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39. årgang 

Magdelone og Pernille i nye omgivelser: 

Henrik og Pernille 
lørdag den 16. juni kl. 15 

i Den Gamle Gaard i Fåborg  i
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Gråbjergvej 2 
5856 Ryslinge 

 

Den rigtige købmand  
      bringer varer ud  

 
 

Ring 62 67 13 06 
alle dage kl. 8.00-21.00 

Åbningstider: 

Alle dage 8.00 - 20.00 
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I anledning af Ionescos Stolene 

I østen stiger solen op på stolen. 
Stolen er så rød mor. 
En stol i hånden er bedre end tea for two. 
Når taburetten er ude, spiller stolene på bordet. 
En stol på vejen er tegn på høje benzinpriser. 
Regner det på bordet, drypper det på stolene. 
Gak til stolen og læs avis. 
Når enden er nær, er stolen blød. 
Så længe der er stol, er der hvile. 
Kun en tåbe elsker ikke stolen. 
Èn stol gør intet teater. 
Hvor er den stol, der faldt i fjor. 
Set ved vadehavet: Sort stol. 
Hvorfor sætte sig igennem, 
når man kan sætte sig imellem. 
Hvorfor feje noget under gulvtæppet, 
når det kan stikkes under stolen. 
Sætter du dit lys under en stol, får du brændt barn. 
Den der kommer først til stol, får ikke ømme fødder. 
Stole vokser ikke ind i himlen, 
med mindre man stabler. 
Mange stole små gør dværge glade. 
Sår man skamler, høster man stole. 
Mens stolen gror, bli’r benene for korte. 
Nu er vi alle bænket, sagde katten - han sad på stolen. 
Mange stole fordærver udsigten. 
Sælg stolen, før fogeden kommer. 
Den enes stol, den andens ståplads. 
Ude af stol - ude af den. 
Èn stol - stolen - flere stole - alle stolene. 
Stol mig her, stol mig der, stole alle vegne. 
Stol på hjernen. 
Vandpistol! 
 

- Fritz Pedersen 



 

 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen
    Maj 2012 

 Stolene 
Spilledes for sidste gang den 29. 
marts. Tak til staben for en dejlig og 
spændende forestilling, hvor  
bl.a. nye scenografiske muligheder 
blev afprøvet med stor succes. 
 

Henrik og Pernille 
Forestillingen gæstespiller ved Mu-
seumsjubilæet i Faaborg lørdag den 
16. juni kl. 15. Det foregår i ”Den 
gamle gaard”. I de rigtige omgivelser 
- udendørs. Det bliver spændende: 
God fornøjelse! 
 

De planlagte kurser for unge i 
MAS 
De to kurser i henholdsvis DATS og 
MAS-regi, som skulle afholdes på 
MASken i april og videre frem er 
blevet aflyst på grund af manglende 
tilmelding. 
 

Pensionisterne 
Vores dejlige lille turnéforestilling 
har spillet et par gange i Århus. Og  
der er også bud efter dem i det sjæl- 
 

landske. Se andet steds i bladet. 
 

Næste sæsons repertoire 
Spørgeskemaerne er kommet tilbage 
med mange svar. Og der kan tilrette-
lægges et repertoire på helt sikkert 4  
produktioner, måske endda 5. Læs 
om det her i bladet. 
 

Praktisk arbejde/
arbejdslørdage 
I mellemgangen til barakken skal 
der etableres hylder, oprydning i 
Barakken skal gennemføres. Teknik-
rummet på MASken mangler stadig 
lidt, og kostumeafdelingen på MAS-
ken skal tjekkes.  Har du mulighed 
for at hjælpe til, så kontakt Kisser  
eller Ege. 
 
 

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig 
sommer, hvor vi alle kan lade op til 
de mange nye aktiviteter som starter 
i august. 
 
