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Scan koden her og kom direkte ind på siden: 
 



Askov Højskole 18.-19. april 
 

Der er endnu engang årsmøde i 
DATS. Det er gratis for personlige 
medlemmer, og MAS kan sende to 
afsted. 
 

Ege har været med til at planlægge 
mødestedet for amatørscener, som i 
år handler om relation og kommuni-
kation. Derudover er Tanja undervi-
ser på mødestedet for teaterundervi-
sere, så MAS er allerede godt repræ-
senteret.. 

 
 

Jeg vil garantere et døgn med en 
masse teaterglade mennesker og in-
teressante mødesteder. 
 

Hvis I er personligt medlem og øn-
sker at deltage, kan I tilmelde jer på 
DATS' hjemmeside. Hvis I ikke er 
medlem af DATS og ønsker at MAS 
sender jer afsted, skal I kontakte Ege 
og mig. 
 

Mange hilsner, 

Henriette    

 

… Hva’ Søren er nu det??? der er rigtig mange 
medlemmer, der er alt for sent ude med at få be-

talt deres kontingent for denne sæson. Det 
skulle være betalt i november.......nåh men nu 
minder vi jer om det. Skynd jer at få det be-

talt. I forstår jo nok, at foreningens økono-

mi er afhængig af det. 
 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen. 

DATS-årsmøde 

Kontingent 

 

Lad os inspirere hinanden: Kom 
med gode idéer eller få gode idéer, 
mens vi sammen snakker om, hvad 
vi skal spille på vores scener i næste 
sæson. 
Familieforestillingen på store scene i 
efteråret er jo vigtig, og det er alle 
øvrige forslag også - alt kan ske !! 
Lad os se på mulighederne. 
Repertoireudvalget har holdt møde 
inden og har sikkert nogle forslag.  
 

Husk også, at det er muligt at påtage 
sig instruktøropgaver. Der vil altid 
være hjælp at hente!!! 
 

Vi ses 
 

på MASken 
i Café Paradis 

mandag den 23. 
febr. kl. 19.00 

 

Hilsner på manges vegne, Erik 

Repertoiret 2015-16: Medlemsmøde 
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Spis selv 

Husk tilmelding!!! 

Godt nytår ønsker vi 
for alle MAS’ere! 
 

En eventyrlig aften 
De fem eventyrfortællere skabte  
nogle stemningsfulde aftener på  
MASken sammen med Ib og Ole i 
slutningen af oktober. De satser på 
(når de får lidt tid fra de øvrige fore-
stillinger) at turnere rundt på Fyn og 
skabe en eventyrlig aften i f. eks.  
biblioteker, menighedsråd, forenin-
ger osv. 
 
Alice i Eventyrland  
sluttede en flot forestillingsrække 
den 23. november. Stor tak til hele 
det store hold, der gennemførte en 
super flot og underholdende forestil-
ling, som de mange publikummer 
var glade for! 
 

Kæmpenissen fra bjergene 
Nisser og hekse i fryd og gammen. 
Børnepublikummet var begejstret. 
Tak for en fornøjelig historie og  

en fint gennemført række forestillin-
ger! 
 

Kisser Jensen 
En kær og værdsat teaterven døde i 
december måned. 
Vi vil savne hende. Se mindeordene 
her i bladet. 
 

LED-lamper 
Vi har investeret i yderligere 4 lam-
per, så vi kan gennemføre Tolver-
høj og Herre og Skygge samtidigt 
uden tekniske problemer. 
Den nye digitale lydmixer er Ib ved 
at få et overblik over - spændende. 
 

Årets hyggeaften/
garderobeMAS 
Efter at MASken i sommer/efterår 
har været anvendt til børnehave skal 
vi have gennemført en arbejdsdag 
vedr. garderobe-forholdene. Og I 
huskes lige på fredag den 23. janu-
ar, hvor vi spiser sammen i Café 
Paradis.  
 

Hilsen Erik 

Fredag den 

23. januar 

Kl. 19 

i café Paradis 

På masken 
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Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

Godt nytår til alle læsere! 
 

Det ku’ være SÅ hyggeligt, hvis du 
kom til sammenskudsgilde, ”SPIS 
SELV”, på MASken på fredag!!! - 
Traditionen tro medbringer man 
drikkevarer og mad, som man selv 
synes er lækker, og som man evt. 
selv har lavet - til eget forbrug + evt. 
lidt til… 
 

På fredag den 23. jan. skal vi spise og 
drikke og hygge os - og drøfte, hvor-

dan, og hvornår, vi skal fejre forenin-
gens 50-årsjubilæum. 
 

Tilmeld dig på 
allanthomsen51@hotmail.com 
eller på tlf.: 30 23 65 99 
 

Husk også medlemsmødet den 23. 
februar! 
 

Husk også at betale kontingent!!! 
 
