommer och underhåller tillsammans med er.
Dragspel, piano, gitarr och förstås skönsång till gamla kända melodier.
En läcker fiskbuffé dukas upp kl 19.00 och kräftorna står på bordet 425:-

Pubkväll

Hjärtligt Välkomna!
www.facebook.com/tiraholm

Ca kl. 21.00 Entré 100:Från klockan 18.00 serveras en
3-rätters meny inkl inträde 375:-

