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Kære alle herlige MASer!!! 

   50-års jubilæumsfest 
Lørdag den 6 juni kl. 17.00 

i gårdhaven på MASken 
 

Alle aktive medlemmer + charmerende påhæng skal feste sammen 
og fejre foreningens 50 spændende år. Vi skal bare feste og have 
det sjovt!!!! - MAS sørger for maden – men hver i sær tager selv 
drikkevarer med. - Har man lyst til at bage lidt til kaffen efter mid-
dagen vil det være dejligt. Vi håber vi blir rigtig mange! 
 

Arbejdslørdag: 
Samme formiddag,9.30- 13.30 kan alle, der har lyst og mulig-
hed være med til den helt store oprydning og udmugning i gar-
derobe og rekvisitgemakkerne – vi skal nemlig knokle fordi vi har 
noget at fejre:  
 

Vores Kommune har besluttet, at vi kan fortsætte med vores  for-
eningsrum  og teatret på MASKEN , fordi hele huset bevares i kom-
munalt regi og  fremover også vil rumme andre foreninger i stueeta-
gen. Det er bare SÅ godt.  Der tages endelig beslutning om vilkåre-
ne på kommunalbestyrelsesmødet i maj.  
 

FESTEN: 
Bestyrelsen står for dette jubilæumsarrangement med en stor grill 
og velhængt kød nede fra Martin + meget andet godt. (Det er 
smart selv at medbringe tallerken, bestik, glas osv så slipper vi for 
opvask). I regnvejrstilfælde har vi sørget for et stort telt på græs-
plænen. (Giv os besked inden den 18. maj om I deltager). 
Ja, kom og vær med til en herlig kæmpe jubi-grill-fest! 
 

Forårvarme solskinshilsner til jer alle fra os i bestyrelsen.   



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   Maj 2015 
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Nu har jeg nogle gange meldt afbud, 
fordi jeg lige skulle en tur til Grøn-
land. - Denne gang melder jeg kun 
afbud til en enkelt privat invitation, 
et par bestyrelsesmøder, en tandlæge 
og en øjenlæge. Hvad pokker skal en 
gammel mand nu igen i Grønland?  
Jo-eh, jeg tilhører en uddøende race, 
radiotelegrafister med erfaring i  
Kystradioledelse i Grønland. Vi er 
fire nulevende, hvoraf  to er pensio-

nister, én i andet fuldtidsjob, og den 
sidste vil gerne have ferie. Heldigvis 
er der kun én kystradio tilbage i 
Grønland, men til gengæld skal den 
så dække et temmelig stort område. 
Som jeg plejer at sige, så er det sidste 
gang. Det er trods alt 51 år siden, det 
var første gang. - Og Karen er ikke 
helt tilfreds med at jeg pjækker. 
 
 
 
 

- Palle 

Palle på afbud 

Sæsonen er slut 
 

Det har været en alsidig og meget 
spændende teatersæson, og der er 
supergod grund til en stor forårsglad 
tak til alle, der har bidraget aktivt i 
løbet af sæsonen. Vi fejrer året med 
en dejlig fælles  
 
 

Jubilæumsfest 

Den afholdes på MASken, lørdag den 
6. juni med masser af festglade men-
nesker. Se invitationen andet steds i 
bladet. 
 
 

Arbejdslørdag 

Afholdes samme formiddag, hvor det 
først og fremmest handler om at æn-
dre på gaderobeforholdene, og få 
ryddet op her og der. 
 
 

Interessemedlemmer 

Bestyrelsen foreslår, at vi fremover 
ændrer ”passive medlemmer” til in-
teressemedlemmer, og håber der-
med at kvalificere og forøge med-
lemstallet. Se omtalen andet steds i 
bladet. 
 
 
 

Årsmødet i DATS 

Gennemførtes i weekenden den 18.-
19. april. En meget spændende 
weekend hvor Tanja, Erik, Allan, 
Rikke og Ege deltog. Der var bl.a.  
interessante udvekslinger mellem de 
mange amatørscener landet over. 
Ege holdt et flot oplæg om vores vil-
kår i Ryslinge, Folkemødet m.m. + 
om de fremtidige muligheder på 
MASken. 
 

MASken:  

Vi ved nu, at et par andre foreninger 
har vist stor interesse for at anvende 
stueetagen på MASken. Det betyder 
at Faaborg-Midtfyns Kommune vil 
bevare bygningen i kommunalt regi, 
og at vi dermed kan få et spændende 
samarbejde med andre i huset. Vores 
teatervirksomhed på førstesalen kan 
dermed fortsætte. Fantastisk!! På et 
kommunalbestyrelsesmøde i maj 
besluttes de fremtidige vilkår for 
brug af hele huset. 
 