 

Mange hilsner, 
Allan 

Alle herlige eventyrfigurer og musi-
kalske venner sluttede et sjovt og 
vellykket efterår af med en strålende 
forestilling den 23. november. Efter 
10 uger med orkesterprøver og to 
ugentlige sceneprøver, ekstra inten-
sivt op til forpremieren, og de efter-
følgende 7 forestillinger. Efter opryd-
ningen samledes vi til en hyggelig 
pizza-afslutningsfest med under-
holdning og gaver (kaninen er vel-
placeret blandt andre 
eventyrlige figurer på hyl-
den i havestuen).  
Det er bare så dejligt, når 
vi i MAS kan gennemføre 
vores efterårs-
familieforestilling.  

Det er et jo et stort arbej-
de for os alle, kostume- 
og sminkefolk, lysfolk, 
lydfolk, musikere og sce-
neteknikere, for skuespil-
lerne OG instruktøren, 
der skal bevare det store 

overblik… og det er en kæmpefornø-
jelse, når det lykkes at skabe en så 
flot og farverig forestilling som Alice 
i Eventyrland.  
 

Til afslutningsfesten sagde vi jo tak 
til hinanden for teatersamværet og 
den fælles indsats, så her er blot en 
ekstra tak for et supergodt samarbej-
de og en dejlig oplevelse. 
 

Eventyrlig hilsen Erik   

Farvel Alice 
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Jeg sku’  hilse... 

Tolverhøj 

Fælles fokus, tilpasning af kostumer, 
håndtering af regi og rekvisitter, lyd-
optagelser, lyssætning, fotografering, 
video-optagelse, masser af action på 
scenen… og masser af grin og godt 
humør. 
 

Crazy-komik er en vanskelig ting, 
der kræver seriøst og omhyggeligt 
forarbejde (og lidt sans for humor)
for at lykkes på scenen.  
 

Heldigvis er det et suverænt team 
der er på banen for at få Tolverhøj 
finpudset og poleret til forpremie-
ren: Lys- og lydfolk, kostumierer, 
scenografer og skuespillere, i alt en 
snes MAS’ere, arbejder på højtryk  
flere gange om ugen for at få alt på  

plads og klart til 
 

onsdag den 18. feb. kl. 19.30 
 

Glæd jer, kære forpremiere-
publikum! I vil komme til at opleve 
et gammelt stykke, der er helt ny-
skrevet, med gamle MAS’ere i helt 
nye helteroller og helt nye MAS’ere i 
gamle klæder. 
 

I alt 13 medvirkende i Det Piper- 
Hækkenfeldtske Teaterselskab blæ-
ser sig op, fra alle retninger, til vinte-
rens store latter-orkan, kaldet 
”Poul”. - Så er man advaret! 
 

Vi glæder os meget til at spille for 
jer!  
 

På truppens vegne, Allan 
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Herre og skygge 
Undervejs ændrer Skyggen karakter 
og bli’r en barber, der lader det skar-
pe barberblad spille i lyset… 
 

Nye skygger kaster sig over Ander-
sens liv. – Dramaet intensiveres 
yderligere mod slutningen, hvor det 
endelige opgør finder sted. 
 

Den indre dæmoniske kamp træder 
frem i lyset. Mennesker og eventyrfi-
gurer træder i karakter og pludselig  
stiller døden voldsomt krav om sær-
ligt nærvær.  
 

Vi (de 4 skuespillere, instruktør, suf-
flør og lysmand) har fundet ud af dét 
– det med den eksistentielle kamp - 

og de spændinger/modsætninger et 
menneske kan have i sig - i Stig Da-
lagers geniale tekst fremstilles disse 
modsætninger af Herren og Skyggen 
– lyslevende på scenen....flankeret  
af bl.a. Fru Heiberg, Jenny Lind, 
farfaren, Lille Claus m.fl. 
 
 

Vi glæder os meget til at vise jer alle-
sammen dette drama, så kom og vær 
med til  
 

Forpremiere 
torsdag 12. marts 

på MASken 
 

På truppens vegne, Erik 
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Pænt farvel til årets juleforestilling 
Det var faktisk en lidt kedelig fore-
stilling, jeg havde fået skrevet til jul. 
Men så kom de små og den store 
nisse, heksene samt bedstefar og 
Antonia, og da de så fik hjælp af lyd, 
lys og scenograf m.m., endte det med 
at blive spændende, lidt uhyggeligt 
(kun et enkelt barn blev båret hul-
kende ud) og med en glad, julet mu-
sikslutning.  
 

Det gjorde stor lykke, at vi tilbød de 
små tilskuere at komme på scenen 

efter forestillingen. De kunne så bli-
ve fotograferet med både hekse og 
nisser. En del af de små turde dog 
ikke nærme sig hekseboet. Teater 
kan virkelig noget!  
 
 

Vi havde det rigtig rart og sjovt sam-
men undervejs, så mon ikke det også 
bliver jul et eller andet sted med 
nogle nisser i næste sæson? 
 

