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Kæmpenissen 
fra bjergene 

Forpremiere fredag 
den 28. nov. kl. 19.00 





Så er der igen nisser på loftet. Denne 
gang hos Bedstefar og meget nisse-
venlige Antonia. Men i skoven bor de 
onde hekse, Nid og Nag. Det bliver 
ganske uhyggeligt, og Kringle, Klejne 
og Kandis får brug for Kæmpenis-
sens hjælp. 

Vi vil ikke røbe for meget her, men 
kom til forpremieren 

fredag d. 28.11. kl. 19.00 
så lover vi, at slutningen bliver god 
og, at vi følger op med en nissevenlig 
servering. 
De kærligste hilsner fra Nisseriet. 

Kæmpenissen fra bjergene 
Forpremiere fredag 28. nov. 

kl. 19.00 på MASken 



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   November 2014 

 

Teknisk investering  
Takket være fondsmidler har vi kun-
net få en ny digital lydmixer. Spæn-
dende for Ib og andre interesserede 
lydfolk. 
10 nye lamper er også blevet indkøbt 
– nødvendig for at kunne gennemfø-
re forestillinger på MASken og Store 
Scene samtidigt. 
 

Nyt æresmedlem i MAS 
Leo Nicolaisen er udnævnt til æres-
medlem af MAS. - Se andet steds i 
bladet. 
 

Sæsonprogram 2014-2015 
Tak til PR-udvalget for det fyldige og 
flotte 50-års jubilæumsprogram med 
den interessante billedkavalkade. 
 

Sæsonen 
Alle vegne er der supertravlt med de 
forskellige produktioner: 3 premie-
rer inden for en god månedstid er jo 
et bevis derpå. God fornøjelse med 
det store prøvearbejde. Held og lyk-
ke med det hele. Husk at bakke op 
om vores forpremierer. 
 

På bestyrelsens vegne, Erik 

Side 4 

Ved pressemødet d. 6. oktober på 
Alice i Eventyrland fejrede vi 
udnævnelsen af Leo som æresmed-
lem i MAS. Erik overrakte ham di-
plomet, mens han var i ”Den forlor-

ne skildpaddes” næsten færdige ko-
stume. 
 

Bestyrelsens motivation: Leo, du har 
gennem en meget lang årrække, ja 
siden før foreningens  
start, været et særdeles engageret 
medlem af foreningen og har ydet en  
mangesidig indsats som skuespiller, 
praktisk kreateur, sceneopbygger,  
humørspreder, idèmand med tek-
nisk snilde og meget mere. - En sær-
deles vellidt teaterven, værdsat af 
alle! Derfor er tiden kommet til at 
forære dig et velfortjent æresmed-
lemsskab. Netop her i foreningens 
50-års jubilæumssæson 2014-2015. 
 

Du får de bedste hilsner og ønsker 
om mange års fremtidigt teatersam-
vær. 
 

Hjertelig hilsen MAS’s bestyrelse.     

Til lykke Leo 
med din titel som æresmedlem af MAS 



Side 5 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

Kære læser: 
 

To (næsten) overståede forestillings-
rækker (En eventyrlig aften og 
Alice i eventyrland) og stadig tre 
i vente. Skønt med det høje aktivi-
tetsniveau i MAS! - Se omtale af de 
fem produktioner her i bladet. 
 

Kom og bliv varmet op til jul ved for-
premieren på 
 

Kæmpenissen fra bjergene 
Fredag den 28/11 kl. 19.00 

 

Kom også til  

”Spis selv” 
Fredag den 23/1 kl. 19.00 

 

- og tilmeld dig Facebook-netværks-
gruppen 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mange hilsner og god jul til alle! - Allan 

 

Sæt X i kalenderen 
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Jeg sku’  hilse... 

Alice i eventyrland 

Efter et par måneder med dejlige og 
krævende prøver, hvor sangene, 
skuespillet, kostumerne, orkestret, 
de spændende masker, lyset og lyden 
+ de flotte projektioner smeltede 
sammen til en helhed - og efter for-
skellige tekniske vanskeligheder, 
kunne vi så møde publikum - en for-
nøjelse! 
 

Vi havde en dejlig forpremiere, med 
rigtig mange MAS’ere på tilskuer-
pladserne. 
 

Så fulgte en flot premiere og søn-
dagsforestilling, og her den 9. no-
vember er der udsolgt. Ja vi er virke-

lig godt i gang og glade for resultatet. 
En ny skuespiller, Klara Flindt, 
sprang ind i truppen et par dage før 
forpremieren - da en anden meget 
beklageligt meldte fra - flot! Tak for 
det, Klara! 
 
