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Forrygende familieforestilling 
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Alle dage: 8.00-21.00 



Pinocchio-kugler 
 

Ja, vi udleverer en minipose pinoc-
chiokugler til alle børn når de kom-
mer i teatret. Det synes vi er en god 
idé, som børnepublikummet selvføl-
gelig er glade for.  
Nu mens jeg skriver har vi mødt 
publikum ved 4 forestillinger, og det 
er bare en stor fornøjelse. Og som 
instruktør kan jeg kun glæde mig 
over, at vi sammen har nået dette 
knaldflotte resultat: 
En veloplagt stab (den yngste 8 – 
den ældste 74—juhuuu) på scenen, 
der spiller og synger SÅ godt - sam-

men med de superdygtige musikere. 
Lyden og lyset/billederne er på top-
pen, sceneskiftene problemfrie og 
publikum morer sig, henrykkes og 
røres: Og klapper så det er en lyst. 
Og tænk så på, at det kan foregå så 
smidigt og elegant med så mange 
personer på scenen – og jo da også 
udenfor/bagved scenen, når 34 spil-
lere nogle gange skal stå som sild i 
en tønde...  
Godt gået venner! 
Ja, jeg nyder det virkelig hver gang! 
Knus til alle fra Erik  
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Nyt fra bestyrelsen
    November 2011 

 Konstituering 
 

Formand: Ege Juul Nielsen 
næstformand: Henriette Bûk Nielsen 
kasserer: Lise Windfeldt-Lund 
sekretær: Erik Skøtt 
øvrige medlemmer: Edvard Stadil, 
Kisser Jensen, Palle Hansen.  
 
Generalforsamlingen 
 

i september er blevet evalueret og 
bestyrelsen finder den velgennem-
ført, se referatet andet steds. 
 
Nye muligheder i Forsamlings-
huset 
 

Martin har givet MAS nye spænden-
de muligheder i forbindelse med vo-
res forestillinger. Bl.a.: Vi står selv 
for salget i baren (øl, vand, kaffe slik, 
popcorn, osv. Og vi sørger selv for 
opstilling af stole m.v. i salen. Der-
med har vi mulighed for supplerende 
indtægter til foreningen. 
Vi har valgt priser på øl/vand magen 
til Forsamlingshusets. 
Vi har fra starten fået et glimrende 
samarbejde, som vi værdsætter me-
get.  
 
Større MAS-stab ved forestillin-
ger 
 

2 billetsælgere, 2 bar-sælgere og 1 
vært (anviser publikum siddepladser 
osv.) er fremover påkrævet såvel in-
den forestillingen (hjælper evt. hol- 
det med stole-/bordopstilling) som i  
 

pausen. 
Ege har lavet nye ”Badges” som lig-
ger i pengekasserne. Dem tager alle 
MAS-repræsentanterne på, så publi-
kum er velorienteret.  
 
Pinocchio  
 

Den store stab er i fuld gang med 
indstuderingen. Begejstringen er i 
top, og i skrivende stund har de gen-
nemført en fin forpremiere den 27. 
okt. + 3 velbesøgte forestillinger - og 
publikum er vilde med musikken, 
skuespillet, sangene, det scenografi-
ske m.m. – så det kører bare derud-
af. 

 
Henrik og Pernille 
 

Prøverne er fint i gang - oftest i for-
samlingshuset, men også ind imel-
lem på MASken 
 
Stolene 
 

Prøverne er ikke startet endnu, da 
alle er med i Pinocchio. Man star-
ter i løbet af november. 
 
Sæsonprogram udsendt 
 

Det flotte PR-arbejde ”det nye intro-
hæfte” og ”sæsonprogrammet” er 
færdigtrykt. 
Kundelisterne er blevet redigeret og 
programmet er udsendt/afleveret 
relevante steder. 
 
