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På hat med
Kai Normann Andersen

Premiere
søndag den 21/10
på MASken

Peter Pan

Forpremiere
fredag den 31/10 i Forsamlingshuset

Side 2

DATS-kurser
•Video i teaterforestillingen - på
helt nye måder
Der vises eksempler på muligheder inden
for interaktiv video-teknologi og -udtryk.
Undervisere: Bjørn Thorlacius, Mai
Nguyen og Titken Toft.
Pris: Gratis.
D. 9. september.
Midtfyns Amatør Scene, Ryslinge.
•Lys for begyndere
Et teknikkursus hvor udstyret læres at
kende.
Underviser: Jens Damsager Hansen.
Pris: 600 kr.
D. 15. & 16. september.
Børne- og Ungdomsteatret, Svendborg.
•Det store teaterprojekt
Kurset henvender sig til erfarne lærere
der arbejder med at sætte store forestillinger op.
Underviser: Eva Klinting.
Pris: 900 kr.
D. 21. – 23. september.
Femmøller Efterskole, Ebeltoft.
•Lydkursus – bedre lyd på scenen
Grundlæggende akustik med afsæt i
rummet.
Underviser: Anders Jørgensen.
Pris: 700 kr.
D. 21. – 23. september.
Kulturkasernen, Holbæk.
•Kommuniker visuelt og rumligt –
med SketchUp
Programmet kan bruges til at visualisere
ideer og teste dem rumligt.
Undervisere: Annie H. Hansen og Peter
Rafn Dahm.
Pris: Gratis.
6. oktober.
TeaterHUSET, København.
•Skuespiltræning – kroppen er dit
værksted

Vi arbejder fysisk med sammenhæng
mellem krop, stemme & tekst.
Underviser: Lise Kamp Dahlerup.
Pris: 1.500 kr.
D. 2. – 4. november.
EMMAUS kursuscenter, Haslev.
•Instruktion
Kurset henvender sig både til begyndere
og folk med instruktørerfaring.
Underviser: Lærke Reddersen.
Pris: 1.650 kr.
D. 2. – 4. november.
Brenderup Højskole, Middelfart.
•Skuespiltræning – ”Godt” skuespil
Hvad vil det sige at spille ”godt” skuespil?
Underviser: Brian Hansen.
Pris: 1.650 kr.
D. 2. – 4. november.
Ry Højskole, Ry.
Lederuddannelsen – i børne- og
ungdomsteater
For frivillige ledere, instruktører, lærere, pædagoger m.fl.
Skuespilteknik med børn og unge

– herunder også tilgange til at arbejde med devising metoder
Fra fredag d. 26. oktober kl. 20 til
søndag d. 28. kl. 12. på Brenderup
Højskole, Fyn.
Hvis I gerne vil linke til kurserne, så
ser linket sådan ud:
http://dats.dk/?
kat=kurser_og_uddannelser&pg=D
ATS_arrangerer&menu=kurserogud
dannelser
eller stien kan beskrives sådan:
www.dats.dk – Kurser & Uddannelser – DATS kurser.

Kongesiden:

Nyt fra bestyrelsen
September 2012
Henrik og Pernille
sluttede sidste sæson af med en herlig forestilling udendørs i historiske
omgivelser i Den Gamle Gård i Faaborg. Dejlig oplevelse!
Pensionisterne
har startet denne sæson med to festival-/turnè-forestillinger i august.
Bare flot!
VIDEO i TEATERforestillingen
Dette DATS-kursus gennemføres på
MASken den 9. september kl. 10 18. En gruppe MAS’er er tilmeldt.
SÆSONENS FORESTILLINGER
Det forlyder, at de indledende manøvrer rundt omkring er startet fint.
Imidlertid er Lisbeth W blevet alvorligt syg, så derfor vil Fritz og Gerda
stå for NISSESTYKKET i november/
december.
Retningslinier vedr. kursus
Vi har beskrevet medlemmernes
muligheder for at søge om økonomisk tilskud i forbindelse med Datskurser m.m. Se andet steds i bladet.
35.000,- kroner
Har vi modtaget fra Den Faberske
Fond til indkøb af mikrofoner/
lydteknik til anvendelse ved vores
musikforestillinger. Fantastisk støtte. Vi er bare SÅ glade. Tak for det!!!
Frivillig Fredag
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Arrangementer, hvor alle frivillige
(bl.a. i foreninger) kan deltage, gennemføres på landsplan og i FaaborgMidtfyn Kommune. - MAS deltager
ved et spændende træf i det nye anlæg ved Ryslinge Gadekær fredag
den 28. september fra 15-17 med
Info-stand og lidt Peter Pan og På
hat med Kaj Normann Andersen. - MAS holder koordinerende
møde med andre foreninger på MASken den 12/9 kl. 15.30.
PR-udvalget
Arbejder på højtryk med vores nye
sæsonprogram, der jo i år vil informere om 5 MAS-produktioner og
Foderstofrevyen.
Generalforsamling
Husk at komme, sig din mening og
få en hyggelig aften den 20. september kl. 19.30.
Kostumeudlån/udlejning.
Kisser har ofte smilende travlt i garderoben. Til stor begejstring for dem
der kommer og låner. - Bl.a. til en
udgave af Fantasiens Vinger i
Langeskov, til andre scener og her
sidst til historisk optog ved indvielsen af Ringe-Korinth-banestrækningens åbning lørdag
den 29. september.
På bestyrelsens vegne, Erik

