
 

Nr. 1 
 

September 
2014 

 

42. årgang 

 i
 n

 f
 o

 m
 a

 s
 i

 o
 n

  
Årets Rysling 

2014 



Side 2 

Vores alle sammens ildsjæl hædret 

 

Stort, velfortjent til lykke til Erik, årets Rysling 2014 



Velkommen til en ny sæson i MAS 

Det bliver ikke bare en sæson som de andre! Nej! - Til næste år, 2015, har 
vi 50 års jubilæum. Det skal fejres! 
 

Hvordan, ved vi ikke endnu, men datoen er den 29. januar. Om det lige 
bliver den dato skal besluttes. Men har I nogle ideer, så hold jer ikke tilba-
ge, skriv det ned og send det til mig. 
 

En ting er sikkert! Hele 2015 bliver et jubilæumsår. 
 

Men ellers tegner det til masser af store oplevelser i MAS: 
 

Alice i Eventyrland med masser af sprudlende børn og voksne, 
 

Kæmpenissen fra bjergene med ”uhygge” for de mindste, 
 

Tolverhøj med spas og løjer, 
 

Herre og skygge med alvor, 
 

Og hyggelige Eventyrlige aftener. 
 

Ja, aktivitetsniveauet er meget højt i MAS i den kommende sæson. 
 

Vel mødt! 
 

Formand Ege 

Arbejdsdag i MAS den 23. august 



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   September 2014 

Velkommen til en ny sæson 
som vi jo har taget hul på for længst. 
Medlemmerne er vældig aktive 
rundt omkring og bestyrelsen glæder 
sig over den gode energi. Vi ønsker 
alle en god sæson. 
 

DATS-Teaterfestival i maj 
gennemførtes på forbilledlig vis med 
masser af aktive MAS’ere, og den  
blev på alle leder en succes. Se Eges 
omtale her i bladet. 
 

Årets Rysling 
Erik blev kåret årets Rysling på 
grundlovsdag, hvor mange lokale og 
MAS’ere fra rundt på Fyn var med til 
at fejre ham. Hans meget aktive 
MAS-virke var begrundelsen. Det 
blev han meget glad for også på 
MAS’s vegne. Tak for opbakningen 
siger han. 
 

Den ny sæson 
Er kommet i gang på bedste vis. Der 
hersker travlhed, glæde og begej-
string. Det blir imidlertid en meget 
krævende sæson med 5 produktio-
ner. Kommentar: Vi har i grunden 
brug for mange flere aktive såvel i 
selve foreningsarbejdet som hos de 
 

medvirkende aktive på forestillin-
gerne.  
Så opfordringen lyder: Inviter gode 
venner og bekendte med til prøver 
og deslige for at skabe en teaterinte-
resse hos dem. 
Det er desuden en  ganske særlig 
sæson, da MAS den 29. januar 2015 
kan fejre 50-års jubilæum. 
 

Arbejdslørdag den 23. august 
Supergod dag. Stor takt til de 17 ak-
tive knoklere, som fik muget ud i 
krogene, kørt på containerpladsen, 
sorteret i kostumerne, repareret hist 
og her m.m.. Dejligt at arbejde og 
grine sammen. 
 

Fondstilskud til gode ting 
Nordeafonden har ydet 15.700 kr. til 
nye lyse sidetæpper på store scene -  
og den Faberske fond har ydet 
25.000 kr. til mikrofoner. Begge dele 
vil hurtigt blive anvendt i Alice i 
Eventyrland. 
 

Årets Generalforsamling 
Finder sted torsdag den 18. septem-
ber (altid den 3. torsdag i sept.) Se 
omtale andetsteds i bladet. 
 

På bestyrelsens vegne, Erik 

Der blev knoklet i Barakken på arbejdsdagen 
Side 4 
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Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

Kære læser: 
 

Der er meget MAS med ham Erik 
Skøtt! Uden ham, ikke meget MAS! - 
Ja, Erik blev sandelig hyldet på 
Grundlovsdag - og hvor han dog for-
tjener det! Til lykke og tak fra os alle! 
 

Jeg holder meget af at komme i 
MAS, både til teaterarbejdet og til 
foreningsaktiviteter - også fordi MAS 
er et af de ganske få steder jeg kom-
mer, hvor jeg ikke trækker gennem-
snitsalderen op! - Spøg til side: Jeg 
vil hermed opfordre til, at vi på den 
forestående generalforsamling tager 
spørgsmålet om aldersfordelingen i 
MAS op til drøftelse. Hvad kan vi 
gøre for at tiltrække yngre aktive 
medlemmer til stykkerne og til fore-

ningsarbejdet? 
 