Hilsen Erik 
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Kære læser: 
 

Pinocchio er en fabelagtigt helstøbt 
familieforestilling! Gå i Forsamlings-
huset og se den - eller gense den! Og 
lad dig henrive og henrykke af hele 
teatermagien - ligesom det yngste 
publikum, der skiftevis sidder naglet 
til stolene, hopper i medleven og 
klapper begejstret i hænderne. Der 
er stadig ledige pladser tirsdag 
den 22. november kl. 19. 
 

Henrik & Pernille er godt under-
vejs - efter svære fødselsvanskelighe-
der, hvor vi havde problemer med at 
få besat alle roller. Faktisk mangler 
vi en frisk skuespiller til den lille rol-
le som Notarius (som er en meget  

 
 

sanddru herre). - Så tag kontakt til 
mig, hvis du har lyst til at prøve lidt 
Holberg!!! 
 

Til orientering for medlemmerne, 
især dem, der ikke var med på årets 
generalforsamling, bringes et fyldigt 
referat, der som sædvanligt er forfat-
tet af vores allestedsnærværende 
Erik Skøtt. - Og midt i bladet finder 
du foreningens nye Medlemsliste 
og organisationsplan. Riv den ud, 
så du altid har den ved hånden. 
 

På redaktionens vegne takker jeg 
mange gange for medlemsbidragene 
til dette nummer af InfoMASion. 
 
 

Mange hilsner Allan 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

Kære alle på MAS! 
 

Jeg har været så heldig at få nyt em-
bede på Sjælland, nærmere betegnet 
Højelse-Lellinge pastorat nær Køge. 
Var jo tidligere i Faaborg som I må-
ske husker. Men nu er jeg flyttet per 
15. marts i år fra en lille lejelejlighed 
i Faaborg på 55m2 til en 265m2 stor 
præstegård :) 
 

Jeg er utrolig glad for mit job, me-
nighedsrådene er rare at arbejde 
sammen med og folk har taget rigtig 
pænt imod mig! Præsteboligen er en 
drøm at bo i, og nu har jeg fået 
kæmpe have og terrasse. Derudover 
opvaskemaskine, vaskemaskine og 
tørretumbler, for ikke at forglemme 

en havegrill (dog ikke Weber), så nu 
er jeg blevet rigtig småborgerlig. 
 

Jeg tilmelder mig ikke igen, men jeg 
vil sige at på den korte tid jeg lærte 
at kende jer, fik jeg indtrykket af, at 
I er nogle rigtig skønne og dejlige 
festmennesker. Jeg glemmer heller 
ikke den dejlige fest ude hos Erik 
Skøtt efter teaterforestillingen Fyn-
ske fristelser. 
 

I er velkomne til at besøge mig. Jeg 
bor nu: 
 

Højelsevej 10B, 4623 Lille Skensved. 
Tlf.: 56169003 
 

Kærlig hilsen 
 

Kristina Bay 

Hilsen fra en tidligere MAS’er 



MAS’s  Generalforsamling 
på MASken 

den 15. september kl. 19.30. 

Afholdt i teaterrummet, tilstede 21 
medlemmer + 1 ny interesseret på 
besøg. 
 

Referat: 
 

Ad 1.  Valg af dirigent: Lisbeth 
Weng blev valgt. - Et spørgsmål til 
bestyrelsen, som tjekker efter 
”juridisk” : Kan indkaldelsen til ge-
neralforsamlingen foretages via e-
mail? God idé at spare porto. 
 

Ad 2. Udpegning af stemmetæl-
lere: Nicolai Skøtt og Lise Skøtt 
udpegedes. 
 

Ad 3. Formanden aflægger be-
styrelsens beretning: 
Ege Juul Nielsen omtalte bl.a. sæso-
nens produktioner, Gummi-Tarzan, 
Den Stundesløse, Splinten i hjertet 
og Grottedyr. Splintens deltagelse 
på DATS-Teaterfestival i Assens, og 
Splinten og Grottedyr på Ryslinge 
kulturfestival. 
 Flytningen fra depoterne på 3 Ege

-skolen til ”Børnehavens” vestlige 
rum og vores ansøgning til kom-
munen om at kunne forblive i 
dem fremover. Med hvem skal vi 
mon dele Masken fremover? Idéer 
efterlyses. 