Forårshilsner fra bestyrelsen 
- Erik 
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Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

”Interessemedlemmer” 

Kære læser! 
 

En eventyrlig MAS-sæson er veloverstå-
et. Tusind tak til alle jer - på, bag og ved 
siden af scenen - der gav os så forunder-
lige, mindeværdige, vedkommende, in-
tense, grinagtige teateroplevelser! 
 

Alice landede i ”under”-landet og un-
dredes - og sang og dansede med 
”under”-lige skabninger i vidunderlige 
kostumer - meget flot forunderlig fore-
stilling! 
 

Kæmpenissen fra bjergene bjergede 
nissepigen sikkert hjem til kæmpeærg-
relse for de fortryllende, forheksende 
troldkvinder. - Genial idé at lade de små 
publikummer møde hekse og nisser efter 
forestillingen! 
 

De Eventyrlige aftener var virkelig 
eventyrlige. Aldrig har H. C. Andersens 

ord talt så intenst, vedkommende og 
nærværende til mig som i den fremførel-
se, der blev præsteret af holdet. Tak for, 
at I fik mig til at glemme tid, sted - og 
mig selv! 
 

Tolverholdet, der faktisk talte 13 på 
scenen, kom i den grad i omdrejninger 
og fik leveret replikker, sange, kropslige 
og humoristiske optrin med en beun-
dringsværdig energi og sans for timing - 
til stor glæde for mange publikummer. 
 

Og Erik og Fritz gjorde sig til herrer over 
rummet i Herre og skygge - med ord, 
mange ord, og spil. - Og hvilket rum 
(scenografisk frembragt af lys, projektio-
ner og - ikke mindst - Rikkes kostume-
overflod)! 
 

Og næste sæson byder igen på 5 opsæt-
ninger! - Godt gået, MAS! God sommer! 

 

Mange hilsner, Allan 

Vi ved jo, at MAS’s interesserede 
backing-group - de ”passive medlem-
mer” af foreningen - følger med i 
foreningens aktiviteter og kommer 
og ser mange af vores forestillinger. 
Hidtil har det passive medlemsskab 
betydet lidt rabat på billetprisen, 
modtagelse af MAS-Infomasion 
m.m.  
 

Bak op om MAS 
Inspireret af andre amatørscener vil 
vi nu gerne indføre noget nyt. Har du 
derfor lyst til at bakke foreningen op, 
men ikke være teateraktivt medlem, 
kan du melde dig som interesse-
medlem. Det årlige kontingent bli-
ver lidt højere end nu - derfor vil du  
blive inviteret til en af sæsonens fo-

restillinger helt gratis. 
 
 

På den måde kan interessemedlem-
mer få lidt tættere kontakt til de akti-
ve medlemmer. Rabatten på billetter 
til de øvrige forestillinger fortsætter, 
ligesom man modtager vores blad og 
øvrige info. 
 
 
 

Årets ”Gratisforestilling” vil væ-
re jubilæumsforestillingen Masser 
af MAS, som spilles i efteråret på 
MASken. Alle aktuelle ”passive med-
lemmer” hører nærmere fra os. Vi 
håber at inspirere mange af dem om-
kring os, der bakker op om MAS, til 
at blive interessemedlemmer! 
 

På gensyn  
MAS-Bestyrelsen. 
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Jeg sku’  hilse... 

Hvilke historier, hvilke sange, hvilke 
sceniske møder... forrygende, mang-
foldige muligheder. – Ja, og hvad 
skal vi vælge at tage med i en sådan 
cabaret-forestilling, hvor vi fejrer 
teatrets 50-års jubilæum? 
 
Det finder vi snarest ud af i fælles-
skab. Jeg har et konkret oplæg, som 
jeg præsenterer på vores første møde 
inden sommerferien. 
 
