
  Velkommen i Hevring
          Orientering om HATS 

Det er ikke kun folk fra Hevring, som er velkomne til at 
deltage i vore aktiviteter. Alle er velkomne, og vi har  
deltagere fra et stort opland. Måske er der også noget, du 
har lyst til at være med til?

Vi er ikke en normal forening - du skal ikke   
melde dig ind for at være med. Bare du kommer, er vi 
glade.
Det er aktiviteterne og deltagernes lyst, der er det væ-
sentlige for os. Står du og har lyst til at stable et eller 
andet på benene, men mangler hjælp - så prøv os!  
Hvis dit arrangement/din aktivitet er forenelig med HATS’ 
ånd, vil vi gerne hjælpe - med at søge penge, skaffe kon-
takter, tilladelser og hvad der ellers kan være.
Vi har ikke specielt lyst til at blande os i måden du/I vil 
arbejde på, vi vil være en støtte for jer - en paraply, der 
hjælper med det kedelige eller uoverkommelige.  
Vi elsker nye ideer!

Gå ind på byens hjemmeside og læs mere!
   www.hevringby.dk

HATS’ formål er: 

a: På almennyttig basis aktivt at virke for fremme af teater, 
musik, dans, gøgl, film og anden kulturel udfoldelse primært på 
amatørbasis på Norddjursland. 
 
b: Styrke lokalområdet ved at bryde barrierer og grænser ned 
mellem de enkelte bysamfund, skabe samhørighed mellem tilflyt-
tere og “indfødte” og arbejde for fremme af fælles projekter, med 
aktivgrupper og lignende, der arbejder  
indenfor tilsvarende overordnede vedtægtsmæssige formål. 

c: Inddrage børn, unge og gamle på lige fod i fælles  
projekter og støtte målrettede delprojekter for de enkelte alders-
grupper. 

d: Medvirke til øget integration af udstødte grupper og  
mindretal ved at søge at inddrage dem i fælles projekter. 

e: Styrke landsbylivet og gøre området attraktivt for tilflyttere 
ved at udvide de kulturelle aktiviteter og udbud. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, evt. bare for at 
høre lidt mere om et emne.
Kontakt f.eks. 
John Pedersen, Voer Færgevej 10                    86 48 88 31
Niels Bjerre Jørgensen, Hevringvej 21              86 48 93 09

Uddrag af vedtægterne

 HATS står for Hevring Amatør Teater Selskab 

Siden 2006, 
da vi blev en  
selvstændig  
forening,  
har HATS  
haft et 
bredt 
kulturelt 
formål.
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HEVRING AMATØR FORLAG

ISBN 978-87-992409-0-6

Denne bog egner sig til at blive læst højt for dit barn,inden fantasien begrænses af skolegang, af hvad andre siger eller af andre grunde.
Tør du selv lege med tankerne, så glæd dig over legen med farver i denne skønne bog.

Koncerter
Større fester!

Det årlige friluftsspil
Glade amatører 

Ungdomsteater
Engagement og oplevelse

Gøgl
Sjovere fritid

Forlag
Forfatterdrømme?

Sang
Bakkesangerinderne
Er en samling sangglade, som 
optræder mange steder - også 
som regel i Hevring til det årlige 
friluftsskuespil. 
Startede hos os og klarer sig selv, 
men vi reklamerer gerne for dem!

ca. 70 skuespillere, musikere, scene-
arbejdere, korsangere, lyd-, lys- og 
filmfolk, barpassere, kokke, teltopstil-
lere og andet spiller hvert år en hjem-
meskrevet forestilling på byens fri-
luftsscene.

Mindre hold af mest unge er selv med 
til at lave forestillinger, som opføres 
forskellige steder: skoler, museum,  
plejehjem, forsamlingshuse...

I hallen “Blåhvalen” 
ved byens lege- og 
festplads afholder vi 
også koncerter.

Handicap-teater
Børn og handicappede spiller sammen 
Fra 2009 laver vi teaterfestival for handicappede, hvor også 
vores egen teatergruppe af børn og handicappede optræder.

En anderledes fritids-
aktivitet, der giver 
succesoplevelser og 
masser af sjov.

Den første bog er udkom-
met. Skal din være den 
næste?

Gratis pensionist-arr. 
Hvert år: En kendt entertainer  
optræder for 400 pensionister. 
Man har selv kaffen med.


