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Scan koden her og kom direkte ind på siden: 
 



 

Velkommen til en ny sæson i MAS. 
 

Så er vi i fuld gang igen. Masser af prøver er i gang på de kom-
mende forestillinger. Igen i år har vi et flot program med gang 
i den. 
 

Før sommerferien fik vi travlt. Pludselig skulle vores depoter 
flyttes, da håndværkere skulle ombygge lokalerne til husflids-
foreningerne, så de kunne flytte ind inden sommerferien. Vi 
klarede det på en uge. Super flot! Tak til alle der ydede en 
kæmpe indsats med flytning, sortering og meget mere. 
Ja – nu er så Espe og Kværndrup så flyttet ind i vores gamle 
depotlokaler, og huset er fuldt belagt. Der er oprettet et husråd 
med deltagelse af foreningerne der har til huse i Gråbjergvej 
nr. 6 og 8, så nu kan vi få skabt Faaborg-Midtfyns ”bedste” 
kulturområde. 
 

De bedste hilsner fra formanden 

Fra formanden 

Vi indkalder til  
 

MAS’s årlige generalforsamling 
 

Den finder som sædvanlig sted den tredje torsdag i september: 
 

Torsdag den 17.  september kl. 19.30 på MASken 
 

Der er ikke nye indkomne forslag til generalforsamlingen. I år 
er kassereren og to/tre bestyrelsesmedlemmer på valg.  
 
 

Kom og bak op og deltag i en god debat om teatret og udviklin-
gen på MAS-ken og i huset, Gråbjergvej 6, som sådan.  
 
 

Interessemedlemsskab af foreningen skal også drøftes. 
 
 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Generalforsamling 
Torsdag d. 17. september kl. 19.30 
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 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   September 2015 
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Jubilæumsfesten  
 

den 6. juni blev særdeles vellykket! 
Netop på baggrund af en super ind-
sats med flytning af garderobe, re-
kvisitter og møbler over i de nye 
rum, kunne vi nyde den gode mad, 
feststemningen og det herlige vejr. 
Tak for dejligt samvær. 
 
Husflidsfolkene 
 

har nu erobret hele stueetagens vest-
fløj. Det er blevet rigtig godt- og de 
glæder sig over deres nye mulighe-
der. Fra nu af handler det om at ud-
vikle et godt samarbejde – og koor-
dinering af teateraktiviteter og hus-
flidskurser i relation til fælleslokaler-
ne. Der er indkaldt til det første hus-
råd den 31. august.  
 
Driftsunderskud 
 

Det årlige regnskab fremviser et un-
derskud på ca. 13.000 kr. - Vi har 
haft et del investeringer (bl.a. på 
MASken i forbindelsen med lokale-
flytningen), men vi har heller ikke 
haft den publikumsopbakning i for-
samlingshuset, som vi havde forven-
tet . 
 
Sæsonstart 
 

Det forlyder, at stemningen er posi-
tiv i produktionerne på begge scener. 
Dejligt, og det betyder, at der er prø-
ver på de forskellige stykker såvel 
søndage, mandage, tirsdage, onsda-
ge som torsdage. Vi satser på en sæ-
son med stor virkelyst og 5 dejlige  
 

produktioner. 
 
Vi søger fondstilskud 
 

til Ip-kamera og tre monitorer for  
25.000 til brug på begge scener. 
 
Ryslingedagen den 6/9 kl. 10-15 
 

Igen i år deltager MAS aktivt med 
sin sminke-/hatte- og informations-
bod. Linea, Rikke og Erik S er i teltet 
– bare kom ned til os på pladsen. 
Det er superfestligt! 
 
Interessemedlemmer/passive 
medlemmer 
 

Som beskrevet i maj-nummeret bli-
ver vores passive medlemmer invite-
ret til vores jubilæumsforestilling 
gratis. Derefter håber vi, at de + an-
dre fremover vil betale et øget kon-
tingent som interessemedlemmer. 
Emnet tages op på vores generalfor-
samling. 
 

Sensommerhilsner fra bestyrelsen, 
Erik 

Jens tryllede ved jubilæumsfesten 
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Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

Først arbejde - så fornøjelse 

Kære læser! 
 

