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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 



 

Du kan selv bestemme 
 

Side 3 

hvad for en stol du vil sidde på!!! - - - Næsten da - for vi håber jo der kom-
mer mange, og tilskuerrækkerne kun kan rumme ca. 34 stole til denne fo-
restilling:                                         

STOLENE  
            

Vi glæder os rigtig meget til at invitere alle aktive medlemmer ind i vores 
helt specielle og farvestrålende univers til  
 

Forpremieren 
fredag den 16. marts kl. 19.00 

 

Vi har været igennem en rigtig sjov og meget spændende proces, mens vi 
har arbejdet med dette verdensberømte stykke. Det rummer jo alt - det er 
forunderligt, mærkeligt, ligetil, dramatisk, meningsfuldt, komisk, poetisk,  
besværligt, meningsløst og sine steder dybt grinagtigt… Ja vi synes ikke at 
det er absurd, for hvis livet og teaterlivet skaber latter og giver oplevelser, 
glæde, indsigt og energi - hvad kan man så forlange mere. KOM og vær 
med!!! 
 

På gensynshilsner fra  
Lisbeth, Annie, Ole, Fritz, Ib, Dorrit og Erik 

----------------------------------------------------------- 
 

Efter forestillingen som vist varer ca. 1½ time skal vi feste sammen:   
 

!!!!!!!!!!!!!!    Medlemsfest   !!!!!!!!!!!!!! 
 

MAS sørger for vin, øl og vand ad libitum. - Bestyrelsen sørger for, at Café 
Paradis bliver forandret til et festlokale (der må jo så danses i de tilstøden-
de). Hver festdeltager tager lidt lækkert med til buffet’en. Det plejer jo altid 
at blive varieret og festligt.  
 

Vi placerer maden nede i køkkenet ved ankomst, hvor der også er gratis øl 
og vand - vi får hurtigt bragt maden op, når FORPREMIEREN er forbi. 
 

Tilmelding til Ege hurtigst muligt på tlf.: 62672262 / 28682329  
e-mail: ege@urirys.dk 



 

 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen
    Marts 2012 

 
Henrik og Pernille  
 

Muntrer sig og fornøjer sig, mens de 
tager ”kampen op” på Store Scene. 
Du kan endnu nå at se forestillingen, 
som spiller sidste gang den 11. marts 
kl. 15.00. 
Vi måtte desværre aflyse festaftenen 
den 2. marts med middag og dans, 
grundet manglende tilmelding. 
 

Stolene 
 

har snart premiere (den 18. marts), 
og det forlyder at truppen er vildt 
engageret under prøvearbejdet. For-
premiere-træffet (den 16. marts) 
kombineres jo med en medlemsfest 
efter forestillingen. Herligt! - Læs 
andet steds i bladet. 
 

Medlemsmødet den 23. februar 
 

16 medlemmer deltog aktivt i debat-
ten om næste sæsons repertoire. 
Væsentligste ændring er at vi i den-
ne sæson ikke spiller et vinterstykke 
i Forsamlingshuset. Det vil give os 
nye erfaringer og mere spil på MAS-
ken. Den store familieforestilling om 
efteråret på Store Scene fastholdes. 

Læs om mødets resultater i relation 
til det medudsendte  
 

Spørgeskema vedr. næste sæ-
sons repertoire 
 

Se andets steds i bladet! 
 

Pensionisterne 
 

Denne charmerende lille enakter er 
jo nu klar til en fortsat turné. Der er 
allerede nu booket til flere arrange-
menter. Held og lykke!!! 
 

Kursus for unge i MAS 
 

og DATS- regi. Vi håber på at mange 
unge i MAS griber muligheden for at 
udleve personlige muligheder via 
disse kurser. Læs Henriettes oplæg 
her i bladet. 
 

Medlemskontingent 
 

Skulle du mod forventning have 
”glemt” at betale dit kontingent for 
denne sæson (2011-12) så er det jo 
på HØJESTE tid!! 
 