 

På bestyrelsens vegne, 
Erik 
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Rettelse 
Formand for Musik– og Kulturforeningen Foderstoffen Kirsten Larsen har 
gjort opmærksom på en grov fejl i marts-nummeret af infoMASion, hvor 
der på side 11 stod følgende at læse: ”Foderstoffen inviterer til gratis forpre-
miere på Foderstofrevyen.” 
Dette var en fejl. Foderstoffen inviterede ikke til forpremiere. Det gjorde 
Revyforeningen Foderstoffen. - Vi beklager fejlen. 
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Kære læser: 
 

Det vigtige i dette maj-nummer af 
infoMASion er selvfølgelig repertoi-
ret i kommende sæson: Hvem er 
med som hvad - og hvor? - Se side 6-
7.  
 

Men det specielle ved dette nummer 
er, at der er indkommet flere bidrag 
end sædvanligt fra lystige MASere. - 
Det synes jeg er rigtig dejligt. Mange 
tak til Lisbeth, Fritz, Henriette og 
Kisser!!! 

Og så synes jeg, at opsætningen af 
Stolene var det mest fantastiske 
scenografi-orgie, jeg har oplevet i 
min tid i MAS. - Nyd Oles flotte foto-
grafier af de velspillende Dorrit og 
Erik! 
 

Det bliver også rigtig spændende 
med de første mødegange inden 
sommerferien på de forskellige hold. 
- Rigtig god fornøjelse - og rigtig god 
sommer til alle jer MASere! 
 

Mange hilsner Allan 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

Erik, Lisbeth, Marco og jeg selv var 
så heldige at deltage i et spændende 
årsmøde i DATS i weekenden 28-29 
april. 
 

Pauser mellem oplæg, workshop og 
generalforsamling var der ingen af, 
så vi løb fra det ene spændende sted 
til det andet og fik snakket med en 
masse entusiastiske teatermenne-
sker.   
 

Erik fandt dog lidt tid til at vandre 
hele Haslev rundt for at finde sin 
gamle højskole! 
 

Dette årsmøde var mit første i DATS, 
og det bliver bestemt ikke mit sidste. 
Jeg vil gerne opfordre alle til at del-
tage i sådan et årsmøde, hvor mange 
kreative tanker luftes, og nye gode 
relationer opstår. DATS er stedet 
hvor vi amatørscener kan få snakket 
sammen, og hjælpe hinanden på 

kryds og tværs. 
 

Vi var fire MASere af sted i år, og 
næste år håber jeg flere også har mu-
lighed for at komme med. 
Udover årsmødet arrangerer DATS 
også en lang række fantastiske kur-
ser, og da MAS er medlem kan vi 
altid få sendt nogle stykker af sted til 
en god pris. Personligt medlemskab 
koster kun 125 kr. om året, og ved 
dette opnås samme rabat på alle kur-
ser. Jeg vil derfor gerne opfordre til, 
at man støtter DATS og hjælper med 
at bevare en organisation der lægger 
et stort stykke arbejde i at hjælpe os 
små teaterforeninger rundt omkring 
i landet.  
 
 

Tak for en dejlig og travl weekend. 
 
 
 

- Henriette       
 

www.dats.dk 

Hurra for årsmøde i DATS 



 

Det er med stor glæde, at jeg kan 
byde jer velkommen til Line Knut-
zons univers. Heldigvis har mange 
meldt sig til at bide skeer med disse 
to klassikere i en ikke-klassisk udga-
ve. 
Jeg skal bruge lidt tid til at fordele 
roller, og før jeg kan det, må jeg 
mødes med jer, både for at høre 
hvad I ønsker og for at vurdere hvad 
der bliver bedst. 
  

Derfor skal vi mødes et par gange før 
sommerferien og et par gange i ef-
teråret. Derefter holder vi pause 
mens der prøves på, og spilles Peter 
Pan. 
Vores intense prøveforløb begynder 
lige efter nytår, hvor vi skal mødes 2-
3 gange om ugen, for at være klar til 
premiere i marts. 
 

Deltagere er: 
Stine Bolding, Maja Sørensen, Rikke 
Damgaard, Allan Thomsen, Anne 
Kyhn, Jan Marc A. Marino, Fritz 
Pedersen, Lise Skøtt, Louise Teller, 
Kirse Juul Thomsen, Erik Skøtt, 
Tanja Frederiksen, Victor Johansen, 
Marco Grimnitz, Henriette Búk Niel-
sen, Henrik Dam, Cecilie Elkjær An-
dersen. 