Damesiden:

Redaktionelt
Kære læser:
Velkommen til en ny og meget aktiv
sæson i MAS - med hele fem opsætninger, hvor rigtig mange medlemmer er involverede.

forestillinger og bliv kongeligt underholdt!

Siden sidst har Pensionisterne
turneret med to forestillinger og
Henrik og Pernille spillede i
Foreningsmæssigt har dette nummer ”hjemlige” omgivelser i Fåborg - se
af bladet fokus på den årlige general- fotos inde i bladet.
forsamling (se nedenfor) og på forDATS tilbyder lødige kurser - bl.a. på
premieren på Peter Pan og premie- MASken (se side 3), og Scenoscop
ren på På hat med Kai Normann inviterer til festival i Odense (side 6 Andersen (der bliver ingen forpre- yderligere oplysninger hos mig).
miere). - Mød endelig op til de to
Mange hilsner Allan

Generalforsamling
Velkommen til MAS’s årlige

generalforsamling
torsdag den 20. september
kl. 19.30 på MASken

Vær aktivt med til at høre om beretning fra året der er gået,
om regnskabet, idéer og indkomne forslag!
Vær med til at tage beslutning om kontingent og valg af formand
og tre bestyrelsesmedlemmer + suppleanter med flere.
Deltag i debatten og den kommende virkeplan - og meget mere.
Det er altid spændende at være med og mærke foreningens puls.
Og vi får også lidt at spise.
På bestyrelsens vegne
Erik
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Retningslinier: Kurser mv.
Bestyrelsen har vedtaget nye retningslinier vedr. deltagelse i kurser
og festivaler:
Kurser:
Vedrørende deltagelse i teater/
drama-kurser i DATS-regi og øvrige
steder:
Alle aktive MAS-medlemmer har
mulighed for at søge Foreningens
bestyrelse om økonomisk tilskud i
forbindelse med deltagelse i teater/
drama-kurser.
Tilskudsbeløbets størrelse vil afhænge af Foreningens aktuelle økonomiske muligheder. Ansøgning stiles til
bestyrelsen, som derefter tager stilling.
Festivaldeltagelse:
MAS deltager ofte med en forestilling i DATS’s landsdækkende eller
regionale teaterfestivaler. DATS
dækker i forbindelse dermed pri-

mært kørselsudgifter og evt. opførelsesafgifter.
Det enkelte MAS-medlem, der er
aktiv i den pågældende forestilling
har mulighed for at søge om økonomisk tilskud i forbindelse med deltagerudgiften. Bestyrelsen vurderer
mulighederne og tilskuddet vil være
afhængigt af foreningens aktuelle
økonomi.
Dersom et medlem ønsker at deltage
i en festival uden at være aktiv i en
deltagende forestilling kan man også
søge om tilskud.
I øvrigt:
Kontakt bestyrelsen vedr. deltagelse
i projekter, events og lignende, da
der i den forbindelse tit kan være
visse økonomiske udgifter, som foreningen har mulighed for at støtte.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i MAS

Scenoscop
Scenoskop er en ny teaterfestival for
teaterkunstnere, som ønsker at udvide deres kunstneriske fællesskab
samt faglige og sociale netværk med
ambitiøse vækstlagsmennesker, der
lige som dem selv eksperimenterer
med eget udtryk, egenhændigt prøver kræfter med scenekunstens tilblivelse, og som brænder for at udtrykke sig i teaterkunstens form.
Hvad er vækstlags teater?
I Odense har vækstlagsmiljøet forsøgt at samle sig under navnet Teaternetværket UnderVærket, som så
dagens lys i 2011 med det succesfulSide 6

de debutteaterprojekt ”Mennesket
2011” på Skibssmeden i Odense.
Herefter har de frivillige kræfter bag
UnderVærket samarbejdet med
DFUNK, optrådt på Langelandsfestivalen og ved havnekulturfestivalen i
Kerteminde. Nu forsøger miljøet at
samle sig endnu mere i et tæt samarbejde med Teater Momentum, Mimeteatret og U teatret og vil den 19.21. april 2013 præsenterer Scenoskop – Teaterfestival for upcomings.
Se mere på www.undervaerk.dk og
facebook siden http://
www.facebook.com/#!/
undervaerket