Hovedredaktionen byder også vel-
kommen til en ny teatersæson i MAS 
- og til en ny årgang af bladet. 
 

I dette nummer ser vi tilbage på 
sommeren der gik og frem til nogle 
af de gode oplevelser, vi har i vente i 
sæson 2015-16. 
 

Hjertelig til lykke til Leo, der grund-
lovsdag blev kåret som årets Rysling. 
- En velfortjent hæder til en gammel 
MAS’er! 
 

Her ved starten på den nye teatersæ-
son er det godt at tænke på, at vores 
dejlige intimscene på MASken nu er 
sikret for fremtiden. - Og skønt med 

noget liv i huset - også i dagtimerne. 
- Velkommen til husflidsfolkene! 
 

 

Mange hilsner, Allan 

Det var ikke nogen særlig lang frist 
kommunen gav os til at flytte fra side 
til side på Gråbjergvej 6. Men med 
logistikken i orden og sædvanlig 
MAS-gå-på-mod, godt humør og en 
pæn portion knofedt lykkedes det en 
god håndfuld af os ældre MAS’ere at 
bryde ned i øst og bygge op i vest på 
fem arbejds-eftermiddage, så alt var 
parat og håndterligt til det store 
mandskabs-rykind på arbejdslørda-
gen den 6. juni. 
 

Og sikken hygge, glæde og effektivi-
tet, der prægede arbejdet med flyt-
ning, sortering og kassering. Vi var 
en snes morgenfriske MAS’ere, der 
startede arbejdsdagen med et læk-

kert morgenbord og en - frivillig - 
gammel dansk ude i gårdhaven i det 
skønneste solskinsvejr. Og der blev 
hyggesnakket, grinet, knoklet og 
svedt indtil midt på eftermiddagen.  
- Vi skulle jo være færdige til som-
mer-/jubilæumsfesten, der startede 
kl. 17. - Og vi blev færdige! 
 

Og vi festede! Og hyggede! 
Lækker mad fra Forsamlingshuset, 
god vin, og kyndige grill-mestre. 
Festlige indslag og fællessang marke-
rede den hyggelige stemning, og 
Hans underholdt med spil og sang, 
og Jens tryllede, så det gik over vores 
forstand. - Tak for endnu et dejligt, 
fornøjeligt samvær i MAS.        - Allan 

… og en fjer blev til to høns!!! 
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Jeg sku’  hilse... 

Først arbejde... 

… så fornøjelse 



Melodi: Moderne tiders ungdom (Sådn gjor’ vi 
ikke i 90’erne) 
 
 

Vi fejrer jubilæum – halvtreds teaterår 
er lige’ præcis hvad vi tilsammen jubelfester for! 
Tænk hvad vi har præsteret - her - siden 65, 
en helt utrolig MASse spil har kunnet ses: 
Midtfyns teater - det  er MAS-erne,  
kom og vær med – vi er bajadserne.... 
Scenen blev sat, vi spilled først en vaudeville: 
Nej, og hør her vi blev skam hurtigt ellevilde: 
Cocktail  og Landmandsliv og Dario Fo, 
Tilfældet Claude, Nitouche, ja den var go’ 
MAS kom flot fra start, stilen den var smart,  
derfor har vi fest i dag!!!  
 
 

Forsamlingshuset scene, blev tænkt og bygget op 
af super MAS-teknikforstand-håndværkerjob i 
top: 
Mens scenelyset funkled’ og vi sang uden lyd- 
forstærkning, mens vi spillede Borgmesterdyd! 
Svend Knud og Valdemar og farcespil… 
så sku’ vi ha’ os et teater til: 
Vi gik i gang, og bygged ud på førstesalen  
MASken blev skabt, vi husker stadig åbningsta-
len! 
Kender du mælkevejen, så hør her: 
med De retfærdige fik hver især 
ekstra sceneskift - højt teaterpift, 
derfor har vi fest i dag!  
 