Ole Lund Jensen er lyschef, Annie 
Orsero sufflør. 
 

Vi mødes 6. juni og 13. juni  
på MASken Gråbjergvej 6,  
Ryslinge kl. 19. 
 

Efterårsmødedagene aftaler vi sam-
men, så husk kalender. (De der har 
fået rollehæfter SKAL huske dem!) 
 

Vi ses. KH Lisbeth 

 

 
 
 
 

I skrivende stund ved jeg ikke hvilket 
stykke vi skal spille, men jeg ved 
(næsten) hvem der er med. 
 

Jeg glæder mig til at lege jul med: 
 
 

Martin Darlyng Larsen 
Emma Skarby 
Emilie Friis Holm 
Rasmus Baadegaard 
Jonas Starklint 
Gitte Storm 
Mette Skarby 
 

 
 

 
 
 
 

Derudover mangler vi en FAR på 
ikke over 50 år. 
Hvis der er nogle børn, som har 
glemt at tilmelde sig, så kan vi med 
sikkerhed finde en rolle til jer. 
Kisser vil hjælpe os med kostumer, 
Ole vil sætte og køre lys for os, Mette 
er produktionsleder, og måske kom-
mer Margit også. 
Vi mødes første gang torsdag den 7. 
juni kl 19 på MASken, Gråbjergvej 6 
Ryslinge. 
 

Gode teaterhilsner 
Lisbeth 

Repertoiret i næste sæson 

Juleforestilling på MASken 

Hamlet - Romeo og Julie 
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Repertoiret i næste sæson 

For enden af universet ligger der en døgnkiosk 

Lotte Tarps stykke er efterhånden 
blevet en amatørteaterklassiker - og 
det er ikke uden grund!  
Jeg glæder mig meget til at arbejde 
intensivt over en lang prøveperiode, 
hvor vi får mulighed for at komme 
under huden på vores figurer. 
- Og så bliver jeg ene hane i kurven 
sammen med: 
 

Rigmor Bork, Rikke Damgaard, 
Liselotte Flyborg, Dorrit Nørre-
gaard, og Trine Juul Thomsen. 
 

Jeg håber dog, at jeg kan få teknisk - 
og moralsk - assistance af et par 

mandlige MASere. 
 

Jeg er lidt i vildrede med rollebesæt-
ningen, da figuren Gry kun er 32 år 
og datter af Søs, som er 48 år. Vi må 
i fællesskab se, om en af jer kan 
skrue sig ned i en str. 32 år, eller om 
vi må se os om efter en rigtig 32-årig. 

Det taler vi om på første møde ons-
dag den 30. maj kl. 19.00 
på MASken, Gråbjergvej 6, Ryslinge. 
 

Det bliver spændende! 
 

Mange hilsner, 
Allan, tlf. 30 23 65 99 
 

Vi har fået samlet et godt hold om-
kring På Hat med Kaj Normann 
Andersen, og vi holder det første 
møde her i maj måned, hvor vi plan-
lægger, fordeler og snakker. 
Holdet består af: 
 

Betty Hill, Line Bendt og Jette Bendt 
på Quindesiden og Vagn Nørregaard 
 

 og undertegnede på den anden (det 
drejer sig ikke om en kamp). 
 

Med hensyn til pianist ligger det ikke 
helt fast endnu. 
 

Men vi gælder os til at komme i gang 
med de dejlige melodier af Kaj Nor-
mann Andersen. 
 

Ege 

På hat med Kaj Normann Andersen 
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Peter Pan flyver af sted med MAS-
ser af forventningsfulde folk… 
Juhuuu….. 
Spændende bliver det, og heldigvis 
er vi mange der tager med på Even-
tyret. Jeg satser på, at prøverne i 
Forsamlingshuset skal ligge på de 
fleste tirsdage og en del mandage fra 
august til november med start tirs-
dag den 14. august. Inden sommerfe-
rien skal vi mødets 3 gange, og jeg 
håber selvfølgelig, at mange af jer 
kan komme: 
 

tirsdag den  22. maj, 
mandag den 4. juni, og  
tirsdag den  19. juni.  
 

