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Nyhetsbrev, december, 2019

Runt knuten #4
Årets sista nyhetsbrev innehåller tips på julklappar, lite allmän matnyttig
information och framför allt förslag på aktiviteter och evenemang inför jul och
det nya året. Med hopp om härliga juletider och ett fullspäckat kommande år
för invånare, föreningar, företag och besökare i Eksjö kommun!

Vad som händer runt knuten håller du enklast koll på genom att besöka
www.visiteksjo.se. På webbplatsen samlas evenemang, upplevelser och tips
om det mesta som har med platsen Eksjö att göra.

Du som anordnar evenemang (för allmänheten) kan få information
publicerad på visiteksjo.se helt gratis! Använd det här formuläret. En välfylld
kalender skapar attraktion – en attraktion som är viktig för att männsikor ska
välja att flytta till, bo och verka i Eksjö!

Aktuellt

Vinteraktiviteter runt knuten
ÄNNU LYSER SNÖN med sin frånvaro, men när som helst kan kylan slå till
och öppna upp för härliga utomhusaktiviteter. Vid Skidstugan i Eksjö är
redan en del av spåret preparerat! För att hålla koll på nyheter därifrån och
få tips på fler vinteraktiviteter besök visiteksjo.se/vinteraktiviteter

Jullovsprogram
BADA, GÅ PÅ BIO ELLER BOWLA? På Eksjö kommuns webbplats finns
ett jullovsprogram med öppettider för bland annat ishallen, biblioteken och
Eksjö museum. Skriv ut eller spara ner programmet här.

Eksjö museum. Skriv ut eller spara ner programmet här.

Evenemang

Utställningen Min Katjatid på Eksjö museum
18 december 2019–16 februari 2020 Katja of Sweden var Sveriges första
internationellt kända modedesigner. Katja Geiger skulle ha fyllt 100 år den
12 januari 2020. I utställningen möter du Katja of Sweden genom hennes
närmaste medarbetare under tiden 1963–1970, Maria Ljungsten, Eksjöbo
sedan många år. Läs mer...

Tjuge Tjuge – En BLÅST revy
3–11 januari 2020 Ge bort en revyföreställning i julklapp till någon du tycker
om! Eksjörevyn utlovar att det blåser hårda vindar kring våra politiker i
Eksjö, men också för den trumpne presidenten och allas vår miljö. Lokala
inslag, sketcher, sång och dans – allt från scenen i Eksjö gymnasiums aula!
Köp biljetter här eller på Eksjö Tourist Center.

Eksjö International Tattoo
6–8 augusti 2020 Redan nu kan du köpa biljetter till ett av sommarens stora
evenemang som utspelar sig mitt på Stora torget i Eksjö. Eksjö Tattoo är en
pampig, färgstark och spektakulär show där militärmusik framförs av olika
orkestrar. Typiska inslag i showen är taktfasta marscher, ljusshower och
vapendrill. Information om biljetter hittar du här.

Smått & gott
Det blir musikalfeber i Eksjö när Teatertolvan sätter upp Bonnie & Clyde!
Orädda, skamlösa, lockande och Tonyprisnominerade Bonnie & Clyde är en
drypande historia om kärlek, äventyr och brottslighet som fick hela Amerikas
uppmärksamhet. Läs mer... 28 februari–21 mars 2020

Gå en härlig tipspromenad och avsluta med hembakat fika i Skidstugan!
Tipsrundan är cirka 4 kilometer med frågor för både vuxna och barn. Klicka
här för tider och information. 29 december 2019–29 mars 2020

Eksjö museum och Tourist Center har under jul och nyår öppet torsdag–

fredag klockan 10–17. Helgdag och dag före helgdag har de öppet 11–15.
Stängt på julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
Anna Pauline gästar Musikcaféserien i Olsbergs Arena
och bjuder på jazz och swing med glimten i ögat!
Svängande, hjärtlig musik och starka melodier
kännetecknar Anna som uppträder tillsammans med
gitarristen Elias Källvik. Läs mer...
Olsbergs Arena, 11 februari, klockan 19.00.

Kontakt
Eksjö Tourist Center
Österlånggatan 31, Eksjö
0381361 70 | turism@eksjo.se
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