Lisbeth Sylvest vil gerne være med 
på klaveret, omend hun er travlt op-
taget i anden sammenhæng. 
Derfor  skal vi også sikre os et kort 
intensivt prøveforløb, og jeg forestil-
ler mig, at vi spiller 4-5 forestillinger 
i slutningen af oktober/først i no-
vember. 
F.eks. Generalprøve tirs. 27/10 
- forpremiere tors. 29/10 -  pre-
miere  fre. 30/10 - forestillinger  
lør. 31/10 kl. 15 - søn 1/11 kl.15 - 
tors.  5/11 kl. 19.30 - søn 8/11 kl. 
19.30 

Tilmeldt forestillingen (vi spør-
ger nogle flere!!!) er: Jørgen 
Nysæther, Henriette, Buk Nielsen, 
Ege Juul Nielsen, Allan Thomsen, 
Kirsten Jensen, Fritz Pedersen, Betty 
Hill Stadil, Jens Salomonsen, Linea 
Skøtt, Erik Skøtt. 
Sceneteknik: Ole, Leo, Erik. 
 

Der kan sagtens være flere med – det 
skal jo være ligeså fornøjeligt for de 
medvirkende som for publikum. Ja,  
måske kan man blot deltage med et 
enkelt nummer en eller flere aftener. 
Et ”gammelt glansnummer” fra en 
fantastisk tid, et brudstykke af en 
tekst man i forvejen kan og/eller no-
get nyt man vil prøve..................... 
 

Det skal være hyggeligt/
overkommeligt.. Lad os nu se. 
 
 

Vi mødes på MASken første 
gang ONSDAG den 15. juni kl. 
19.00 
 

Det blir en fornøjelse 
Knus fra Erik 

MASser af MAS 
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Lille Virgil 
Onsdag den 10. juni kl. 19.00 
mødes vi i Forsamlingshuset - alle 
der kunne tænke sig at være med, 
både de, der har meldt sig, og de, der 
endnu ikke har tilmeldt sig. Der kan 
godt bruges et par stykker mere, så 
vi kan få befolket byen med både 
voksne og børn/unge. 
 

Vi vil gå stykket igennem, kigge på 
fordeling af roller, afhængig af hvem 
der melder sig, så vi kan gå på som-
merferie og glæde os til at komme i 
gang søndag d. 9. august kl. 19.00. 
 

Flg. Har meldt sig på banen:  
 

Finn Wisborg, Marie Louise Wis-
borg, Monica Vøhtz, Emma Darlyng 
Larsen, Emilie Friss-Holm, Jens 
Christian Larsen, Ditte Marie Nysæt-
ter, Edith Nysætter, Jørgen Nysæt-

ter, Dorrit Nørregaard, Erling Clau-
sen, Palle Hansen, Erik Hjuler, Erik 
Skøtt  
 

Øvedagene vil blive tirsdage og søn-
dage! 
 

Planlagte og evt. spilledage: 
 
 

Generalprøve mandag 2. nov. kl. 
19.30 
Forpremiere  tirsdag 3. nov.  kl. 
19.30 
Premiere lørdag 7. nov.  kl. 15.00 
Forestilling søndag 8. nov. kl. 15.00 
Forestilling søndag 15. nov. kl. 15.00 
Forestilling lørdag 21. nov. kl. 15.00 
Forestilling lørdag 28. nov. kl. 15.00  
Forestilling søndag 29. nov. kl. 15.00 
 

Hilsen 
Hans 
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Nisserne i pakhuset 
Stykket er stort set færdigskrevet. 
Jeg har i hvert fald titlen. Vi har 3 
dejlige nissepiger, en ilanddreven 
sømand og 2 damer eller rappen-
skralder eller sladretanter eller fi-
skerkoner eller ...  
Vi har også både sufflør, lysmand og 

scenograf, og koldt er det jo også. Så 
det skal nok gå alt sammen. Vi mø-
des  
mandag d. 8. juni kl. 17.30 på 
MASken, hvor vi prøver at ordne 
ideerne. 
De bedste julehilsner fra Gerda. 

Det er bare fantastisk dejligt, at 
mange har lyst til boltre sig med Kim 
Larsens tekster og forrygende melo-
dier, det bli’r super spændende! 
Vi mødes en gang inden sommerfe-
rien og lægger lidt detaljerede prøve-
planer og inspirerer hinanden ved-
rørende det der skal ske: Jeg har 
nogle konkrete planer i samarbejde 
med musikerne, men der er jo stadig 
åbent for gode idéer! 
 

Bandet  
består i hvert fald af Kåre Linne-
bjerg, Nicolai Skøtt, Jakob Teglgård. 
 

Spillerne  
er Ege Juul Nielsen, Betty Stadil, 
Palle Hansen, Dorrit Nørregaard, 

Linea Skøtt, Allan Thomsen, Rikke 
Juul Damgaard, Erik Skøtt,  
Måske vil Kirsten Jensen også være 
med, og mon ikke også Line Bendt? 
Ib, Erling, Leo, Edvard, jeg selv er 
sceneteknisk klar m.m. 
 