Glædeligt forår til alle ønsker besty-
relsen. 
 

Solskinshilsen fra Erik 
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Side 5 

Kære læser: 

Afsked med Henrik og Pernille, 
og velkommen til Stolene - og til 
Foderstofrevyen - og forhåbentlig 
til en masse unge, der gerne vil lære 
mere dramatik hos Henriette (se side 
10) - og til alle os aktive, som er invi-
teret til MAS-fest i forbindelse med 
forpremieren på Stolene (se side 3). 

Forhåbentlig får vi alle 5 forslag fra 
medlemsmødet sat godt i gang til 
næste sæson, men det forudsætter 
jo, at du melder dig under fanerne: 
Husk at returnere spørgeskemaet 
til Henriette senest den 29. marts. 
- Gå på MASken og se Stolene - og 
verdens flotteste scenografi!!! 
 

Mange hilsner Allan 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

Repertoiret 2012-2013 
fra medlemsmødet den 13. februar 

Medlemsmødet om repertoiret 
2012-13 afholdtes den 13. februar i 
Café Paradis. Omkring 16 medlem-
mer, heriblandt et nyt, bidrog til, at 
der blev diskuteret godt, og der blev 
hurtigt opnået enighed om, at der 
på Store Scene kun opføres én pro-
duktion, nemlig familieforestillin-
gen i nov.-dec. - Til gengæld ser det 
ud til, at der blandt de mange for-
slag kan findes instruktører til fire 
opsætninger på MASken. Altså i alt 
fem forestillinger i kommende sæ-
son, hvis der ellers er folk nok til 
stykkerne. 
 

På mødet fandt vi frem til flg. for-
slag, som siden er blevet godkendt 
af bestyrelsen: 
 

A. Familieforestillingen Peter Pan 
i forsamlingshuset, af samme for-
fattere som Pinocchio. Det bliver 
garanteret med megen fest, god 
musik og Eriks finurligheder. 
 

B. På hat med Kai Norman 
Andersen, en intim-cabaret på 
MASken om hans musikalske liv. 
 - Ege instruerer. 
 

C. En juleforestilling for de mindste 
på MASken. - Lisbeth finder på 
noget… 
 

D. For enden af universet lig-
ger der en døgnkiosk af Lotte 
Tarp. Stykket sættes op på MASken 
i jan.-feb. 2013. - Allan instruerer. 
 

E. Hamlet/Romeo og Julie, to 
stykker af Line Knutzon. Spiller på 
MASken til marts-april 2013. - Lis-
beth instruerer. 
 

Forhåbentlig kan vi realisere alle 
fem opsætninger! 
 

- Meld dig under fanerne på spør-
geskemaet, der udsendes sammen 
med dette nr. af infoMASion. 
 
 
 

Mange initiativrige hilsner fra Ege, 
Erik og Allan 



 

Side 6 

Stolene 
af Eugène Ionesco 

 

S t o l  



 

e n e  



 

Henrik & Pernille 
- spiller på sex og vold!!! 

Ja, stykket spiller skam endnu! Du 
kan endnu nå at opleve denne fami-
lie-action-hygge-thriller på 
 

søndag, den 11. marts 
kl. 15.00 

i Forsamlingshuset 
 

Men du skal vide: Det ligger gemt 
bag meget flotte og særdeles om-
fangsrige kostumer - og bag ordene 
fra gamle Holberg, men det er der…  
I rigelige mængder!!!  
 

Sex og vold! 
 

Det sniger sig ind alle vegne! - Hvor-
for kan vi ikke bare for en gangs 
skyld få lov til at opleve et stykke 
gammel dansk kultur uden at der 
skal smøres tykt på med sex og vold! 
 

