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Alle dage: 8.00-21.00

Pinocchiokugler på gulvet?
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Pinocchio
Fantastisk Musical
Frit efter C. Collodis eventyrklassiker
med tekst og musik af Jens E. Hansen og Jacob Kragh. Instruktør: Erik
Skøtt.
I et væld af farver, fantasi, spænding
og livsglæde skal trædukken Pinocchio udvikle sig til at blive en rigtig
dreng.

æsler.

Geppetto skaber ham, mister ham og
finder ham igen. Undervejs sker der
jo en masse for Pinocchio. - Han
glemmer at gå i skole og møder i stedet Stromboli med sine marionetdukker og de to skurke: Katten og
Ræven, der lokker ham til Mirakelmarken. Den blå Fe følger ham, ligesom Fårekyllingen hele tiden ser
hvad der sker. Pinocchio lokkes af
sin ven Romeo mod Slikøen, hvor
den grumme kusk får dem begge og
alle de andre drenge forvandlet til

Live-musikken styrer det hele. - Det
klassiske eventyr er i vores udgave
fyldt med virkelig flot musik og iørefaldende melodier.

Han slipper dog fri, kastes i havet og
må svømme efter sin far. Pinocchio
bliver slugt af kæmpehajen, i hvis
mave han heldigvis genser sin far
Geppetto og så… Ja kom, vær med
og se.

Vi holder rigtig meget af denne historie, som er fyldt med stærke menneskelige følelser og hjertelig humor!
35 skuespillere boltrer sig på scenen
sammen med et superorkester.
Juhuu! Hvor vi glæder os til at give
os selv og publikum en kæmpeoplevelse.
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Kongesiden:

Nyt fra bestyrelsen
September 2011
Generalforsamling
torsdag den 15. september
Denne er forberedt, materiale udsendes senest den 7. sept.—Nu er der jo
udskrevet folketingsvalg netop den
dag, så mødet trækker nok ikke ud.
Vi ses!!
Kulturfestivalen på
Ryslinge Højskole18.-19. juni
Vi deltog med de to énaktere Splinten i Hjertet (der 6. maj også spillede på DATS-festivalen i Assens) og
Grottedyr. Det lykkedes fint at
spille dem i et stort teaterrum. Tak
til alle på de to hold.
Desværre havde festivalen ikke særlig stor publikumstilslutning.
Foderstofrevyen
MAS har truffet aftale om et fremtidigt samarbejde med Foderstofrevyen, der gerne vil opføre deres revy i
slutningen af marts på Store Scene i
Forsamlingshuset. Foderstofrevyen
betaler et beløb for anvendelse af de
sceniske faciliteter og modtager øvrig teknisk hjælp.

sidst i maj, og i uge 25 flyttede vi alt
vores habengut fra skolens lokaler til
MASken. Tak til alle dem der tog
slæbet og den senere indretning i
børnehavens lokaler. Se andetsteds i
bladet.
Denne sæson
Pinocchio er i fuld gang. Scenografi, lys, lyd, kostumer kræver en stor
indsats. Der er investeret i nye LEDlamper (ca. 12000,-). Alt er planlagt.
Prøverne er i fuld gang, Erik instruerer, og der spilles og synges af karsken bælg. Se andet steds.
Vinterforestillingen på Store
Scene er blevet til Henrik og Pernille af Holberg. Allan instruerer.
Holdet har haft deres første møder.
God fornøjelse.
Forår på MASken
Stolene af Ionesco, der instrueres af
Lisbeth, skal spilles til foråret på
MASken. Sikkert også fornøjeligt.
- På Masken kan der laves hvad som
helst her i efteråret.

Flytning fra TRE EGE SKOLEN Bestyrelsen ønsker alle held og lykke
Stor oprydning fandt sted i barakken med aktiviteterne. - Hilsen Erik

HUSK!!!
Betaling af MAS-kontingent
er flyttet til september måned

HUSK!!!

at betale DIT kontingent til tiden!!!
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Damesiden:

Redaktionelt
Kære læser:
Så er vi i gang med en ny sæson!
Hvor er det dejligt med alle de aktive
MAS’ere i Pinocchio, Henrik og
Pernille og Stolene! - Nogle er
endda aktive i mere end et stykke.
Og så er der GENERALFORSAMLING - oven i købet på valgaftenen.
Man må sige, Lars Løkke vidste hvad
han gjorde, da han udskrev valget!
Men vi skal nok få valgt de rigtige
folk - både her og der…

ver ikke nogen farce i denne omgang.
Derimod, efter gennemgang af 9
plan-B’er, bliver det Holberg endnu
en gang: Henrik og Pernille står
fast. Og det er ganske vist, selvom vi
nu er ude i den femte skuespiller i
rollen som stykkets farverige Arv.

Vi hører med glæde, at Foderstofrevyen rykker ind i Forsamlingshuset. Velkommen til jer!!! Det skal
nok blive til glæde og fornøjelse for
alle parter.

Mange hilsner, Allan

Og på MASken kommer der liv, når
nu Lisbeth og hendes hold begynder
at sætte sig på Stolene.
Rigtig god fornøjelse med det nye
repertoire til jer alle!!!

