
 

Nr. 4 
 

Marts 
2015 

 

42. årgang 

 i
 n

 f
 o

 m
 a

 s
 i

 o
 n

  

Forpremiere 

torsdag 12. marts 

Kl. 19.30 

Herre og skygge 

5

42. årgang



07 – 20 

Scan koden her og kom direkte ind på siden: 
 



Kom med til teaterfestivalen i Frede-
riksværk. 
 

Vi fik sidste år et gavekort fra 
DATS på 6 personer gratis til 
dette års festival. 
 

Så vil i med til en helt vild weekend 
uden at det koster noget, så tilmeld 
dig til mig (ege@urirys.dk). 
 

De 6 pladser bliver fordelt efter 
”Først til mølle”-princippet. 
 

Programmet er ved at blive lagt, og 
så snart det er på plads, så kan I føl-
ge med her:  
 
 

http://www.dats.dk/scener-og-
grupper/festivaler/teaterfestival-
2015/ 
 

Gaven indeholder en weekend fyldt 
med teateroplevelser inkl. overnat-
ning i grupperum på eget ligge-
underlag samt alle måltider. 
 

Der er mulighed for at tilkøbe senge 
i weekenden for kun 500 kr. pr. per-
son. 
 

Jeg skal have jeres ønske om at kom-
me med senest den 15. marts. 
 

Med venlig teaterfestival-hilsen 
Ege 

Side 3 

Askov Højskole 18.-19. april 
 

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  

DATS’s Teaterfestival 
8. - 10. maj 

 

DATS-årsmøde: Sidste udkald 

 
Kære MAS’ere. 
 
Så har Foderstofrevyen snart bagt 
den næste kage. Vi glæder os til at 
komme på scenen, få tekst, musik, 
kostumer og alt det tekniske på 
plads, så ovnen kan blive klar til den 
nye revy.  
 
 

Vi har  

 
Forpremiere 
den 18. marts 

kl. 19.45  
 
 
 

og vil hermed gerne invitere jer 
MAS’ere til en aften med lidt skør 
underholdning. - Så håber vi på lidt 
god publikumsrespons. 
 

Hilsen Hans 

 

Foderstofrevyen 



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   Marts 2015 
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Bestyrelsen- aktuelt 
Medio december 2014 kunne vi byde  
Rikke Juul Damgaard velkommen i 
bestyrelsen.  
Kisser Jensen havde bl.a. haft en 
funktion som fondsansøger, hvortil 
hun fik hjælp af Erik Rahn Jensen. 
Han vil fortsat fremover være besty-
relsens fond-ansøgnings-mand i 
samarbejde med Edvard og – ja os 
alle. Det er vi super glade for. 
 
Tolverhøj  
er jo på trapperne og har, når bladet 
udkommer, sikkert haft en vellykket 
premiere. Held og lykke til Allan og 
truppen omkring ham. 
 
Herre og Skygge  
står klar på MASken kort efter sidste 
Tolverhøj-forestilling. 
 

Med disse to opsætninger præsente-
rer vi to aktuelle forfattere Allan 
Thomsen og Stig Dalager, der hver 
især har skabt nutidige teaterfore-
stillinger baseret på tekster fra to 
store 1800-talsdigtere Johan Ludvig  
 
 

 

Heiberg og H.C. Andersen. Den ene 
var måske lidt ”større” end den an-
den... 
Se omtalen af forpremiere andet-
steds i bladet. 
 
Foderstofrevyen  
Årets revyforestilling er også snart 
klar til at trykke den af på Store sce-
ne. Det sker fredag-lørdag den 
20.-21. marts og 27.-28. marts.  
Forpremieren finder sted onsdag 
den 18. marts ved 20-tiden. Se øvrig 
omtale 
 
Årsmødet 2015 i DATS 
afholdes på Askov Højskole den 18.-
19. april. Ege, Erik, Tanja og Allan 
har planlagt at deltage. Vil 
du med, så kontakt Ege. 
 
