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48. årgang

Hamlet og Romeo & Julie 
Forpremiere ons. 23/2 kl. 19.30 

Elling og Kjell Bjarne 
Forpremiere ons. 27/4 kl. 19.30 





Elling og Kjell Bjarne 
 

Forestillingerne er udsat til april-maj 

Side 3 

Da Stine i december meldte fra på 
Elling og Kjell Bjarne, gik vi vist 
alle lidt i sort... Vi snakkede udsæt-
telse af stykket, da vi på ingen måde 
kunne se os blive klar til den varsle-
de premiere. Og pludselig skinnede 
solen, midt i december da Ege fortal-
te, at Tanja havde sagt ja til rollerne. 
Så blev det alligevel jul, også hos El-
lingerne!!! 
Med Tanja i de 3 kvindelige roller får 
de 3 sprælske herrer absolut et sta-
bilt modspil, og det nyder vi alle!!! 
Tanja røg hovedkuls direkte ind i en 
prøveaften med Reinar Nordsletten 
som den højgravide overbo, som El-
ling og Kjell Bjarne finder temmelig 
fordrukken ude på trappen. Og så 
opstår der sød musik med den god-
hjertede Kjell Bjarne (Finn), som har 
fuldstændig styr på det med damer, 
der skal brække sig.  Kæmpe tak til 
Tanja for at tage det hele i stiv arm 
(også den noget opkørte telefonsex-
dame, som vi vist havde glemt at 
nævne...!).  
Som den mest tjekkede figur i styk-
ket (siger nok ikke så meget!) spiller 
Andreas socialrådgiveren Frank, der 

undervejs udvikler langt mere men-
neskelige kvaliteter, da han bliver 
forladt af sin kæreste.  
Jo, der er gang i vores prøveaftener!! 
Det er livet, som det er for menne-
sker, som ikke er helt almindelige...  
(Og hvem er egentlig det, når det 
kommer til stykket...).  
Jo længere vi arbejder med stykket, 
des tydeligere står disse lidt særlinge
-agtige figurer frem... Rørende men-
neskelige... med deres skæve sider, 
arrede sjæle og sprudlende indre 
verden. Der er håb, længsel, nervøsi-
tet, fantasiverdener, nostalgi, såret-
hed og selvfølgelig kærlighed samt et 
utal af andre farver udtrykt på disse 
skønne figurers koloritte palet.  
Dorrit er en sikker sufflør, som hel-
digvis har styr på alle de ting, som 
instruktøren ikke har!!! 
Og hele molevitten løber af stablen 
med forpremiere 27.april (Sæt nu 
kryds i kalenderen) og premiere 
29.april, efterfulgt af forestillinger 1., 
4., 6. og 7.maj.  
De bedste hilsner fra Ellingernes 
underfundige verden!!!  

- Liselotte 
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GODT NYT TEATERÅR 
 

ønsker vi  jer alle, såvel aktive som 
passive medlemmer. Vi håber natur-
ligvis, det blir et overvejende corona
-frit år, selvom starten her i januar 
forhindrer  mange aktive glade akti-
viteter. Lad os komme stærkt igen! 
 

Nisserne havde det fint  
 

på kornloftet, og mange børn med  
familier kom og oplevede loftsstem-
ningen med et væld af julepakker, 
gård-hyggen med risengrød og pe-
bernødder på MASken i november/
december, hjertelig  tak til truppen!! 
 

MAS-økonomien 
 

trives fint, så selvom vi ikke har så 
mange billetindtægter står det godt 

til, da udgifterne har været rimeligt 
få og derfor overkommelige. Sådan 
er der lidt, der er en smule heldigt i 
disse coronatider. 
 

Der er tre måske fire 
 

processer i gang i øjeblikket. Vores 
første premiere i den sene vinter 
bli’r Hamlet og Romeo & Julie. 
Den udsatte Elling og Kjell Bjar-
ne får premiere i foråret. I marts 
kiler Klimateatret sig ind den 19. 
marts, og til sommer handler det om 
Fjeren og Rosen, den store fælles 
teatersatsning i Svendborg. Held og 
lykke med det hele!!! 
Læs om det hele  rundt om i bladet. 
 
På bestyrelsens vegne 
Erik 

 
 
 

Klimakaravanen 
den 19. marts 

 

Forsamlingshusets Scene danner 
rammen om en spændende dag, 
hvor  teatergruppen fra Sjælland 
indtager scenen med deres store kli-
maforestilling, og en fynsk klima-
ekspert, som vi godt kender, holder 
et interessant  foredrag.  
 

På scenen dukker MAS-gruppen, 
som består af Jytte, Hans, Svea, Val-
demar + Erik også op, og vi diverte-
rer med et mindre indslag… isslag… 
regnslag,.. gennemslag… piskeslag… 
vækstlag... eller… hvad det nu  
 

 

bliver.  
 
 

Det skal nok blive en såvel lærerig 
som underholdende eftermiddag! Vi  
håber jo så bare, at det bli’r godt vejr 
-  uden for megen martssne, co-
ronahoste, varmesvigt, gennemtræk 
og øvrige skybrud.  
Kom og vær med alle sammen, vi 
glæder os til at se, hvad der sker! 
 
Vel mødt  
 

Erik  



Side 5 

Kære læsere: 
 
 

Godt nytår til jer alle! 
 

Forhåbentlig byder det nye år på 
mange gode teateroplevelser - også i 
MAS. 
 