Opsætningen af en vinterforestilling
i Forsamlingshuset var på nippet til
at blive lidt af en farce, men det bli-

MAS’s årlige Generalforsamling
Torsdag den 15. september kl. 19.30
Hej alle MASer! Så er det tiden til vores store årlige møde. Det finder sted i

Café Paradis
på
MASken

Alle aktive medlemmer kan deltage i beslutninger og debat. - Bestyrelsen
har ikke modtaget nogle nye forslag fra medlemmerne. Vedrørende valg til
diverse poster ved vi, at Heidi Fuglesang ikke ønsker genvalg. Andre, der er
på valg, modtager gerne genvalg. Dagsorden til generalforsamlingen tilsendes medlemmer direkte sammen med regnskab osv. - Vi glæder os til at se
rigtig mange - selvom det er valgaften, og mange nok gerne vil lidt tidligt
hjem til fjernsynet.
På bestyrelsens vegne
Erik
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Henrik og Pernille
Fantastisk Holberg-komedie
… og det er ganske vist
Holberg er på plakaten igen i år i
MAS’s vinterforestilling i Ryslinge
Forsamlingshus.
Når nogen puster sig op og bilder sig
noget ind… og går på halen med et
brag, så er det morsomt! I Holbergs
mesterværk af en forvekslingskomedie er det hyle-morsomt!

Leander og Leonora, som også er
forelskede.
Holberg lader Henrik og Pernille
klæde herskabet af til skindet, men
fortæller samtidig, at klæder ikke
altid skaber folk – at det aldrig betaler sig at give sig ud for andet og mere, end man er.
Handlingen er morsom, forviklingerne og intrigerne mange, og forvirringen til tider total i denne komedie, hvor Holberg leger en svimlende leg med illusion på illusion,
bedrag på bedrag. Hvem er hvem, og
hvem snører hvem, og hvad sker
der, når to drevne intrigemagere
vikler sig ind i hinandens spind?

Henrik og Pernille er lige gode om at
pynte sig med lånte fjer og stadse sig
ud i deres herres (Leanders) og frues
(Leonoras) herskabstøj. De er begge
fulde af lidenskab, griskhed, begær
og bedrag i jagten på velstand og
succes. I den lykkelige indbildning at
de hver især har fundet sig en rig
ægtefælle, bliver de to forklædte forelskede i hinanden, hvad der snart
Vi ser frem til at give vores publiskaber problemer for virkelighedens kum en ordentlig én på grineren!

Sikke et arbejde
Siden maj-nummeret af Infomasion har der virkelig været gang i det
praktiske knokleri rundt omkring.
Barakken skulle tømmes for diverse ikke genanvendeligt skrammel,
og der skulle bygges nye hylder i
mellemgangen. Der blev ryddet meget op (herligt for Pinocchio-holdet)
men hylderne mangler endnu at blive færdige.
I juni var vi rigtig mange til at tømme vores to store kælderlokaler på
TRE EGE SKOLEN, og selve dagen
hvor vi flyttede alle kostumer m.m. +
rekvisitter og møbler op på MASken
i de vestvendte børnehave-lokaler
var vi 13 drøneffektive MAS’ere, der
masede deruda’. - Fantastisk. Tak for
supersamarbejde!

plads… Vi kan lige akkurat være der
– og ca. 160 tomme sammenklappede flyttekasser ligger nu og fylder op
i garderobegangen.
Kommunen skal ikke anvende lokalerne til noget i øjeblikket, så vi
håber jo meget at vi kan forblive i
lokalerne. Der skal stadig lidt op hist
og her, men især kostumefolket har
fået styr på deres - og aldrig har foreningens velassorterede skosamling
fået en så luftig placering.
Der er bestemt grund til at være
glade for, at vi har hovedparten af
MAS’s ting samlet under MASkens
tag. Alt det øvrige - hos Lise og Erik
på Grøndallund og i Forsamlingshusets kælder, barak og Scene er jo velplaceret.

I juli og august har vi været minSådan må det gerne vare i lang tid
dre grupper, der har fået indrettet os fremover.
i disse lokaler. Garderobestativer,
skuffeskabe og møbelhylder er byg- Hilsen Erik
get op, Der er pakket ud og sat på
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aktivitetskalender
September

http://www.mas-scenen.dk
email@mas-scenen.dk
Billettelefon: 22 88 56 78
Til alle aktive og passive medlemmer 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:
Heidi Fuglesang
Krumstrupvej 14
5750 Ringe
Telefon: 62 62 11 70
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

Tor. d. 15. kl. 19.30: Generalforsamling for alle MAS-medlemmer
i Café Paradis på MASken
Oktober
Tor. d. 27. kl. 19.00:

Pinnocchio - Forpremiere
Ryslinge Forsamlingshus

Søn. d. 30. kl. 15.00:

Pinnocchio - Premiere
Ryslinge Forsamlingshus

November
Lør. d. 5. kl. 17.00:

Pinnocchio - Forestilling
Ryslinge Forsamlingshus

Søn. d. 6. kl. 15.00:

Pinnocchio - Forestilling
Ryslinge Forsamlingshus

Tir. d. 8. kl. 19.00:

Pinnocchio - Forestilling
Ryslinge Forsamlingshus

Søn. d. 13. kl. 15.00:

Pinnocchio - Forestilling
Ryslinge Forsamlingshus

Ons. d. 16. kl. 19.00:

Pinnocchio - Forestilling
Ryslinge Forsamlingshus

Søn. d. 20. kl. 15.00:

Pinnocchio - Forestilling
Ryslinge Forsamlingshus

Tir. d. 22. kl. 19.00:

Pinnocchio - Forestilling
Ryslinge Forsamlingshus