Medlemsmødet vedr. næste sæ-
sons repertoire  
afholdtes mandag den 23. februar. 
Refereres i dette nummer af info-
mas-ion. 
 

Hilsen Erik 



Side 5 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

Kære læser! 
 

En eventyrlig aften var eventyrlig 
på den lødige måde, Alice i Even-
tyrland bød på sang, musik, flotte 
fantasibilleder og -kostumer, og 
Kæmpenissen fra bjergene hav-
de kæmpesucces, ikke mindst med 
idéen om at lade de mindste møde 
heksene og nisserne (til fotografe-
ring) efter ”tæppefald”. - Godt kon-
cept! 
 

Nu er disse tre produktioner vel 
overståede, og endnu to opsætnin-
ger, Tolverhøj og Herre og skyg-
ge, er i skrivende stund under afvik-
ling. - Se omtalerne side  
 

Der er stadig mulighed for at opleve 
(eller reklamere for) Tolverhøj, der 
spiller indtil søndag 8/3, og forpre-
mieren på Herre og skygge tors-
dag den 12/3 må I MAS-medlemmer 
ikke snyde jer selv for! 

Mange hilsner, Allan 

Medlemsmødet den 23/2 - referat 
17 MAS-medlemmer var mødt op 
mandag aften, den 23. februar, til 
medlemsmødet om repertoiret i sæ-
son 2015-2016. Mødet blev på grund 
af kulde afholdt i teatersalen, hvor 
Ole tændte sit varme smil - og alle 
teaterlamperne. Dette, og de frem-
mødtes indre glød, gjorde, at der 
ikke var megen kulde under selve 
mødet. 
 

De fem opsætninger, der var stem-
ning for at lægge frem for alle med-
lemmer vil blive præsenteret nær-
mere i spørgeskemaet, der udsendes 
senere. Instruktørmødet, der endelig 
fastlægger repertoiret, afholdes ons-
dag den 15/4, hvorefter alle involve-
rede modtager besked (bl.a. i maj-
nummeret af bladet). 
 

Nedenfor følger en kort opsumme-
ring af de forslag, der blev bragt på 
bane, og hvad der blev vedtaget: 

Sep./okt. på MASken 

 
 

Forslag: En række forskellige énak-
tere. 
 

Vedtaget: ”MAS’s jubilæumshisto-
rie” -en historisk kavalkade med 
udvalgte scener/monologer/sange/
etc. fra MAS-repertoiret gennem 
tiderne. 
 
Nov./dec. på Store Scene 
 
 

Forslag: Forskellige bearbejdelser 
af Ole Lund Kirkegaards bøger og 
Thorbjørn Egners ”Dyrene i Hakke-
bakkeskoven”. 
 

Vedtaget: Dyrene i Hakkebak-
keskoven. 

 

Dec. på MASken 
 
 

Forslag: Ja, alle ventede spændt 
på, hvad Gerda havde i godteposen,  
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Jeg sku’  hilse... 

Medlemsmødet - referat (fortsat) 

… og hendes jule-hygge-nisse-børne-
forestilling blev selvfølgelig… 
 

Vedtaget: Nisserne i pakhuset. 
 
Vinterforestilling på Store Sce-
ne 
, 

Forslag: Bred enighed om en musi-
kalsk cabaret. Bl.a. blev følgende 
bragt på bane: ”50’er-musik”, ”Bent 
Fabricius Bjerre-musik”, ”Et Sgt. 
Pepper-musikstykke”, ”Kim Larsen-
musik”, ”Noget af Frank Jæger og/
eller Halfdan Rasmussen”. 
 

Vedtaget: ”Efter endnu en dag” - en 
Kim Larsen-cabaret. 
 
Forår på MASken 
 

Forslag: ”Bernada Albas hus” af 
Frederico Garcia Lorca, ”De ridder 
mod havet” af J.M. Synge, noget af 
Harold Pinter. Henriette bød sig 

endvidere til med teatersport (for 
gamle [og unge]). 
 