 MAS’s forhold i Ryslinge Forsam-
lingshus er ændret med Martin 
Rasmussen som forpagter. Det 
giver nye positive muligheder (se 
virkeplanen).  

 MAS’s samarbejde med Spektak-
let og det nye aktuelle samarbejde 
med Foderstof-revyen i Forsam-
lingshuset.  

 Driftsstøtten (16.000) fra Faaborg

-Midtfyn kommune og det bevil-
gede beløb (30.000) fra den Fa-
berske Fond  er til uvurderlig støt-
te for MAS. 

Beretningen Godkendtes! 
 

Ad 4. Fremlæggelse af regnskab 
og revisionsberetning:  
På kassererens vegne fremlagde Ege 
regnskabet, som vurderedes positivt 
og godkendtes enstemmigt. 
 

Ad 5. Fremlæggelse af budget: 
Ege fremlagde næste sæsons budget, 
dels vedr. foreningen som helhed, og 
dels vedr. de enkelte produktioner. 
Vedr. postforsendelsesudgifter: Man 
forespurgte bl.a., om spørgeskema-
erne kunne udsendes elektronisk til 
dem der kan modtage. Annoncører/ 
sponsorer generelt og i Infomasion 
specifikt drøftedes kort, da vi ikke er 
gode til at tegne den slags generelt, 
og budgettet gav et udmærket over-
blik.  
 

Fastlæggelse af kontingenter: 
Bestyrelsen forslog uændrede kon-
tingenter. Dette blev vedtaget. Det 
årlige foreningskontingent, der 
fremover opkræves i september med 
betaling senest 1. oktober, er såle-
des: 
Aktive Børn - 150 kr. 
Aktive Unge (15 – 21år) - 200 kr. 
Aktive voksne - 350 kr. 
Aktive pensionister (fra 65) - 200 kr. 
Aktiv husstand - 900 kr. 
Passiv enkelt - 100 kr. 
Passiv par - 150 kr. 
Studerende kan ved fremvisning af 
studiekort ved sæsonens start få 
kontingent som Aktiv Ung.  
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Ad 6. Fremlæggelse af Udvalgs-
beretninger: 
 

Repertoireudvalget: Fritz Peder-
sen omtalte bl.a. repertoire-og med-
lemsmøder. Instruktørerne bør må-
ske være med i udvalget. De kommer 
jo alligevel til at bestemme repertoi-
ret. Det affødte lidt debat, som diri-
genten valgte at udsætte til virkeplan
-punktet. 
 

Kosmifudvalget: Kisser Jensen 
omtalte det store flyttearbejde til 
MASken og den nødvendige indret-
ning på den mindre plads. Og så er 
der vildt gang i kostumerne til Pi-
nocchio. 
 

PR-udvalget: Erik Skøtt omtalte 
udover plakater, programmer m.m. 
udvalgets nye medbragte tryksag: 8 
siders intro om MAS. Sæsonpro-
grammet er tæt på trykning og vil 
være klar til udsendelse snarest. Op-
fordring til at skrive i foreningsbla-
det!! Endvidere ønske om 
”annoncetegnere”. 
 

Teknisk Udvalg: Edvard Stadil: 
Rengøring og reparationsarbejde 
omtalt. Investering i nye LED-
lamper foretaget over to sæsoner. 
Spændende farverige forestillinger 
fremover. 
 

Unge-Udvalget: Heidi Fuglesang 
omtalte forsøget på at gennemføre 
teaterkurser sidste sæson. Der 
manglede tilmeldinger. Desuden er 
flere unge med i forestillingerne. 
 

Børne-udvalget: Erik Skøtt: Man-
ge børn er engagerede i familiefore-
stillingerne på Store Scene, Gummi
-Tarzan og Pinocchio. Desværre 
ingen børneforestillinger, f.eks.  