Kærlig hilsen og tak til alle medvir-
kende fra Gerda. 
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Mindeord om Kisser 
Vores gode teaterveninde Kisser er 
død. 
 

Selvom hun de sidste måneder var 
stærkt hæmmet af sin kræftsygdom, 
var hun stadig virksom og engageret i 
vores teaterfællesskab. 
Optimistisk og ukuelig 
tog hun dagligdagen på 
sig. Det oplevede vi he-
le tiden i samtalerne 
med hende. 
 

Siden kort før årtusind-
skiftet, hvor Kisser blev 
medlem af vores for-
ening har hun været 
meget aktiv omkring 
vores to scener. Hun 
påtog sig ganske hurtigt 
formandshvervet i Kosmif-udvalget, 
da hun udover sine evner til at kreere 
og sy kostumer også havde organisati-
onstalent. Og i 2005 blev hun valgt 
ind i bestyrelsen, hvor hun meget en-
gageret har arbejdet siden. - Kisser 
var glad for MAS - såvel for forenings-
arbejdet som for de overordentligt 
mange teaterproduktioner hun deltog 
i - ikke så meget på scenen, men sær-
deles meget bagved og omkring sce-
nen: Hun stod i spidsen for et meget 
spændende og kreativt kostumearbej-
de og forstod virkelig, hvad det betød 
at skabe en sammenhæng i de opsæt-
ninger, hun var med i. Instruktør og 
scenograf havde et super-samarbejde 
med Kisser som kostumier. - Hun 
skabte, tegnede og syede fantastiske 
kostumer til et væld af forestillinger 
og i særlig grad de store farverige pro-
duktioner.  
Kreativt, idérigt og sprudlende. 
Altid velforberedt, rettidig, energisk, 

velovervejet og med dejlig samar-
bejdsevne. Meget værdsat af MAS’s 
øvrige dygtige kostumefolk. - Hun var 
også hovedansvarlig for vores garde-
robe - et kæmpearbejde, dels med or-

ganisering i udvalget og 
med de indretningsproble-
mer vi undervejs har haft. 
Ingen tvivl om, at de øvri-
ge aktive i udvalget vil sav-
ne hende rigtig meget. Det 
var også hende, som de 
mange folk rundt om på 
Fyn kontaktede, når der 
skulle lejes kostumer ud, 
til brug i andre sammen-
hænge. Som bestyrelses-
medlem var Kisser en for-
nøjelse. Hun var god til at 

perspektivere og se MAS i en større 
forenings-sammenhæng. – Bl.a. vil vi 
mindes hendes engagement i forskel-
lige lokale kulturarrangementer, Kul-
turfestivaler og Ryslingedage m.m. 
Altid klar til at stille op og formidle.  

Hun havde en særlig hovedopgave 
som ansøger til diverse fonde, og hun 
har gennem årene sikret MAS mange 
flotte støttebeløb, som har betydet en 
kæmpe teknisk udvikling for forenin-
gen. Altid godt støttet af Erik der-
hjemme. Vi i bestyrelsen har mistet 
hendes solide kompetence. 
 

Alle vi MAS’ere vil savne hende og 
mindes hendes fine personlighed.  
Jeg selv har været inderligt glad for 
vores teatersamvær og samarbejde, 
hvor kreativitet, varme, smil og fælles 
forståelse var omdrejningspunktet. 
 

Æret være Kissers minde.                                                                                                     
- Erik Skøtt 
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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 

Januar 
 

Fre.  d. 23.  kl. 19.00: ”Spis selv” 
    Forenings-komsammen på MASken 
 
 

Februar 
 

Ons.  d. 18. kl. 19.30: Tolverhøj 
    Forpremiere i Ryslinge Forsamlingshus 
 

Søn.  d. 22. kl. 15.00: Tolverhøj 
    Premiere i Ryslinge Forsamlingshus 
 

Man.  d. 23. kl. 19.00: Medlemsmøde om repertoire 2015-16 
    MASken 
 

Tir.  d. 24. kl. 19.30: Tolverhøj 
    Forestilling i Ryslinge Forsamlingshus 
 

Fre.  d. 27. kl. 19.30: Tolverhøj 
    Forestilling i Ryslinge Forsamlingshus 
 

Lør.  d. 28. kl. 15.00: Tolverhøj 
    Forestilling i Ryslinge Forsamlingshus 
 
 

Marts 
 

Søn.  d. 01. kl. 15.00: Tolverhøj 
    Forestilling i Ryslinge Forsamlingshus 
 

Tor.  d. 05. kl. 19.30: Tolverhøj 
    Forestilling i Ryslinge Forsamlingshus 
 

Søn.  d. 08. kl. 15.00: Tolverhøj 
    Forestilling i Ryslinge Forsamlingshus 
 

Tor.  d. 12. kl. 19.30: Herre og Skygge 
    Forpremiere på MASken 
 

Søn.  d. 15. kl. 15.00: Herre og Skygge 
    Premiere på MASken 

Hvorfor har 
du så store 
hænder??? 