 

Vi glæder os til de næste 5 forestillin-
ger. Kom bare og vær med i Eventy-
ret!! 
 
På vores pressemøde den 6. oktober 
udnævntes vores forlorne skildpad-
de, Leo, til æresmedlem, super! 
 
Eventyrlig Hilsen Erik    



Side 

Tak for en Eventyrlig aften! 

Hvad sker der med MASken? 
Efter et særdeles positivt møde med 
kommunens Lokalsamfunds- og 
planudvalg i teatersalen på MASken 
den 27/10 (med 25 fremmødte bor-
gere) har styregruppen for aktivitets-
huset MASken på opfordring fra po-
litisk hold nu indsendt ansøgning til 
Kultur- og fritidsudvalget om benyt-
telse af stue-etagen på Gråbjergvej 6 
til tværkulturelle aktiviteter. 

Vi venter i spænding på et svar fra 
kommunen - og håber, at vi kan få 
sat gang i en række aktiviteter, som 
også kan være med til at pege på 
MAS’s virksomhed på førstesalen. 
 
 
 
 
 

Mere om MASkens fremtid i næste 
nummer af infoMASion. 
 
 
 
 
 

Venlig hilsen Allan 

Eventyrligt at få læst højt af H. C. 
Andersen - efter alle de år!  
 

Eventyrligt, hvordan Andersens figu-
rer fik liv og sjæl i skuespillernes 
overbevisende fremførelser. Super-
godt gået! 
 

Eventyr, både kendte og ikke-så-
kendte, blev levende og inderligt for-
talt, så de i sjælden grad fik aktuali-
tet og blev vedkommende. 

Jeg håber og ønsker, at den hyggeli-
ge og intime oplevelse kan blive en 
større publikumskreds til del. - Fore-
stillingen fortjener det. 
 

Måske kunne en direkte henvendelse 
til lokale foreninger mv. give pote? 
 

Tak til alle medvirkende for en her-
lig, hyggelig aften! 
 
 

Kærlig hilsen Allan 



Herre og Skygge  
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T o l ve rh ø j  

Der arbejdes intenst ved prøverne. 
Ordenes utroligt spændende indhold 
er hele tiden til forunderlig tolkning, 
forandring. Nye muligheder opdages 
og afprøves og fastholdes (forhåb-
entlig). Dramaet er konstant i bevæ-
gelse. 
 

Vi - de fire skuespillere - 
er konstant i ilden, nye 
sko der påvirker gangen 
på gulvet, ikke noget 
med slask her, håndbe-
vægelser der forvirrer 
og skal forsvinde. Place-
ringer der skal fasthol-
des, fald og kravlen 

rundt gennemspilles om og om igen, 
ja - hér er det en helt anden stem-
ning - ingen patos og sentimentale 
støn. - ”Nej stå stille - ja dér, det dér 
er norsk og ikke svensk, som det skal 
være,” osv.  Alt sammen til Ibs og 
også Oles og Annis fornøjelse og vo-

res andres udvikling… 
og fornøjelse. 
 

Skyggen og Herren og 
Jenny Lind og farfade-
ren skal nok nå helskin-
dede  frem til den ende-
lige dødskamp i marts. 
 

Hilsner til alle fra trup-
pen - Erik 

Der sker noget histovre i krattet ved 
Tolverhøj - og i Forsamlingshuset 
(og hos Ege) om onsdagen (og andre 
ugedage).  
 

Sved og energi, dyb frustration og 
høj latter - leg for sjov og alvor. Jo, 
den Piper-Hækkenfeldtske trup gen-
nemgår et stort register af følelser og  
erfaringer under prøverne på vinter-
forestillingen på Store Scene. - For 
humor er jo en vanskelig og alvorlig 
sag - for sjovs skyld! 
 

Betty måtte desværre sige fra, og Ege 
har overtaget Piper-figuren, og Jens 
Chr. viser figur som underskønne 
Elisabeth - når han ikke er Mogens-
jæger. 
 

Truppen hilser hjertelig velkommen 
til Anders (Kålorm/Hjerter Knægt i 
Alice), der træder til som særdeles 
nævenyttig page og altmuligmand. 
 

Erik har samme funktion i truppen, 
men ham har vi endnu ikke set til 
prøverne. - Gad vide, hvad han går 
og laver? 
 