Et andet og vigtigt emne, som vi må-
ske også kunne komme ind på, er 
vores fremtid på Gråbjergvej 6. - Det 
nuværende ”lejemål” løber kun til 
2015. - Kan vi aktivt bidrage til at 
Teatret MASken bliver et centralt 
aktiv i en større tværkulturel sam-
menhæng, som evt. også omfatter 
baghuset og Gråbjergvej 8? 
 

Det kunne være skønt med rigtig 
mange (yngre) MAS’ere til general-
forsamlingen! 
 

I øvrigt mener jeg, at du burde tage 
med på Vild sjæl den 3.-5. okt. (se 
side 12). 
 

Mange hilsner og gode teateroplevelser,  Allan 

 

Vi holder den årlige generalforsamling i teaterrummet på MAS-
ken torsdag den 18. sept. kl. 19.30. 
 

Alle medlemmer modtager indkaldelse og dagsorden via mails 
meget snart. Enkelte via alm. post.  
 

Vedr. valg til formand: Bestyrelsen indstiller Ege som formand. I 
øvrigt til bestyrelsen: Henriette, Erik og Edvard er på valg og alle 
modtager genvalg. 
 

De vigtige debatter om året, der er gået  - og  om virkeplanen for 
næste år (50-års jubilæumsår for foreningen) skulle gerne invol-
vere en masse medlemmer. Vi glæder os til at se rigtig mange. 
 
MAS’ser af hilsner fra Bestyrelsen. 

 

Generalforsamling 
torsdag den 18. sept. 
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Jeg sku’  hilse... 

Alice i eventyrland 
Forpremiere onsdag 29. okt. kl. 19.00 

Prøverne startede den 11. august. Vi 
øver 2 gange ugentligt - mandag/
tirsdag, dels med replikker og op-
trin, dels med indstudering af san-
gene. Der er bare så meget super-
god og iørefaldende musik.  
 

Kostumefolkene er godt i gang med 
at sy kostumer, der blir helt eventyr-
lige. 
 

En masse spændende billeder/pro-
jektioner, der udgør det scenografi-
ske univers, er under udarbejdelse. 
 

Et par af skuespillerne kommer først 
til nu, da de har været ude at rejse.  

Glæden og energien er i top, og det 
er vigtigt, da det er en kæmpestor 
produktion, vi har gang i. Vi skal 
have det hele klar til lige efter efter-
årsferien.  
 

Vi glæder os til at give jer alle en 
medrivende og flot musikalsk fore-
stilling.  
 

Vi glæder os til at se jer til  
Forpremiere 

onsdag den 29. oktober kl. 19 
i Forsamlingshuset  

 

Eventyrlig hilsen fra os alle, 
Erik 

MASser af glade, sommerklædte og forventningsfulde MAS’ere samlet i 
Forsamlingshuset til første møde på Alice i eventyrland  



Stemningen er varm og god, fordi 
eventyrene rummer alt det under-
fundige og forunderlige, alt det ba-
rokke, fornøjelige og tankevækkende 
i H. C. Andersens univers. 
 

Tingene får liv - legetøjet afslører 
menneskelige luner - menneskers 
møde med kærligheden og dens 
modsætning – humoren og den god-
modige (nogle gange beske) satire 
stikker ustandseligt frem, når de 5 
skuespillere læser i alt 10 (af de kor-
tere) eventyr for tilhørerne omkring 
cafébordene på MASken. 

Man hygger sig med et glas vin – en 
øl eller en vand, mens eventyrene 
læses op/ fortælles. 
 
Såvel kendte som mindre kendte 
eventyr er på programmet og vi ser 
frem til en fornøjelig aften, når I alle 
kommer til  
 

Forpremiere 
torsdag den 30. oktober 

kl. 19.30 på MASken  
 
Endnu en eventyrlig hilsen, Erik 

En eventyrlig aften 
Forpremiere torsdag 30. okt. kl. 19.30 
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Kæmpenissen fra bjergene  

Side 8 

Nisser er ikke til at stole på. De bli-
ver for høje, tager på efterskole, rej-
ser til udlandet osv.  
 

Men så er det jo spændende at se 
hvem, der møder frem. Tre ikke for 
store piger (Emilie, Emma D. og 
Ida), to til daglig ret nydelige kvin-
der (Margit og Mette), en tidligere 
nissepige, men nu vokset ud af den 
rolle (Emma S.), en far, der egentlig 
bare fulgte sin datter til teater (Jens 
Christian) og så med fuld musik 
Jens. 
 