Stykket spilles i januar/februar:  
 

Generalprøve 26.01 
Forpremiere 29.01. 
Premiere 31.01. 
Forestillinger 02.02., 07.02., 09.02., 
21.02., 26.02. 
Vi mødes  første gang mandag 
den 8. juni kl. 19.00 på Store 
Scene. 
 

Jeg glæder mig til vi ses. 
Erik    

En aften med Kim Larsen 

Soya Karen Blixen 



Teatersport 
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En lys idé - støt MAS 
FynskSupportEl 

Du kan støtte din klub via dit strømforbrug.  
 

MAS er tilmeldt FynskSupportEl, som er en ”sponsorordning” 
hos Energi Fyn.  
 

Det betyder, at hvis du vælger at støtte netop vores klub ved 
at købe markedsel-produktet FynskSupportEl, så giver Ener-
gi Fyn 2 øre pr. kWh til klubben. Det er ikke noget, der bliver 
lagt oven i din pris. Faktisk har markeds-el gennem de sidste 

år været en smule billigere end normalt afregnet el, idet der 
er tale om ”her og nu priser” . 
 

Og heldigvis er der nogle stykker der er med, så mange at 
det giver et pænt beløb til foreningen hvert år. 
 

Og så er der nogen som tænker selv: En ”skyggeperson” i 
foreningen og hans nisseekspert af en hustru fandt på egen 
hånd ud af, at deres elselskab SEF (Sydfyns El Selskab) også 
havde denne ordning. Og – BINGO – så fik de også lavet en 
sponsorordning til fordel for VORES forening! 
 

Jeg tager hatten af, tak. 
- Palle 

Selvom vi først skal lege sammen en-
gang efter jul, synes jeg vi skal holde 
et lille ”se hinanden i øjnene møde” 
den 6.8. kl. 17.00 på MASken. 
 

Her skal vi snakke øvedage, og I skal 
sættes ind i teatersportskonceptet. Vi 

vil nemlig til næsten hver forestilling 
skulle dyste mod nogen udefra, men 
det fortæller jeg mere om, når vi mø-
des d. 6.8. 
 

Rigtig god sommer. 
 

Kh. Henriette   
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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 

Egensevej 3, 1. sal 
5750 Svendborg 

tlf.: 22 90 49 19 

henriettebuknielsen@gmail.com 
 

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 
 

Lille Scene: 

Teatret MASken 

Gråbjergvej 6 

5856 Ryslinge 

Telefon: 41 78 88 23 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 

 

Juni 
 

Lør.  d. 06. kl. 9.30: Arbejdslørdag 
    Mødested på MASken 
 

Lør.  d. 06. kl. 17.00: Jubilæumsfest 
    Medlems-grill-fest på MASken 
 

Man.  d. 08. kl. 17.30: Nisserne i pakhuset 
    1. mødegang på MASken 
 

Man.  d. 08. kl. 19.00: En aften med Kim Larsen 
    1. mødegang i Forsamlingshuset 
 

Ons.  d. 10. kl. 19.00: Lille Virgil 
    1. mødegang i Forsamlingshuset 
 

Ons.  d. 15. kl. 19.00: Masser af MAS 
    1. mødegang på MASken 
 

 
Juli 
 

Fre.  d. 10. kl. 19.30: Sommerferie 
     
 

August 
 

Tor.  d. 06. kl. 17.00: Teatersport 
    Første mødegang på MASken 
 

 

 

Jeg kommer ind fra gaden 
går ind ad en dør 
træder op på en scene 
- og er amatør. 
 
Så får jeg en rolle 
de tror jeg kan spille. 
Var det nu det 
jeg allerhelst ville? 
 
Jeg bakser med teksten 
- med ord der er svære. 
Alderen trykker - 
Det er svært at lære. 
 
Jeg øver mig hjemme 
og føler mig sikker. 
Til prøven - pladask 
på gulvet det ligger! 
 

 

Der er én der bestemmer 
- det er instruktøren. 
Han retter på al 
min laden og gøren. 
 
Så bli’r der premiere 
med lyset og varmen, 
sved under flippen 
og trykken for tarmen. 
 
Hvorfor er det jeg gør det? 
Hvilken menneskelig brist? 
- Et spring ud af skabet 
som masochist? 
 
Svaret findes, 
det kan nu fortælles: 
Inde i skabet 
- det skab vi har fælles! 
 

- Fritz Pedersen 