Vedtaget: ”Teatersport”. 
 
Under eventuelt omtalte Ege DATS-
årsmødet i Askov og -festivalen 
i Frederiksværk - se andetsteds i 
bladet, og Hans pegede på, at  
Foderstofrevyen har premiere 
allerede 4.-5. marts 2016 (på grund 
af den tidlige påske). Det betyder, at 
vinterforestillingsrækken i Forsam-
lingshuset skal være færdigspillet 
inden da. 
 
Vi havde et godt, konstruktivt og 
humørfyldt medlemsmøde - på trods 
af de stigende varmegrader! 
 
Vi håber, at de spændende vedtagne 
forslag kan realiseres. 
 

Referent: Allan 
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Herre og skygge 

 
Forpremiere 
torsdag 12/3 

kl. 19.30 
på MASken 
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Kære teatervenner! 
 

Tag med os til drømmeland, hvor I 
kan opleve Erik som den fantase-
rende og drømmende Andersen i en 
indre kamp med Fritz som den dæ-
moniske og inkvisitoriske Skygge. I 
møder også Rikke som Kvinden/
Riborg Voigt, Jenny Lind, Den 
sindssvage kvinde, Snedronningen, 
og Johanne Louise Heiberg, Søste-
ren med flere. Allan dukker frem 
som manden/Andersens Farfar, Lille 
Claus og Værten, som har det ubeha-
geligt med Skyggen.  
 

Eventyrfigurer og mennesker fra 
Andersens liv træder i karakter i 

denne hans ulvetime frem mød dø-
den. 
 
 
 

I træffer også Ib som Instruktøren 
og lydskaberen, og Ole som lysmagi-
keren og Henrik som formidler af 
cellospillets mystik + en forhåbentlig 
rimelig lydløs Annie med alle orde-
ne i baghånden. 
 
 

Vi glæder os til at invitere jer til Stig 
Dalagers stærke og forunderlige 
tekst, som vi har haft stor fornøjelse 
af at arbejde med. Så bare mød op og 
vær med til en spændende fælles 
oplevelse. 
 
 

På hele truppens vegne -  Erik 

Herre og skygge 



Tolverhøj 
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Flot premiere med forrygende 
energi og skøn publikums-
respons og medleven. - Dejlig 
oplevelse. 
Skønt endelig at mærke publikum i 
salen efter lang tids energisk indsats 
på brædderne. 

Tirsdagens publikum var noget mere 
afdæmpet, og fredagsforestillingen 
den 27/2 måtte aflyses pga. manglen-
de tilmeldinger. - Forhåbentlig bliver 
der større tilstrømning til weekend-
forestillingerne. 
- På truppens vegne, Allan 
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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 

Egensevej 3, 1. sal 
5750 Svendborg 

tlf.: 22 90 49 19 

henriettebuknielsen@gmail.com 
 

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 
 

Lille Scene: 

Teatret MASken 

Gråbjergvej 6 

5856 Ryslinge 

Telefon: 41 78 88 23 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 

 

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 
 

Søn.  d. 15.:   Deadline for tilmelding til DATS-teaterfestival 
    Kontakt Ege 
 

Tor.  d. 19. kl. 19.30: Herre og Skygge 
    Forestilling på MASken 
 

Søn.  d. 22. kl. 15.00: Herre og Skygge 
    Forestilling på MASken 
 

Ons.  d. 25. kl. 19.30: Herre og Skygge 
    Forestilling på MASken 
 
April 
 

Fre.  d. 10. kl. 19.30: Herre og Skygge 
    Forestilling på MASken 
 

Søn.  d. 12. kl. 15.00: Herre og Skygge 
    Forestilling på MASken 
 

Ons.  d. 15. kl. 19.00: Instruktørmøde  

    på MASken 
 

Lø.-sø. d. 18.-19.:  DATS-årsmøde 
    på Askov Højskole 

Fra årets 

”Foderstofrevy” 