Det blev så til Kæmpenissen fra 
Bjergene, hvor julen som sædvan-
lig er i alvorlig fare, ikke mindst på 
grund af de ækle hekse Nid og Nag 

(Margit og Mette). Antonia (Emma 
S.) og hendes bedstefar (Jens Chri-
stian) er i en forfærdelig knibe, de 
små nisser Kringle, Klejne og Kandis 
gør deres bedste, og alt bliver godt, 
og det bliver sandelig også jul, fordi 
Kæmpenissen (Jens) med tryllemu-
sik ordner alt til det bedste. 
 

Foreløbig er den uhyggelige skov 
kun kridtstreger på gulvet, men hek-
selatteren er allerede nu bare så 
skræmmende.  
 

Alligevel har vi det rigtig sjovt un-
dervejs og ser frem til, at Ole og Erik 
skaber både skov, hus og heksebo.  
 

Med jule- og nissesind, Gerda. 



OPGAVER: Hvad gør man på de forskellige vagter? 

Side 9 

T o l ve rh ø j  

Vel er Gyllevælde Å ej Rubicon, og 
Vagn ej hverken Chr. IV eller Cæsar, 
men dog jeg siger: ”Terningerne er 
kastet,” og vi er kommet rigtig godt i 
gang med at øve Tolverhøj. 
 

Vi er en flok engagerede, fritidsakti-
ve mennesker, så vi må zig-zagge os 
igennem øveplanen (4. udgave), og 
efter Trines frafald (på grund af ar-
bejde) er det sandelig lykkedes os at 
finde den helt rigtige jomfru-frøken 
Elisabeth Munk, nemlig Jens Chri-
stian, der samtidig - og med kraftig 
skægvækst - fremstiller den kække 
jæger Mogens. 

Og både Piper og Hækkenfeldt er på 
banen, når skuespillertruppen slæk-
ker på fokus og opmærksomhed i 
sidekulissen. 
 
Vi morer os (vanvittigt) og udvikler 
os sammen - og vi bakser med den 
crazy-humor, som er så vanskelig at 
beherske og time. 
 
Der er frodig latter og højt energi-
niveau i Forsamlingshuset, når vi 
øver, for det meste om onsdagen. 
 
Lattermilde hilsner fra fusions-
truppen, Allan 



Herre og skygge  
Vi er kommet godt  fra start på vores 
opdagelsesrejse i Stig Dalagers fanta-
stisk spændende drama fra 1993. 
 

Det handler om H. C. Andersen og 
hans Skygge + mennesker og even-
tyrfigurer, som maser sig på, mens 
han på dødslejet er påvirket af morfi-

nen. Hvem har magten over hvem? 
 

Vi synes det en fornøjelse med denne 
opdagelsesrejse - og der er meget at 
opdage inden premieren midt i 
marts. 
 
Hilsner fra truppen, Erik.  

Fra opsætningen anno 1997 



Foderstofrevyen har i år fået 3 num-
re med til DM i revy d. 5.-6. septem-
ber i Juelsminde. 
 

De tre numre repræsenterer 3 for-
skellige kategorier – nemlig sang, 
sketch og monolog, så vi håber på en 
finaleplads. 
 

Vi siger tak for det gode samarbejde 
og glæder os til ny sæson 2014-15. 
 

Hvis det skulle have interesse, er det 
muligt at se mere om DM i revy på 
 

www.revyfestival.dk 
 

Venlig hilsen Hans 

Foderstofrevyen til DM i revy 

Vi gjorde det igen! 
En super teaterfestival er vel over-
stået. - Et fantastisk stort engage-
ment og en stor indsats af forenin-
gens medlemmer var nøglen til suc-
ces. 
Vi har efterfølgende kun modtaget 
roser for vores afvikling af festival-
len, så som: ”en forbilledlig afvikling 
af DATS´s teaterfestival” var bare en 
af dem. 
Efter festivallen holdt planlægnings-
gruppen et evalueringsmøde med 
DATS, der blev udvekslet erfaringer 
fra forløbet, diskuteret ideer til frem-
tidige festivaller, så DATS’s festival-
håndborg kan blive opdateret til 
gavn for de næste scener. 
Også fra DATS skal der lyde en kæm-
pe tak for det kæmpe arbejde i lagde 