 

nisse-julehistorier, på MASken. 
Egentlig børnedramatik som i 
”gamle dage” laves jo ikke mere. - Vi 
kan henvise til Spektaklet. 
 

AD HOC-Ekskursionsudvalget: 
Lisbeth Wengs ”rejsebureau”: Vi har 
ikke været afsted til noget i det sidste 
år. 
 

Sponsorudvalget:  
Edvard Stadil: Enkelt møde med 
idéer er det blevet til. Gode forslag er 
meget velkomne. 
 

Ad 7.  Valg af kasserer: 
Lise Windfeld-Lund genvalgt for 2 
år. 
 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer: 
Kisser Jensen genvalgt og Palle Han-
sen valgt for 2 år. 
 

Ad 9. Valg af to bestyrelsessup-
pleanter:  
Nicolai Skøtt og Rikke Juul Dam-
gaard  genvalgt for 1 år. 
 

Ad 10. Valg af 2 revisorer:  
Dorrit Nørregaard og Kresten Jen-
sen genvalgt for 2 år. 
 

Ad 11 Valg af 1 revisorsuppleant:  
Carsten Pedersen genvalgt for 1 år. 
 

Ad 12. Indkomne forslag fra 
bestyrelsen eller medlemmer: 
Udover bestyrelses forslag til uæn-
drede kontingenter er ingen forslag 
indkommet. 
 

Ad 13. Virkeplan: 
Ege Juul Nielsen fremlagde bestyrel-
sens virkeplan. De to første produk-
tioner spilles på Store Scene:  
Pinocchio (okt./nov.) og  
Henrik og Pernille (febr./marts). 

MAS’s  Generalforsamling 
fortsat 
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NY AFTALE med Martin vedr. 
salg: MAS står selv for salg i forbin-
delse med forestillinger (bortset fra 
festaftenen). Varerne kan vi købe 
hos Martin, bestyrelsen bestemmer 
priserne, sal-lejen vil være 1000,- kr. 
Vi sørger for opstilling af stole og 
borde + duge, vi betaler ikke miljøaf-
gift (hidtil 4 kr. pr. tilskuer). - Det 
betyder at vi skal bruge flere folk, 
som kan bakke op omkring forestil-
linger. Som regel: En vært til at byde 
velkommen og hjælpe folk på plads i 
salen, 2 billetsælgere, 2 til baren + 
folk til opstilling af borde og stole 
(kan være nogle af  overstående). 
Publikum kan ved forestillinger med 
bordopstilling bestille kaffe/kage til 
pausen. Vi har rådighed over køkken 
til at lave kaffe og varme Martins 
kringle osv. 
Megen debat om priser på øl og 
vand etc. – Teaterpriser i et spænd 
mellem det ”folkelige” og Husets 
normalpriser. Enighed om tydeligt 

MAS-udtryk hos billetsælgere, bar-
folk osv. Måske kostumer/teater-
agtige-måske ikke, men mere rent/
neutralt. Det tages op i bestyrelsen 
og på det enkelte hold. 
 

På MASken – beklageligvis des-
værre ingen regulær forestilling i 
efteråret, men masser af prøve-/
mødeaktiviteter, og så spilles Ione-
scos Stolene i marts. - Se Eges 
hjemmeside, i kalenderen noteres 
aktiviteter (www.egejuul.dk). 
 

Ad 14. Gennemgang af udvalgs-
medlemmer: 
Disse blev gennemgået ,og nogle har 
meldt sig ud  - andre har meldt sig 
ind. Alle udvalg fungerer fortsat og 
er åbne for enhver! 
 

Ad 15. Eventuelt:  
God generalforsamling med lækre 
sandwiches fra Forsamlingshuset. 
God debat og fælles hyggestemning 
– og så hjem til folketingsvalget! 
 

Referent Erik Skøtt 

MAS’s  Generalforsamling 
fortsat 
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Mandag den 28. november er 6 MAS-medlemmer på teatertur til Bag-
gaard Teatret i Svendborg. 
 