Vi skal selvfølgelig snakke om vores 
udgave af historien - høre nogle af de 
mange gode sange - rollehæfter skal 
udleveres, og vi skal snakke om de 
sceniske planer, prøveforløb osv. Der 
er mange medvirkende bl.a.  masser 
af drenge: John og Michael og de 6 
”glemte” (med både sang og replik-
ker), sørøvere, indianere og havfruer 
+ de mange mere kendte figurer - og 
også  krokodillen.  – Det bliver rigtig 
flot og festligt action-teater. 
Flere spillere har ønsker om den 
samme rolle, for eksempel Wendy og 
Klokkeblomst (som bl.a. har solosan-
ge). Men der er i øvrigt rigtig mange 
personer der har solosange/solo 
vers, derfor er det væsentligt at jeg  
ved, hvordan den enkelte synger, 
inden jeg fordeler rollerne. Men lige-
som i Pinocchio er der også mange  
 

spændende kor.  Derfor vil vi den 
første tirsdag synge nogle sange. Og 
mange af jer piger må for resten reg-
ne med at spille drenge. Da I jo kan 
se, at der blandt de tilmeldte mang-
ler nogle ”rigtige” drenge… SÅ HØR 
HER: vælg en simpel sang/et vers, 
ring og fortæl Lisbeth Sylvest (20 18 
53 13) eller mig (62622605) hvilken 
toneart du helst vil synge den i, så 
spiller Lisbeth klaver til.    
Selve spilleperioden bliver forment-
lig fra 27. november til 1. december, 
primært lørdage og søndag kl. 14. 
eller 15 + en hverdagsaften. (Der 
mangler endelig aftale med forsam-
lingshuset) 
Jeg glæder mig super meget til at 
møde jer alle sammen. Er du forhin-
dret så ring til mig på 62 62 26 05 
eller mail: elsk@smilemail.dk. 
Mangler du på medvirkende-listen 
eller ønsker at være med, så kontakt 
mig!!! - Indtil nu (og ifølge spørge-
skema-svarene) er de medvirkende: 
 

Musikken: Lisbeth Sylvest, Carsten 
Pedersen, Jakob Teglgaard, Erik 
Bekker, Jeppe Jakobsen 
 

Spillere:                                                                                                                                                                             

Piger/damer: Sofie Skøtt, Maja Sø-

rensen, Anne Kyhn, Gitte Storm, 

Anna Damm, Tanja Frederiksen, 

Emilie Friis Holm, Henriette Bûk 

Nielsen, Cecilie Skovgaard Ander-

sen, Emma Darlyng Larsen, Ellen 

Bjerring Hansen, Anna Bjerring  

Repertoiret i næste sæson 

Peter Pan 
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Hansen, Marie Louise Wisborg, Rig-
mor Bork, Edith Nysæther, Ditte 
Marie Nysæther, Katrine Ryberg, 
Emma Skarby. 
 

Drenge/mænd: Jan Marc A. Marino, 
Nicolai Skøtt, Victor H. Johansen, 
Bjarne Brogaard, Finn Wisborg, 
Hans Bruun, Jørgen Nysæther, Fritz 
Pedersen, evt. Lasse Gadegaard og 
Lasse Pihl fra Lærerskolen. Jeg har 
hørt om et par drenge, men mangler 
endeligt svar. 
 

Bag Scenen:  
Erik Skøtt (Instruktør og Scenograf),  
Liselotte Flyborg (sanginstruktør/

koreograf), 
Kisser Jensen (kostumer),  
Edvard Stadil (Lys), 
Ole lund Jensen (projektioner),  
IB Skou (lyd),  
Karen Overgård (Suffli),  
Erling Clausen (scene-mester),  
Palle Hansen (scene-opbygning).  
Jeg håber Annelise Andersen vi være 
med som sminkechef,  
Lise Windfeld-Lund (billetbestilling)
Lise Skøtt (praktisk gris). 
 

Vi ses. Hjertelig hilsen Erik (husk: 

ring og spørg hvis der er noget du er 

usikker på).   