i en uforglemmelig weekend og den 
stemning i alle var med til at skabe, 
med jeres smittende humør. 
Man skal aldrig fremhæve enkelt 
personer, for sådan et arrangement 
er et teamwork, men en skal dog 
nævnes Henriette – Henriette tak for 
dit kæmpe arbejde med planlægning 
vagtplaner, fordeling af klasseværel-
ser til grupperne og alt det andet 
trælse papirarbejde. 
Kære alle, tusind tak for jeres kæmpe 
indsats, det er helt fantastisk at være 
formand for sådan en flok engageret 
glade teatertosser, der selv om de 
ikke har fået megen søvn, knoklede 
på med oprydning til midt på afte-
nen. 
Ege 
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Kursus og workshop i tekst, rum og reali-
sering for både instruktører, scenografer, 
kostume- og lysfolk. Vivian Nielsens ma-
nuskript Vild Sjæl er det fælles arbejds-
grundlag: En historie der i dén grad hen-
vender sig til alle sanser, båret af både 
ord, billeder, lyde, lysstemninger og 
handlinger. Weekenden bliver en teater-
rejse, hvor vi følger en kvinde igennem 
den længste, mærkeligste og mest om-
væltende nat i hendes liv. Opgaven er, at 
realisere denne vilde ”rejse gennem nat-
ten” som en fortælling på scenen. 
Hvordan arbejder man med en kræ-
vende teatertekst som kunstnerisk 
team? Så det bliver et levende teater-
udtryk - med både rum, teknik og 
skuespillere som medskabere. Selve 
samarbejdet er i fokus, fordi mange 
øjne ser mere end få. Nogle ser bille-
der og rum, materialer, farver og lys. 
Hvor andre ser karakterer, relationer 
og arrangementer.  
Weekendens program:  
Fredag aften vil Jakob og Peter for-
tælle om, og give eksempler på, 
hvordan de arbejder kunstnerisk 
med at fortolke både tekst og bille-
der som hhv instruktør og scenograf. 
Herefter danner vi kunstneriske pro-
duktionshold, der i løbet af lørdag og 
søndag skal give deres bud på læs-
ninger, fortolkninger og realiseringer 
af Vild sjæl.  
Lørdag formiddag vil Jakob og Peter 
gennemgå udvalgte scener, med fo-
kus på hvordan de ser,  læser og un-
dersøger stoffet som instruktør og 
scenograf. Her begynder også dialo-
gen om, hvad det hele handler om? 
Hvad vi vil med denne fortælling? 
Og hvordan det kan komme til ud-
tryk? Hvilke konsekvenser har vores 

valg? Både rum og scenebilleder, 
arrangementer og karakterer er jo 
konsekvensen af fortolkninger. Og 
fortolkningerne skal både ”spille 
sammen” og ”spille op til” hinanden. 
Hvis forestillingen skal blive en hel-
hed og finde sit udtryk. - Resten af 
weekenden, arbejder holdene med 
deres egne læsninger, fortolkninger 
og realiseringer – med Jakob og Pe-
ter som konsulenter. Vi arbejder i 2 
meget forskellige rum, på en stor og 
en lille scene, for at undersøge rum-
mets betydning for både fortolkning 
og udtryk. Undervejs i processen er 
der fælles visninger, hvor Jakob og 
Peter også vil gå ind og demonstrere 
valg, muligheder og konsekvenser, 
ved at arbejde aktivt med rum og 
spillere. Vi slutter af søndag efter-
middag med at samle op på erfarin-
gerne, og sætte dem i perspektiv: 
Hvordan kan I bruge erfaringerne 
fra denne weekend aktivt, og tage 
dem ind i jeres teaterarbejde, når I 
kommer hjem på jeres egen scene. 
Vi satser på rekruttere et hold frivil-
lige skuespillere, der skal lægge 
kroppe og stemmer til holdenes 
praktiske og kunstneriske arbejde på 
de 2 scener. 
Undervisere: Jakob Oschlag, in-
struktør/dramaturg (tidligere DATS-
konsulent), Peter Rafn Dahm, sceno-
graf og DATS-scenografikonsulent. 
Tid: Fredag den 3. oktober kl. 19 til 
søndag den 5. oktober kl. 15 
Sted: Det lille Teater, Ladegårdskov, 
Gråsten 
Pris: 800 kr. incl manus og kost. 
(DATS og Det lille Teater kan være 

behjælpelige med at finde billig over-
natning.) 

Vild sjæl - en opfordring 
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Rigtig mange lokale foreninger mødes på sportspladsen i Ryslinge med en 
masse aktiviteter. 
 