 

Andorra, Farinelli, Hvis nu ...og Cabarét..... 
kostumer, scenetæpper, bobinetter.... vi ku’ se 
de flotte kreationer- et kæmpe farvespil 
har præget produktionerne i superstil! 
MASken har levet med forvandlinger,  
fælles idéer kræved handlinger! 
Myterne gik  og Hesteguden gav et offer 
Mio min mio, Gamle Tøse var på stoffer 
Fælles forankring, styrke, energi -  
var vores satsning, vi kan nemlig li’ 
proffe amatør’ - mennesker der tør... 
derfor har vi fest i dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På gader og på stræder i landet rundt omkring, 
Turnéer - og på festival - er MAS i særlig sving 
med MASsevis af glæder og DATS-inspiration..... 
og jeg vil gerne vove denne konklusion: 
MAS nyder faktisk national respekt –  
det har for os en særlig god effekt: 
Hver produktion – den kræver særlig sjæl og linje 
glæde og kunnen, entusiasme, fælles vilje: 
Forklædt som voksen, Det er så det ny  
- Knivsæg og Folk i Kardemommeby  
Stundesløse kan bli’ Den 12. mand 
derfor har vi fest i dag! 
 
 

Med Fantasiens Vinger blev himlen særlig blå, 
I Bøgegrottens Frihed ku’ vi alle snilt forstå 
teatrets store under, det er en kærlig sag,  
som vi kan li’ at knokle med hver en’ste dag: 
Flytning af garderobe-rekvisit,  
møbler og udsmidning af gammelt skidt 
Pinter på Pub – Snart kommer tiden, Gum-
mi-Tarzan 
følg bare trop, for Peter Pan ta’r med på rej-
sen.... 
og vi får vinger til en fremtidsleg, 
med skønt teater båd’ for dig og mig! 
Lad os springe ud, lad os stå for skud! 
Derfor har vi fest i dag!! 
 
 

Foreningsliv er vigtigt – ja selve vor kultur,    
bestyrelse- og udvalgsorganisation, der dur! 
Med fællesskabets sigte: vi sætter vores lid  
til nye muligheder med teatertid: 
Solstik er godt med Fynske fristelser,  
Herre og skygge frister ikke mer 
Og næste år – så ta’r  Virgil og finder dragen 
sammen med Kim, som hedder Larsen bag på 
bagen......  
MAS længe leve – lad os rejse os -  
skabe teaterliv, ja selv på trods, 
Hæv dit glas og skål – vi har fælles mål..... 
Derfor har vi fest i dag! 
 
 

Kærlig teaterhilsen fra Erik 

Hyldestvise ved MAS’s 50-års jubilæumsfest 
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Jo, vores udsendte har kantet sig 
rundt på udkantens scenekanter, og 
det flyder fra påliderlige klider, at 
der er grøde i andedammen og bob-
ler i gærekarret. - Eller på fynsk: Der 
er allerede god gang i prøverne på 
fire af sæsonens fem opsætninger 
(Teatersportsfolkene begynder først 
impro-træningen senere). 
Masser af MAS’ere er igen samlede i 
forpligtende fællesskaber, hvor alle 
bidrager, og ingen kan undværes. 

Nisserne i pakhuset: 
 

På MASken (der senere bliver til et 
rigtigt jule-pakhus) danses og synges 
og spilles, så det er en fryd, mens alle 
glæder sig til jul. Men Hr. Suresen 
stiller sig hindrende i vejen for den 
go’e, gamle julestemning. Og det er 
træls! - Hvad mon de kære nisser vil 
stille op, for at gøre Hr. Suresen til 
Hr. Venlig, så det kan blive rigtig jul? 
 

- Kan ikke vente… Glæder mig!!! 

Nyt fra scenekanten 
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… Og når nisserne er trådt ned fra de 
skrå brædder (som knirker), træder 
Masser af MAS-folkene op til et 
spændende og udfordrende arbejde 
med konceptudvikling og afprøvning 
af sange og tekster til årets jubilæ-
umsforestilling. 

Der snakkes og diskuteres og prøves 
på en kavalkade af numre og tekst-
stykker fra MAS-opsætninger gen-
nem tiderne, så man bliver helt no-
stalgisk.  
- Erik leder, Lisbeth spiller, og vi 
andre gynger med i håndklædet... 