Lisbeths tur-bureau fik i hast arrangeret turen, og vi skal se et gæstespil fra 
Svalegangen der hedder  
 

KUN STEN 
 

med bl.a. Hans Rønne 
 

Det tror jeg bestemt bliver en fornøjelse. 
 

Hilsen Erik   

 

Teatertur!!! 



MAS har fået en ny hjemmeside i et 
mere moderne udtryk, og i format 
der er meget hurtigere at opdatere. 
 

Af nyheder kan nævnes:  
 

En kalender hvor alle aktiviteter i 
MAS lægges ind – klik på den øn-
skede dato i den lille kalender i 
venstre side, og kalenderen lukker 
op og beskrivelse af aktiviteten kan 
læses. 

Hvis du klikker på  kan du 

se hele måneden, samt bladre frem 
gennem månederne. 
 

Medlemsbladet InfoMASion kan 
ses/læses på hjemmesiden – vælg 
”Om foreningen” og derefter 
”InfoMASion”, her kan du ved at 
klikke på det nummer du vil se, 
åbne det for at læse eller udskrive 
nummeret. 

 

Med venlig hilsen 
Ege 

MAS’s ny hjemmeside 

Repertoiret i næste sæson 
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Jeg overtager formandsposten i Re-
pertoire-/Kursusudvalget efter 
Fritz, som i mange år, sammen med 
resten af udvalget, har gjort et kæm-
pe arbejde for at finde frem til styk-
ker der er egnet til MAS, tak Fritz! 
 

Jeg vil meget gerne bede alle om, 
allerede nu, at komme med ideer til 
næste sæsons forestillinger, så vil 
udvalget finde dem frem og læse 
dem igennem, så vi kan fremlægge et 
forslag til repertoiret mandag den 

13. februar kl.19.00, hvor der er 
medlemsmøde. 
 

Hvis der er nogen der godt kunne 
tænke sig at prøve kræfter med in-
struktion, så giv mig et praj. Du be-
høver slet ikke at være alene om en 
sådan opgave. Vi skal nok finde en til 
at hjælpe dig, om ikke andet med alt 
det praktiske rundt om en forestil-
ling. 
 

Med venlig hilsen 
Ege 

Udmarvende øvelser i Forsamlingshuset 



 

DATS holder et landstræf i weekenden den 19. - 20. november, og tema-
et handler om amatørteatres vilkår, muligheder og erfaringer. 
Lisbeth W. er inviteret som deltager og skal holde oplæg om MAS, vores 
teaterkultur og udvikling. Og med sig har hun hele holdet omkring Pensio-
nisterne som også er inviteret til at vise deres dejlige lille forestilling. Så 
Frits og Edith glæder sig garanteret til at hygge sig i deres hyggelige pensio-
nist-stole.  
 

Held og lykke til jer alle! 
 

Hilsen fra Erik  
 

 

Spændende teatertræf  
i Haslev 

Henrik & Pernille 
 

Vi prøver og prøver og prøver… Det  
moderne menneske har ikke altid 
nemt ved at tilpasse sig Gamle Hol-
bergs univers, der bl.a. byder på 
mange og sære ord - og meget sært 
tøj!!!!! 

Men vi går til makronerne i Forsam-
lingshuset - og fryder os over, at vi 
får lov til at boltre os i Pinocchio’s 
flotte scenografi. - Vi have jo svært 
ved at få besat alle roller, men nu er 
vi kørende.                    - Allan 



 

Årsplan for aktiviteter i MAS sæson 2011 -2012 
Generelt er alle aftenmøder i MAS kl. 19.00 

(generalforsamlinger dog kl. 19.30) 

Aktiviteter Kontakt Datoer: efterår 2010-forår 2011 Deadlines til PR-udv. 
 