Repertoiret i næste sæson 

Peter Pan 
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En lykkelig pensionistrejse II 

Side 12 

Tak for en god MASfest 

”Første vej på højre hånd, så ligger 
Brobjergskolen lige højre” lød det 
uden tøven fra Jørgen. Han var taget 
med Pensionisterne til Quongafest i 
Aarhus d.14/4, og guidede os sikkert 
gennem den store by. 
På studioscene 2 arbejdede Lisbeth 
og Edward med vores medbragte led
-lys. Ole havde måttet melde fra, og 
Edward var med ultrakort varsel 
sprunget til og gled med humor, ven-
lighed og teknisk kunnen fint ind på 
holdet. 
Stort rum, men med vores gode lys 
alligevel intimt. Edith havde glemt 
en bluse, men den klarede Anni med 
et hurtigt raid til Føtex. Og så vente-
de vi. Længe. Fra vores stole bag 
tæppet kunne vi høre Lisbeth byde 
stykkets forfatter, Runa Kähler, vel-
kommen. Vente igen. Så kom de, 
mange unge mennesker. ”Den er 
hjemme” tænkte jeg hovent. Og det 
var den, med et tændt publikum fra  
 

første sætning. 
Bagefter udtrykte både Runa Kähler 
og Ida Krøgholdt (den sidstnævnte 
tilknyttet Quongafesten og ellers 
underviser i teatervidenskab) stor 
glæde ved vores forestilling. Teksten 
blev grundigt diskuteret og Runa 
Kähler kunne sige: ”Jeg vidste ikke, 
den indeholdt så meget.” 
Forestilling nr. 2, igen med mange 
unge som tilskuere, gik fint, men må 
det være en gammel pensionist til-
ladt at sige, at 2 forestillinger i løbet 
af ca. 3 timer er en udfordring til 
koncentrationsevnen. 
Og så til en forklaring på, hvorfor 
unge kan lide vores forestilling. For 
det første er det en rigtig god tekst, 
og dernæst er vi deres bedsteforæl-
dre, konkurrerer ikke med de unge, 
er uden for kategorierne, er bare 
pensionisterne, og så er vi fem et 
pokkers godt hold. 
                                                     Fritz. 

Kære alle I dejlige MASere, som 
mødte op til forpremiere på Stolene 
og bagefter trakterede hinanden 
med lækker mad. Det var rigtig hyg-
geligt at samles i vores dejlige loka-
ler sammen med dejlige, dygtige og 
dristige teateramatører.  
Jeg er rigtig stolt af, at sige at jeg 
kommer fra MAS, når jeg kommer 
rundt omkring.  
kh 
Lisbeth 
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At være amatør betyder, ud over at 
man arbejder con amore, også, at 
man hele tiden dygtiggør sig inden 
for sit felt. Ellers forbliver man en 
(forhåbentlig glad) dilettant. Dilet-
tant er ok, men hvis man vil kunne 
kalde sig ægte amatør, må man tage 
sin "leg" meget alvorlig, og hele ti-
den prøve at blive dygtigere. 
MAS er medlem af DATS som udby-
der et væld af fremragende kurser 
inden for alle teatrets fagområder. 
Og som medlem kan man deltage i 
kurserne. Personlige medlemmer får 
kurserne rigtig billigt (personligt 
medlemskab koster hhv 75,-, 125,- 
og 225,- kr. pr år afhængig af alder. 
Se evt. DATS's hjemmeside). 
For nyligt var der udbudt et udmær-
ket kursus i skuespil og karakterar-
bejde for unge mellem 15 og 25. Kur-
set skulle foregå på MASken. 
 

 

IKKE ÈN ENESTE HAVDE 
MELDT SIG!! 

 

Jeg synes det er en skam og skam-
meligt, at der ikke er en eneste ung 
MAS'er der ønsker at bruge en lør-
dag på at dygtiggøre sig. Man kan 
være forhindret, ok, men var I alle-
sammen det??  
Jeg var så ærgerlig over, at min fød-
selsattest er alt for gammel til, at jeg 
kunne deltage.  
Jeg vil hermed opfordre ALLE til at 
holde sig orienteret om, hvad der 
udbydes af kurser OG ikke mindst 
vigtigt DELTAG. Det er så sjovt at 
mødes med andre teaternørder og 
lege og blive dygtigere. 
 