Hilsner til alle fra truppen. - Allan 



Årsplan for aktiviteter i MAS’s 50-års jubilæumssæson  
         2014-2015 

Se i øvrigt alle forestillinger og spilletidspunkter i sæsonprogrammet 

 

AKTIVITETER 

  

Kontakt Datoerne starter efteråret   fortsætter i 2015 

 En eventyrlig aften 

  

Erik Forpremiere 23.10, premiere 24.10 

Prøver visse søn + torsdage MASken 

Alice i Eventyrland 

  

Erik Forpremiere 29.10, premiere 01.11 

Prøver man- og tirsdage 18.45 Forsamlingshu-
set 

Kæmpenissen fra bjerge-
ne 

Gerda Forpremiere 28.11, premiere 29.11 

Prøver tirsdage 17.30 MASken 

Tolverhøj Allan Forpremiere 17.02, premiere 22.02 

Prøver tirs- og onsdage 19.00 Forsamlingshuset 
Herre og Skygge Erik Forpremiere 12.03, premiere15.03 

Prøver torsdage 18.00 MASken 

Foderstofrevyen Hans Forpremiere19.03,  premiere 20.03 prøver i 
revy-regi - Forsamlingshuset 

Bestyrelsesmøder Ege 19.10 kl. 16 – 4.11 – 09.12 (jul frokost) – 12.01 

– 10.02 tidsp. 18.30 .....resten ikke planlagt 
endnu 

Generalforsamling Bestyrelsen 18.09 (2014), 17.09 (2015) kl. 19.30 

PR- møder Erik 28.08 (inf.sept) –  04.11 kl.16 (inf. nov) – 13 

jan. kl.16 (inf.jan) – 25.02 kl. 16 (inf. marts) – 
29.04 kl. 16 (inf. maj). 

  

Repertoireudv.møder 
Medlemsmøde om  rep. 

Ege Torsdag 05.02 

Mandag 23. 02 

Spørgeskemaer udsendes Bestyrelsen – Pr
-udvalget 

Sammen med martsnummeret af inf. 

Sprøgeskemaer retur Henriette Onsd. 01. 04 

Instruktørmøde 

  

Bestyrelsen + 

Rep.udv. + inst. 
Onsd 15.04 

Kosmifmøder Kisser,Rikke ? 

Teknikudvalgsmøder Edvard ? 

BørneUngeudvalgsmøde Henriette ? 

Ekskursionsudvalgsmøde Lise ? 

Sponsor-annoncørudv Palle ? 

MAS-fest/jubilæums? Adhoc-gruppe Hygge-spis-fest 23.01. kl. 19. 



Afholdt i teaterrummet, til stede 21 
medlemmer. - Referat ved Erik Skøtt 
 

Ad 1. Valg af dirigent: Vagn Nørre-
gaard valgt. 
 

Ad 2. Udpegning af stemmetællere: 
Leo Nicolaisen, og Karen Overgaard 
 

Ad. 3.  Formanden aflægger besty-
relsens beretning: 
Ege omtalte sæsonen som meget 
vellykket med forestillingerne 
Efter Margrethe og Den luft an-
dre indånder, Livet er ikke det 

værste man har og Privatliv.  
 

Henriettes teatersportbørnedrama-
hold var et super tiltag. 
Perioden med 60 børnehavebørn på 
MASken forløb gnidningsløst - nu er 
huset ”frit” igen. 
MAS-arrangør af DATS teaterfestival 

med 12 teaterproduktioner blev for-
billedligt gennemført med hjælp fra 
30 aktive MAS’ere i et godt samar-
bejde med DATS . Ege er aktiv i tea-
ternetværket på Fyn, det tæller i alt 
13 scener. 
Forsamlingen mindedes Lise Skøtt 
og Lisbeth Weng, som vi har mistet í 
løbet af det sidste år. 
 

Beretningen godkendtes. 
 

Ad 4. Forelæggelse af årsregnskab: 
Lise Windfeld-Lund omtalte nogle 
forskellige punkter i regnskabet, og 
lagde vægt på det yderst positive 
faktum, at vi på trods af et mindre 
driftsunderskud slutter regnskabet 
med små 66.000,- kr. i banken. 
Regnskabet godkendtes. 
 