Peter Pan har allerede nu
- sammen med
skyggen og klokkeblomst - været inde
hos de tre børn:
Wendy, John og
Michael. Flere gange…
De har endnu ikke
lært at flyve rigtigt
– men det kommer.
De skal jo muntre
sig på drømmeøen
med de sjove glemte drenge, tam-tamindianerne, de yndige havfruer og
ikke mindst de vilde
pirater, der styres
med hård klo - af
kaptajn Klo - i alt
fald indtil krokodillen kommer…

Faren og Moren og
Liza og vovse glæder sig til de kommer hjem, men de
synes at børnenes
eventyr er det hele
værd… især med al
den dejlige musik.
Der nogle virkelig
gode sange som gør
os i godt humør.
Bare vent og se. Og
glæd jer, så sæt allerede nu X i kalenderen og vær klar til
at flyve med ved

Forpremieren
onsdag den
31. oktober!!!
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På hat med Kai Normann Andersen
Gå ikke glip af en hyggelig
og intim kabaret-aften på
MASken!

Premiere
søndag den 21. oktober
kl. 19.30 på MASken
Den
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En hilsen fra Lisbeth Weng
Kære alle MAS venner!
Hermed en hjertelig tak, for den
meget smukke buket jeg fik, da
jeg lå på sygehuset. Den var så
lysende, farverig og glad. Ligesom
samværet i MAS har været for
mig. Også det takker jeg jer for.
Desværre kan jeg ikke komme til
generalforsamlingen i år, og det
er jeg ked af. Det er vist kun den
anden jeg "misser" i min tid i
MAS, men kræfterne er ikke til
aftenmøder.
Jeg ønsker jer alle en god generalforsamling og en super sæson
2012-2013
Endnu en gang tak for blomsterne, og for tanker og besøg.
Kærlig hilsen
Lisbeth
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Ene kan vi intet - sammen kan vi alt
Laundrup Mark Egnsspilsforening
har stor glæde af at arbejde sammen
med bl.a. MAS, Ringe Pensionistforenings Teatergruppe og Foderstofrevyen. Det viste gennemførelsen af det
sidste egnsspil, som i øvrigt blev en
stor succes målt med foreningens
briller.

Fra Foderstofrevyen og Ringe Teatergruppe er der kommet dygtige skuespillere. Det er altid rart med erfarne
folk på rollelisten, ligesom en del af
Ringe Teatergruppes medlemmer
har lagt et stort stykke arbejde i at få
gjort kulisser klar og har hjulpet med
kostumer.

MAS’ faste lydmand, Ib Skou har
været med i mange af egnsspilsforeningens forestillinger, gjort et fantastisk stykke arbejde og sammen med
instruktøren Hans Bruun løftet amatørteatret op på et højere plan. I år er
egnsspilsforeningen også blevet godt
hjulpet på lyd- og lyssiden af Edvard
Stadil og Henrik Skov.

Mht. teknisk udstyr og kostumer har
foreningerne i tidens løb også haft
stor glæde af samarbejdet.
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I egnsspilsforeningen håber vi på, at
dette samarbejde kan fortsætte og
måske udbygges til glæde og gavn for
det kulturelle liv på Midtfyn.
Tommy Hovgård Nielsen

aktivitetskalender

infomasion
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.
Hovedredaktør: Allan Thomsen
Åskovvej 22, 5856 Ryslinge
Telefon: 65 99 22 88/30 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
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

Søn. d. 09. kl. 10-18:

DATS-kursus: Video i teaterforestillingen
på MASken

Ons. d. 12. kl. 15.30:

Koordinerende møde om Frivillig fredag
på MASken

Tor. d. 20. kl. 19.30:

MAS-generalforsamling
Café Paradis på MASken

Fre. d. 28. kl. 15-17:

Frivillig fredag - m/ lidt Peter Pan og
På hat med Kai Normann Andersen
Ved Ryslinge Gadekær

Oktober
Søn. d. 21 kl. 19.30:

På hat med Kai Normann Andersen
Premiere på MASken

Ons. d. 24. kl. 19.30:

På hat med Kai Normann Andersen
Forestilling på MASken

Tor. d. 25. kl. 19.30:

På hat med Kai Normann Andersen
Forestilling på MASken

Lør. d. 27. kl. 19.30:

På hat med Kai Normann Andersen
Forestilling på MASken

Ons. d. 31. kl. 19.00:

Peter Pan
Forpremiere i Forsamlingshuset

November
Lør. d. 03 kl. 15.00:

Peter Pan
Premiere i Forsamlingshuset

Søn. d. 04 kl. 15.00:

Peter Pan
Forestilling i Forsamlingshuset

Søn. d. 11 kl. 15.00:

Peter Pan
Forestilling i Forsamlingshuset

Åbningstider:
Alle dage 8.00 - 20.00

