
Bille�er kan købes i forbindelse med
Kirkecafé i Hinnerup Sognegård
fredag formiddag kl. 9.30 – 11.00
Seneste �lmelding fredag 3. december 2021.

Turen er �lre�elagt med tanke på gangbesværede og der er
mulighed for at medbringe rollator.

Fællesskab i Hinnerup er en aktivitet støttet af Kulturministeriets

1000 NYE FÆLLESSKABER MOD ENSOMHED
I Hinnerup er 4 organisationer gået sammen om at lave aktiviteter
rettet mod borgere, der har mærket konsekvenserne af
coronaepidemien i form af ensomhed. I perioden fra september 2021
til december 2021 afvikles 16 arrangementer som dette. Se mere på
www.fof.dk/favrskov, hvor også billetter kan købes.

Fra Hinnerup deltager organisationerne:

FOF Favrskov - www.fof.dk/da/favrskov

HOG Hinnerup senioridræt hogsenior.klub-modul.dk

Kirken I Hinnerup - www.kirkenihinnerup.dk

Ældre Sagen Hinnerup www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/hinnerup

Aarhus Teater
Cafe Hack

Fællesskab i Hinnerup inviterer til

Onsdag den 8. December 2021 kl 9:30
Hinnerup Sognegård, Ådalsvej 10, Hinnerup

Fællesskab i Hinnerup

AKTIVITET 15

Praktisk
Dato: 8. december 2021
Tid: Kl 9:30 - 13:30
Fra: Sognegården, Hinnerup

Billetter til turen koster 100 kr.
Billetter kan også købes på nettet
https://www.fof.dk/da/favrskov



Aarhus Teater Cafe Hack

Teatrets dygtige rundviser fortæller om husets historie, om
arkitekturen og om udsmykningen.

Vi vil få fortællingen om teatret, mens vi sidder i den store sal.
Vi vil uden tvivl få en anderledes og spændende oplevelse.

E�erfølgende serveres der frokostpla�e med 6 små
anretninger på Cafe Hack.

Café Hack er en café i centrum af Aarhus i samme bygning som
Aarhus Teater. Cafeen er opkaldt efter arkitekt Hack Kampmann,
som har tegnet Aarhus Teater. Café Hack-radioprogrammet på
DR P4 har gjort cafeen landskendt.

Café Hack var et dansk radioprogram fra Danmarks Radio
– (P4), som blev sendt første gang på en hverdag, mandag
den 6. januar 2003.

Fra januar 2004 blev programmet flyttet til om søndagen.

Radioprogrammet var baseret på gæster, interview med
kendte personer, musik og underholdning. Café Hack
havde Søren Dahl som vært og Kristian Borregaard som
producer.
I dag optages Dahl på Hack i samarbejde med YouSee.