Ad 5. Forelæggelse af budget for 
2013-14: 

 

Referat: MAS’s generalforsamling 
   torsdag den 18. sept. kl. 19.30 
   På MASken 
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Ege gennemgik såvel forestillings-
budgetterne  som foreningens drifts-
budget og fremlagde bestyrelsens 
forslag til uændrede kontingenter. 
Begge dele godkendtes. 
 

Kontingentbeløbene er således: 
AB-Aktive børn 150 kr. 
AU-Aktive Unge (15 -21 år) 200 kr. 
AV-Aktive  voksne 350 kr. 
AH-Aktiv husstand 900 kr. 
AP-Aktive pensionister (65 år og 
derover) 200 kr. 
PE- Passiv enkelt 100 kr. 
PD-Passiv dobbelt 150 kr.  
Studerende kan ved fremvisning af 
studiekort ved sæsonens start få 
kontingent som AU.  
 

Ad 6. Forelæggelse af udvalgsberet-
ninger: 
 

PR-udvalg. Erik fremlagde: Fortsat 
højt PR-niveau og muligheder for 
favorable tryk-priser via Hans. Pla-
kater, programmer, presseomtaler 
m.m. har været OK. Lysavisen i Rys-
linge er fortsat i gang. Vores arkiva-
rer holder orden på det hele. Vi er i  
gang med at digitalisere vores billed-
samling og JUBILÆUMS-SÆSON-
programmet færdigtrykt NU-juhuu! 
Flot layout-arbejde af Ole. Vores 
hjemmeside ser fin ud, Jens Christi-
an skal opdateres med det vi har 
spillet-listen. Facebooksiderne på 
nettet er fint i gang. Tanja trænger jo 
vist også til en opdatering. 
 

Repertoireudvalg: Ege fremlagde. 
Medlemsmødet præget af engage-
ment og interesse. Dejligt, at vi i år 
kan gennemføre familieforestillin-
gen og Gerdas nisseforestilling.  Ide-
er efterlyses altid!!! 

Teknisk udvalg: Edvard fremlagde. 
Alt er lykkedes på vores scener, 
DATS-festivalen forløb godt. Vores 
nye projektorer giver fine nye mulig-
heder, aktuelle fondsmidler giver os 
muligheder for nye investeringer i 
lys, lyd og scenetæpper. 
 

Kosmif-udvalg: I Kissers sygefravær 
fremlagde Erik m. fl.: Aktuelt sys der 
fantasi-kostumer i stor stil til Alice i 
Eventyrland. Det store kostume-
arbejde er generelt i top, og arbejds-
mæssigt meget krævende. Rikke har 
aktuelt ”taget over” for Kisser, men 
flere nye kostumefolk er kommet på 
banen. Kisser har også haft flere ud-
lejningsopgaver i årets løb. Ryslinge-
dagen gik superfint! 
 

Børne-/unge-udvalg:  Henriette 
fremlagde og omtalte sit teater-
sportshold. Godt, at mange børne-
medlemmer kan være aktive i Alice. 
Et fremtidigt samarbejde med efter-
skole-unge er i støbeskeen, bl.a. ta-
ges MASken i brug til det i foråret. 
En fremtidig efterskole-teaterfestival 
i MAS-regi (2015-2016) er på idé-
planet. 
 

Ad hoc-ekskursionsudvalget: Lise 
fremlagde. Der har været ret ”stille” i 
år. 
 

Sponsor-annoncør-udvalget: Palle 
fremlagde og fremhævede bl.a. sup-
port-El  sponsor-indtægtsmulig-
hederne. Annoncetegningerne sker 
der ikke meget med. 
 

Alle beretninger godkendtes. 
 

Ad 7. Valg af formand: Ege Juul 
Nielsen genvalgtes. 
 

Ad 8. Valg af kasserer: Udgik da 

Referat: MAS’s generalforsamling (forts.) 
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kassereren ikke er på valg i år. 
 

Ad 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlem-
mer:  
Henriette Bûk Nielsen, Erik Skøtt og 
Edvard Stadil genvalgtes. 
 

Ad 10.  Valg af 2 bestyrelsessupple-
anter for 1 år:  
Nicolai Skøtt og Rikke Juul Dam-
gaard genvalgtes. 
 

Ad 11. Valg af to revisorer, gælden-
de for 2 år:   
Udgik, da de valgtes sidste år – de 
skal fremover vælges på skift. 
 

Ad 12. Valg af 1 revisorsuppleant 
for 1 år:  
Carsten Petersen genvalgtes. 
 

Ad 13. Indkomne forslag fra besty-
relsen eller medlemmer: Bestyrel-

sens forslag til vedtægtsændring 
vedr. revisorvalg trækkes tilbage. 
 