Pinocchio Erik Forpremiere 27.10. 
  premiere 30.10. 
  Prøver: tirs- og mandage 1.september 
Henrik &  Allan Forpremiere 03.02,  
Pernille  premiere 05.02 
  Prøver: man- og onsdage 18.30 5.januar 
Stolene Lisbeth Forpremiere 16.03,  
  premiere 18.03  
  Prøver mandage 19.00 1.marts 
Bestyrelses- Ege  Torsdage: 10.nov, 8. dec,19. jan, 
møder  16. febr., 8. mar., 12. apr., 10. maj, 
  7. jun., 30. jun., 9. aug., 6.sep.   
General- Bestyrel-  15.09 (2011)  
forsamling sen 20.09 (2012)  
PR- møder Erik ons.31.aug – (inf.sept.),  Stof til blad: 
  ons.09.nov. (inf.nov.),  senest disse datoer 
  ons 04.jan (inf.jan.), 
  tors 1. marts (info marts),  
  ons 02.maj (inf.maj)  
Repertoire- Ege ons .8.02  rep.udvalgsmøde 
udv.møder  man 13.02, 1. medlemsmøde 
  tirs 28.02, 2. evt. medlemsmøde  1.marts 
Spørge- Bestyrel- 
skemaer sen/PR- 
udsendes udvalget Man. 12/03   
Spørge- 
skemaer 
retur  Tors 29.03   
Instruktør- Best.inst. 
møde Rep.udv.  Ons 18.04   
Kosmif Kisser 12. okt. 2011   
Teknikudv. Edvard ?   
Unge-udv. Henriette ?   
Børneudv. Erik ?   
Ekskur- 
sionsudvalg Lisbeth ? 
Sponsorudv. Palle ?   
MAS-fest Adhoc- fre16.03 
 gruppe efter forpremiere på Stolene  
 

Se i øvrigt vores kalender på MAS’s hjemmeside! 



 

November 
 

Søn. d. 20. kl. 15.00: Pinnocchio - Forestilling 
    Ryslinge Forsamlingshus - UDSOLGT 
 

Tir. d. 22. kl. 19.00: Pinnocchio - Forestilling 
    Ryslinge Forsamlingshus 
 
December 
 

Tor. d. 08. kl. 19.00: Bestyrelsesmøde på 
    MASken 
 

Januar 
 

Ons. d. 04. kl. 19.00: PR-møde på 
    MASken 
 

Tor. d. 19. kl. 19.00: Bestyrelsesmøde på 
    MASken 

ak vitetskalender infomasion 

http://www.mas-scenen.dk 
email@mas-scenen.dk 
Billettelefon: 22 88 56 78 
 

Til alle aktive og passive medlem-
mer af Midtfyns Amatør-Scene. 
Udkommer normalt første uge i 
sept., nov., jan., marts og maj. 
Sidste frist for indlevering af stof 
til bladet er den 15. i måneden før. 
 

Hovedredatør: Allan Thomsen 
Åskovvej 22, 5856 Ryslinge 
Telefon: 65 99 22 88/30 23 65 99 
allanthomsen51@hotmail.com 
 

Medred.: PR-udvalget 
Oplag 180 eksemplarer 
 

Formand: 
Ege Juul Nielsen 
Højskolevej 8 
5856 Ryslinge 
Telefon: 62 67 22 62 / 28 68 23 29 
 

Næstformand: 
Heidi Fuglesang 
Krumstrupvej 14 
5750 Ringe 
Telefon: 62 62 11 70 
 

Kasserer: 
Lise Winfeld-Lund 
Olaf Ryesgade 2, C 
5000 Odense C 
Telefon: 66 14 73 05 
 

Sekretær: 
Erik Skøtt 
Brangstrupvej 2 
5750 Ringe 
Telefon 62 62 26 05 
 

Store Scene: 
Ryslinge forsamlingshus 
Gråbjergvej 16 
5856 Ryslinge 
Telefon: 41 78 88 53 
 

Lille Scene: 
Teatret MASken 
Gråbjergvej 6 
5856 Ryslinge 
Telefon: 41 78 88 23 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 