Tag nu det med sex: Kan det virke-
ligt være nødvendigt, at en velær-
værdig herre som Jørgen Nysæther, 
alias den velærværdige Jeronimus, 
skal tage ordet ”liderlig” i sin mund 
ikke færre end 9 gange? - Jeg spø’r 
bare! - Og hvad skal Magdelones 
hjemmelavede gåsefallos til for? 
Havde det ikke været bedre med ba-

re en halsløs makrel, for eksempel? - 
Ja, der kunne nævnes adskilligt flere 
åbenlyse eksempler på tilstræbt pro-
miskuitet i opsætningen. 
 

Og nu til volden: Sjældent har jeg 
oplevet et stykke teater med så man-
ge tæsk! Stakkels Arv! Som den ab-
solut laveste i samfundshierarkiet 
skal det selvfølgelig gå ud over ham! 
Vi snakker om alt fra småtjat og hi-
ven i ørerne til spark, knaldende lus-
singer og voldsomme sværdslag på 
rygstykkerne! - Utroligt, at den arme 
skuespiller står disse ydmygelser 
igennem! - Men ikke nok med det! 
Selv titelfigurerne understår sig ikke 
i at benytte grove fysiske overgreb! 
Se bare på billed-dokumentationen 
på disse sider. 
 

Ja, Henrik og Pernille er endnu 
et af de talrige eksempler på, hvor-
dan man spiller det billige sex/vold-
kort for at lokke husarerne til! Men 
hjælper det? - Der er, så vidt vides, 
endnu ikke observeret én eneste hu-
sar til forestillingen på Store Scene! 
 
 

Det var bare det. - Red. 

Hvad er der 
med den 
gåsehals? 

Han flagellerer 
sig selv under 
den skammelige 
replik 
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tæsk... 

tæsk... 

tæsk... 

og atter tæsk... 



 

 

Side 10 

Teaterkursus for unge 

Kære alle unge  
teatermennesker 

mellem 15 og 18 år!!! 
 

Sidder I derude og tænker, at I gerne 
vil lave noget sjovt i foråret? 
 

Så kommer muligheden her: 
 

Mandag d.16. april 2012 
kl.18.30 på Masken 

 

er begyndelsen på 8 gange fuld af 
teater, koncentration og sjov.  
 

Vi vil i forløbet gennemgå forskellige 

teatergenrer, få redskaber til at ar-
bejde med ens karakter både i krop 
og sind og bare have det rigtigt sjovt.  
Tilmelding sker på 
 

tlf. 22.90.49.19 til Henriette 

senest fre. d.30. marts 2012 
 

Jeg håber at mange kunne have tid 
og lyst til at fordybe sig i teaterver-
den. 
 
 

Kærlig hilsen Henriette.  
(Max 15 deltagere) 



 
Side 11 

Foderstoffen inviterer 
alle aktive MAS-medlemmer 

til gratis forpremiere på 

Foderstofrevyen 2012 
tirsdag den 20. marts 

kl. 19.30 i Forsamlingshuset 

NB: Revyen søger medhjælp til billetsalg/ekspedition i baren til 
de 4 forestillinger. Har du lyst til at give revy-vennerne en hånd 
med, så kontakt Bjarne Brogaard på tlf. 61 27 72 47. 

 



 

Marts 
 

Søn. d. 11. kl. 15.00: Henrik og Pernille 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Fre. d. 16. kl. 19.00: Stolene 
    Forpremiere og MAS-fest på MASken 
 

Søn. d. 18. kl. 19.30: Stolene 
    Premiere på MASken 
 

Tir. d. 20. kl. 19.30: Foderstof-revyen 2012 
    Forpremiere i Forsamlingshuset 
 

Ons. d. 21. kl. 19.30: Stolene 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. d. 25. kl. 15.00: Stolene 
    Forestilling på MASken 
 

Tir. d. 27. kl. 19.30: Stolene 
    Forestilling på MASken 
 

Tor. d. 29. kl. 19.30: Stolene 
    Forestilling på MASken 
 

Tor. d. 29. kl. 00.00: Deadline for returnering af  
    Spørgeskemaer 
 
April 
 

Ons. d. 18. kl. 19.00: Instruktørmøde 
    på MASken 

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

