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16 maj

6 juni

14 juni

Auktion & Pubkväll: Driftwood Company
Lördagen i Kristi Himmelfärdshelgen blir det traditionsenligt "Bonnaauktion" start kl.10.00 (möbler,
bruksföremål, porslin, glas, böcker och mycket mer) samt pubkväll med omåttligt populära Driftwood
Company. Pubkvällsentré 100:- från kl 18.00 serveras en 3-rätters meny 395:- inkl. inträde
Gårdsbutik, Restaurang, Pub och Glasscafé hålls öppna hela helgen14/5-17/6
Turista hemma i Hylte
Passa på att besöka dina smultronställen och hitta nya favoritplatser i Hylte kommun.
På Tiraholm: Kl. 12.00 -18.00 ”Säker sommar” med Livräddningssällskapet och brandbilen från Unnaryd,
Vildmarksgymnasiet visar upp sin verksamhet samt utomhusyoga med Örnahallens hälsocenter.
Berättarfestival i Bolmenbygden:
”Naturromantisk förlamning” kl. 16.00-17.30 Katarina Mazetti och Kajsa Bolin
En rutinerad författare och underhållare delar scen med en estradpoet och clown från Färgelanda. Allvar och humor blandas i
denna föreställning. Inträde 70:-/90:- Ta med något att sitta på.

20-21,
27 juni

Friluftsteatern ”Lördagkväll i Gökahult” är årets upplaga av lustspelet på gården,
av Totte Ljunggren och med IOGT-NTO. Spelas kl 14.00 och 18.00
Biljetter: Tiraholms Fisk 0371-640 19

26 juni
27 juni
3 juli

10 juli

Pubkväll: Fatboys & Reine
5 goa gubbar som lirar ’Good old rock n’roll’.
Pubkväll: Fatboys & Reine
Jo, trycket är stort så de kör faktiskt två kvällar i rad!!
Pubkväll: Island Country
Från ”The Island of Bolmsö”. Countrymusik när den är som bäst! En helkväll för alla Cowgirls och
Cowboys. Glöm inte hatten och bootsen…
Pubkväll: Driftwood Company
från Unnaryd spelar bluegrass-country-folkmusikinspirerat eget material.

17 juli

Pubkväll: Peter Åkerström
från Halmstad med rötter i Möllekvarn spelar och sjunger amerikanskinspirerat som Bob Dylan, Neil
Young men även country och bluegrass. Svängiga jazzstandards och svenska visor finns också på
repertoaren.

24 juli

Pubkväll: Unknown Misstakes
Litet och förvånansvärt okänt band från Torup & Strömhult spelar rock n’ roll med svenska texter!

25 juli

Bolmendagen
Aktiviteter runt hela sjön. Utställning av entreprenörer inom Smålands Sjörike. Marknad med lokala
hantverkare, prova-på-skytte, kolmila (tänds den 12/7) tjärbränning, och mycket mer på Tiraholm,
Pubkväll: BlueNecks
Coverband från Bolmsö/Hylte som spelar bluesrock och rock'n roll. Spelar allt från Chuck Berry till
Creedence Clearwater Revival via Elvis och Doug Seegers. Garanterat fullt ös hela kvällen!

31 juli

7 augusti Pubkväll: Allsång och kräftskiva
Peter Åkerström med rötter i Möllekvarn underhåller tillsammans med er. Gamla kända melodier, en hel
del Cornelis och Taube, ger en trevlig augustikväll med mat och musik. En läcker fisk och kräftbuffé dukas upp
kl. 19.00 425:- För dig som bara vill vara med och sjunga är du välkommen efter kl. 21.00.

Pubkväll

Hjärtligt Välkomna!
www.facebook.com/tiraholm

Ca kl. 21.00 Entré 100:Från klockan 18.00 serveras en
3-rätters meny inkl. inträde 395:Ändringar kan förekomma.