Prøv det, prøv det! 
 

Rigtig god sommer og kærlig hilsen 
 

Lisbeth 

 

Kursusvirksomhed for teateramatører 

 

Jeg vil blot her i sæsonens sidste blad sige tak for en god sæson og det store 
arbejde i alle har lagt i foreningen, så vi igen har kunnet præsentere rigtig 
gode forestillinger for vores publikum. 
Næste sæson bliver også spændende med hele 5 produktioner, 4 på MAS-
ken og familieforestillingen Peter Pan i forsamlingshuset. 
Så der er ingen grund til at kede sig i næste sæson, hvis der mod forvent-
ning skulle være nogen der keder sig, så skal der nok blive brug for: 
 

Scenebyggere 
Billetsælgere 
Barpersonale 
Billettelefonpassere 
Og meget mere... 

 

Kærlig hilsen 
Formand Ege 

 

En tak fra Formanden 
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Måske ku’ vi... 
I år har vi selv stået for at servicere 
vores gæster/publikum i forbindelse 
med  forestillingerne i forsamlings-
huset. 
Det betyder at der hver gang skal 
bruges 4-5 MAS'ere til at sælge bil-
letter, vise på plads, brygge kaffe, 
varme kringle, servere kaffe, sælge 
slik, øl, vand og vin, stille stole op og 
rydde op i salen. 
Vi ved, det har været lidt vanskeligt 
at få nok til at melde sig, og især at 
melde sig uden at blive pressset. Det 
synes vi er underligt. Det er jo noget 
der skal gøres, for at forestillingerne 
kan køre. 
 

Vi har haft fornøjelsen af at være en 
del af staben et par gange, og vi me-
ner fornøjelse. For ud over, at få 
lejlighed til at byde vores gæster vel-
kommen og hjælpe dem med hvad 
der nu måtte komme, så har det 
betydet gode og hyggelige timer 
sammen med den øvrige stab af 
MAS'ere. Vi havde god lejlighed til  

at tale om så mange ting, som vi el-
lers ikke får tid til. Og at møde nogle 
af de MAS'ere som man måske 
sjældent møder i forbindelse med 
forestillinger. 
 

Samtidig ved vi, at det er en god for-
retning for MAS. Der er et lille 
overskud hver gang, og det kan vi jo 
godt bruge. Vi skal derfor hermed 
opfordre alle MAS'ere, over 18 år, til 
at deltage i de opgaver der er i for-
bindelse med afviklingen af forestil-
lingerne. 
 

Lad det blive nemmere til næste år, 
for dem der skal arrangere billetsal-
get. Meld jer med det samme, næste 
gang der bliver kaldt. Det er nød-
vendigt, det er vigtigt, det er en fore-
ningsopgave og det er ikke mindst 
smadder sjovt. 
 

Vi glæder mig til at arbejde sammen 
med jer til næste år. 
 

Kærlig hilsen 
Kisser og Lisbeth 



 

 



 

Maj 
 

Tir. d. 20. kl. 19.00: Peter Pan 
    Første mødegang i Forsamlingshuset 
 

Ons. d. 30. kl. 19.00: For enden af universet... 
    Første mødegang på MASken 
 

 
Juni 
 

Man. d. 04 kl. 19.00: Peter Pan 
    Anden mødegang i Forsamlingshuset 
 

Ons. d. 06. kl. 19.00: Hamlet/Romeo og Julie 
    Første mødegang på MASken 
 

Tor. d. 07. kl. 19.00: En Juleforestilling 
    Første mødegang på MASken 
 

Ons. d. 13. kl. 19.00: Hamlet/Romeo og Julie 
    Anden mødegang på MASken 
 
Tir. d. 19. kl. 19.00: Peter Pan 
    Tredje mødegang i Forsamlingshuset 
 

aktivitetskalender 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: 

Henriette Bûk Nielsen 

Svendborgvej 78 

5750 Ringe 
tlf.: 22 90 49 19 
 

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 

mailto:email@mas-scenen.dk