Mange mennesker samles og får en festlig dag ud af det. MAS har deltager 
med en sjov og festlig sminke- og hatte-bod. 
 
Alle kan komme ind og prøve at lave sig en ansigtsmaske med til tilhørende 
skør hat. 
 
Kom og vær med – midt iblandt alt det andet sjove og underholdende. 
 
Vi ses i teltet. 
 
Kisser og Erik, AnneLise og Linea. 

Tænd lyset - og støt MAS 

Vi er nogle stykker (alt for få), som 
støtter MAS via vores strømforbrug. 
 

MAS er tilmeldt FynskSupportEl, 
som er en sponsorordning hos Ener-
gi Fyn. Det betyder, at hvis du vælger 
at støtte MAS ved at købe markeds-
el-produktet FynskSupportEl, så 
giver Energi Fyn 2 øre pr. kWh til 
MAS. Det er ikke noget, der bliver 
lagt oven i din pris. Faktisk har mar-
keds-el gennem de sidste år været en 
smule billigere end normalt afregnet 
el, idet der er tale om ”her og nu pri-
ser”. 
 

Du kan tilmelde dig FynskSupportEl 
på 
 

www.fynsksupportel.dk 
 
 
 

Det er også her, at du skal vælge 
Midtfyns Amatør Scene, som den 
klub, du ønsker at støtte. Alle kan 
tilmelde sig – også selv om du ikke i 
dag får el fra Energi Fyn. 

Du får din el på sædvanligvis, og vil 
ikke mærke forskel. Du kan læse me-
re om ordningen på 
 

www.fynsksupportel.dk 
 

Har du spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte bestyrelsen i MAS. 
Tilmeldingen er nem, men hvis du 
finder det for bøvlet at tilmelde dig 
via internet, er der også en ”snail-
mail-løsning” hvor man på rigtigt 
papir indsender sin tilmelding. 
 

De sidste to år har ordningen givet 
hvad der svarer til kontingentet fra 
to fuldt betalende medlemmer, men 
vi vil jo gerne have det til at give no-
get mere. Det eneste det vil koste dig 
er lidt ulejlighed én gang for alle, så 
støtter du foreningen fremover. Og 
selvfølgelig kan du melde dig ud af 
ordningen igen, hvis du skulle få et 
bedre tilbud. 
 

Med venlig hilsen 
Palle Hansen 

Ryslingedagen - søndag 7. sept. kl. 10-15 



Side 14 

Støt MAS 



Ryslinge-dilettant i 1920’erne 

Jeg har i vores gemmer 2 gamle fo-
tos fra arvede fotoalbums. 
 

Min svigermor, dengang frøken Ella 
Munk fra Kildegård, Ryslinge, var 
med til at spille dilettant i Ryslinge. 
 

På det ene foto sidder hun bag spin-
derokken i den sorte kjole.  
 

 

Og på det andet foto står hun op ov-
re til venstre.  
 

Ud fra hendes alder (født i 1906) vil 
jeg mene det er fra omkring 1924-27. 
 

Venlig hilsen 
  
Grethe Munk 

Side 15 



ak vitetskalender 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. 
 

Hovedredaktør: Allan Thomsen 

Åskovvej 22, 5856 Ryslinge 

Telefon: 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 

Bakkevej 3M, Ollerup 

5762 V. Skerninge 

tlf.: 22 90 49 19 
 

Kasserer: 

Lise Winfeld-Lund 

Olaf Ryesgade 2, C 

5000 Odense C 

Telefon: 61 70 74 96 
 

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 

September 
 

Fre-lør. d. 5.-6.:  DM i Revy (med Foderstofrevyen) 
    Juelsminde 
 

Søn.  d. 7. kl.10-15: Ryslingedagen 
    Ved Ryslingehallen 
 

Tir.  d. 9.:   Vild sjæl - sidste frist for tilmelding til kursus 
 

Tir.  d. 18. kl. 19.30: MAS-generalforsamling 
    På MASken 
 
Oktober 
 

Fre-søn. d. 3.-5.:  Vild sjæl 
    Kursus, Det lille Teater, Gråsten 
 

Ons. d. 29. kl. 16: PR-udvalgsmøde 
    På MASken 
 

Ons.  d. 29. kl. 19: Alice i eventyrland 
    Forpremiere i Forsamlingshuset 
 

Tor.  d. 30. kl. 19.30: En eventyrlig aften 
    Forpremiere på MASken  