Vi må indrette os efter omstændig-
hederne, når tingene ikke går som 
planlagt. Vi skal derfor gøre op-
mærksom på følgende ændringer i 
forhold til det planlagte/den sæd-
vanlige procedure: 
 

1) Medlemsmødet om ’22-’23-
repertoiret fremrykkes til den 3/2. 
 

 

Forhåbentlig kan vi så få fastlagt 
repertoiret i god tid, så den store 
familieforestilling i Forsamlingshu-
set (som vi har savnet her i Corona-
tiden) kan få god vind i sejlene. 
 
 

2) Spilleplanen for Elling og Kjell 
Bjarne er udsat til april/maj - se 
side 2 
 
 

3) Hamlet og Romeo & Julie 
spiller sidste gang søndag den 13. 
marts kl. 15.00 (og ikke lørdag den 
12.). 
 
 

Kærlige nytårshilsner fra Allan. 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 

 
 

Medlemsmøde 
MAS-Repertoire 2022-23 

 

På baggrund af debatten på MAS-generalforsamlingen i sep-
tember har bestyrelsen og PR-udvalget besluttet at fremrykke 
forløbet for fastlæggelse af repertoiret i næste sæson. 

Repertoire-udvalget afholder derfor møde allerede 
 

torsdag den 3/2 kl. 19.00 på MASken 
 

Og allerede ugen efter indkaldes til  
 

 

Medlemsmøde  
torsdag 10/2 kl. 19.00 

 

Kom med dine gode forslag til det nye 
MAS-repertoire!!! 
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Nytårshilsen til hele 
Nisseholdet 

 

Hvor var det dog herligt, at det lyk-
kedes at spille Nisserne på korn-
loftet denne gang. Det lykkedes 
først og fremmest, fordi nisserne og 
alle andre medvirkende foran og bag 
scenen holdt ved trods coronaskuf-
felsen sidste sæson. 
 

Og vi havde et rigtig godt forløb, 
hvor ikke mindst nissernes gode hu- 
 
 
 

 
 

mør, holdånd og iver efter at give 
publikum en god oplevelse gjorde, at 
vores eneste bekymring var, om vi 
denne gang klarede os fri af corona. 
Det gik heldigvis fint, og der var me-
gen ros fra tilskuerne. Og de yngste, 
som i stor spænding overværede, at 
nisserne fik løst alle problemer, nød, 
at de efter forestillingen kunne blive 
fotograferet med de søde nisser. 
Rigtig godt nytår til alle foran og bag 
scenen med kærlig hilsen fra Gerda. 

 
 
 

 

Nisserne på kornloftet 
farvel og tak 



Side 7 

Hamlet og 
Romeo & Julie 

 

Nu knokler vi deruda’ for fulde sejl. 
Vi skal have styr på replikker, rekvi-
sitter, teknik - og kostumer. Heldig-
vis er holdmoralen i top, og vi har 
gode folk til at hjælpe os. Jannie er 
så imødekommende og venlig at låne 
os flotte kostumer gennem resten af 
øve - og spilleperioden. Annie træ-
der til, når vi skal have lagt den rigti-
ge sminke, og Erling har sagt ja til 
at styre teknikken. 

 

Så vi BLI’R færdige til at byde alle 
MAS-medlemmer velkommen til  
 

Forpremiere 
ons. 23/2 kl. 19.30 

på MASken 
 

Kom og få jer et godt grin!!! 
 
- Allan 

HAMLET 

ROMEO & JULIE 



aktivitetskalender 
 

 
 
 
  
 
 
 

http://www.mas-scenen.dk 
email@mas-scenen.dk 
 

Følg os på Facebook/MAS-
Midtfyns Amatør Teater 
 

Billettelefon: 22 88 56 78 
 

Til alle medlemmer af Midtfyns 
Amatør Scene. Udkommer 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: 
Erling Clausen 
Hestehavevej 3, 1.th  
5856 Ryslinge 
Telefon: 22 79 75 26 
formand@mas-scenen.dk 
 

Næstformand: 
Edvard Stadil 
Goebakke 6 
5750 Ringe 
Telefon: 40 83 50 79 
edvardstadil@gmail.com 
 

Kasserer: 
Ege Juul Nielsen 
Højskolevej 8 
5856 Ryslinge 
Telefon: 28 68 23 29 
kasserer@mas-scenen.dk 
 

Sekretær: 
Erik Skøtt 
Brangstrupvej 2 
5750 Ringe 
Telefon 60 65 26 05 
 

Store Scene: 
Ryslinge forsamlingshus 
Gråbjergvej 16, Ryslinge 
 

Lille Scene: 
Teatret MASken 
Gråbjergvej 6, Ryslinge 
5856 Ryslinge 

 

Februar 
 

Tor. 3.  kl. 19.00: Repertoire-udvalg - møde  
    MASken 
 

Tor. 10.  kl. 19.00: Medlemsmøde - repertoire 2022-23 
    MASken 
 

Ons. 23.  kl. 19.30: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forpremiere på MASken 
 

Lør. 26.  kl. 15.00: Hamlet og Romeo & Julie 
    Premiere på MASken 
 

Søn. 27.  kl. 15.00: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forestilling på MASken 
 

Marts 
 

 

Ons. 2.  kl. 19.30: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forestiling på MASken 
 

Lør. 5.  kl. 15.00: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. 6.  kl. 15.00: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forestilling på MASken 
 

Ons. 9.  kl. 19.30: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. 13.  kl. 15.00: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forestilling på MASken 
 

 
 
 

April 
 

 

Ons. 27.  kl. 19.30: Elling og Kjell Bjarne 
    Forpremiere på MASken 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater & Scenekunst 

mailto:email@mas-scenen.dk