Ad 14. Virkeplan. Forelæggelse af 
bestyrelsens virkeplan ved Ege: 
Igangværende  sæsons aktiviteter 
omtaltes - MAS fylder 50 år. De fem 
teaterproduktioner. Ryslinge efter-
skoles brug af MASken til foråret, 
arbejdsindsatser her og der  - mulig-
heden for at fejre vores 50-års jubi-
læum: Hvordan, skal et udvalg evt. 
nedsættes? 
 

Ad 15. Gennemgang af Udvalgs-
medlemmer: Erik gennemgik samtli-
ge udvalg. Alle udvalg fortsætter. 
Flere udvalg blev suppleret med nye 
medlemmer. Det vil fremgå af med-
lemsliste og organisationsplan. Husk 
at alle udvalg er åbne for alle! 
 

Referat: MAS’s generalforsamling (forts.) 
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Ja, Sandwichbollerne kom på borde-
ne. De var smaddergode - og snakke-
stemningen var fin! 
 

Ad 16. Eventuelt: Der var masser af 
positiv debat under dette punkt: 
Vedr. MASken: Kommunen har ikke 
aktuelle planer vedr. huset, der skul-
le være ”ro på” de nærmeste år.Vi 
skal satse på at få andre borgere/
brugere ind i huset!! Et udvalg (med 
bl.a. Kisser og Allan) + lokalrådet 
arbejder med dette. 
 
Opfordring til at få yngre kræfter i 
mesterlære hos scenograf,  lys- og 
lydfolk. Vi er superglade for alle nye 
medlemmer, og vi skal gøre en ind-
sats for, at de udover at spille aktivt 

med (på og omkring scenen) også får 
interesse for det foreningsmæssige.  
 

Vedr. Jubilæumsaktiviteter/arrange-
ment syntes man, at det nok hørte  
til i Ad hoc-udvalget, hvor Lise aktu-
elt suppleres med Allan, Erik, Karen, 
Betty og Henriette. 
 

Dirigenten, Vagn, fik bragende klap-
salver (dem havde der været mange 
af i aftenens løb), da han kunne slut-
te generalforsamlingen med tak for 
rimelig god ro og orden. Jo jo, den 
blev vist da også en halv time længe-
re end almindeligvis. 
 
 
 

Refererende hilsen 
Erik Skøtt 

Referat: MAS’s generalforsamling (forts.) 
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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. 
 

Hovedredaktør: Allan Thomsen 

Åskovvej 22, 5856 Ryslinge 

Telefon: 30 23 65 99 

allanthomsen51@hotmail.com 
 

Med-redaktion: PR-udvalget 
Oplag 180 eksemplarer 
 

Formand: 

Ege Juul Nielsen 

Højskolevej 8 

5856 Ryslinge 

Telefon: 62 67 22 62 / 28 68 23 29 
 

Næstformand: 

Henriette Bûk Nielsen 

Bakkevej 3M, Ollerup 

5762 V. Skerninge 

tlf.: 22 90 49 19 
 

Kasserer: 

Lise Winfeld-Lund 

Olaf Ryesgade 2, C 

5000 Odense C 

Telefon: 61 70 74 96 
 

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 

November 
 

Lør  d. 15. kl. 15.00: Alice i eventyrland 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Søn.  d. 16. kl.15.00: Alice i eventyrland 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Tir.  d. 18. kl. 19.00: Alice i eventyrland 
    Forestilling i Forsamlingshuset   

Søn.  d. 23. kl. 15.00: Alice i eventyrland 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Fre.  d. 28. kl. 19.00: Kæmpenissen fra bjergene 
    Forpremiere på MASken 
 

Lør.  d. 29. kl. 13 og 15: Kæmpenissen fra bjergene 
    Premiere/forestilling på MASken 
 

Søn.  d. 30. kl. 13 og 15: Kæmpenissen fra bjergene 
    Forestilling på MASken 
 

December 
 

Lør.  d. 06. kl. 13 og 15: Kæmpenissen fra bjergene 
    Forestilling på MASken 
 

Søn.  d. 07. kl. 13 og 15: Kæmpenissen fra bjergene 
    Forestilling på MASken 

Januar 
 

Fre.  d. 23.  kl. 19.00: ”Spis selv” 
    Forenings-komsammen på MASken 
 

Det er ikke 
nemt at være 
kæmpebedstefar 