Nyt fra scenekanten (forts.) 

… Og når det er til at komme til for 
nisser og anMASende MAS’ere, bli-
ver der plads på kanten af den lille 
scene til at arbejde med teaterkon-
certen En aften med Kim Larsen. 
Musikken, sangene og poesien lige-
frem opsluger de 12 musikere og 
skuespillere (næsten) hver onsdag 

aften frem til premieren i januar. 
 

Øvelse og nydelse, hver gang vi giver 
os i lag med gamle, lune Larsens tek-
ster og musik.  
 

- Kåres ekvilibristiske orkester skal 
nok sætte ekstra gang i publikum i 
Forsamlingshuset til januar. 



Nyt fra scenekanten (forts.) 
… Og har man set mage? I Forsam-
lingshuset er Lille Virgil og hans to 
rigtig gode venner Oskar og Carl 
Emil ude at se sig om efter en mage 
til storken på købmandens tag.  
 

Hans har godt tag på tingene som 

instruktør, ikke som Kong Gulerod, 
og strabadserne krydres med musik 
og sang.  
 

Jo, vennerne i Forsamlingshuset øver 
flittigt frem til forpremieren tirsdag 
den 3. november kl. 19.30. 
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Forpremierer 
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Kære alle dejlige MASvenner! Vi er 
nu godt i gang både på MASken og 
på Store scene.  

Og allerede nu kan I notere sæso-
nens  to første  forpremierer i jeres 
kalender: 

 

Tre af vores søde og sjove piger er i 
gang med at udvikle sig til tre frække 
drenge. Det sker sammen med en del 
- mere eller mindre skøre - voksne. 
Og ind i mellem synger de også nogle 
sjove sange.  
 

Når Lille Virgil, Oscar og Carl-Emil  
 
 
 
 
 

 

møder både Købmanden, Fru Mad 
sen, Kong Gulerod, smeden og skole-
læreren og dragen og gåsen og alle 
de andre, sker der en masse. Den ét-
benede hane er også med. 
 

Kom og vær med til forpremieren. 
Det bliver super - fornøjeligt! 
 

Hilsen Hans   

Lille Virgil 
tirsdag den 3. nov. kl. 19.30 

Det bliver en dejlig buket, bestående 
af udpluk fra MASforestillinger gen-
nem 50 år. Masser af sange fra de 
flotte musik-forestillinger og spæn-
dende og morsomme små uddrag fra 
det dramatiske repertoire, dialoger 
og monologer.  
 

Publikum sidder ved cafeborde i cen-
trum for tre intimscener. Lisbeth 
skaber alle de charmerende klaver-
klange til den veloplagte trup. 
 

Vi glæder os til vi skal ses og hygge 
os sammen. 
 

Hilsen Erik 

Masser af MAS 
50-års jubilæumsforestilling 
torsdag den 29. okt. kl. 19.30 



Årets Rysling 2015 

Til lykke, Leo, fra alle os i MAS!!! 
Side 12 
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Leo var glad den dag (også) 

Inden han holdt tale, ville han gerne lige sige noget... 
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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 

      

September 
 

Søn.  d. 06   kl. 10-15: ”Ryslingedagen” 
    Sportspladsen 
 

Tor.  d. 17   kl. 19.30: MAS-generalforsamling 
    På MASken 
 
Oktober 
 

Tor.  d. 29   kl. 19.30: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Forpremiere på MASken 
 

Lør.  d. 31   kl. 15.00: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Premiere på MASken 
 
November 
 

Søn.  d. 01   kl. 15.00: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Forestilling på MASken 
 

Tir.  d. 03  kl. 19.30: Lille Virgil 
    Forpremiere i Forsamlingshuset 
 

Ons.  d. 04   kl. 19.30: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Forestilling på MASken 
 

Tor.  d. 05   kl. 19.30: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Forestilling på MASken 
 

Lør. d. 07. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Premiere i Forsamlingshuset 
Søn. d. 08. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Lør.  d. 14 kl. 15.00: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. d. 15. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 
 

Lør. d. 21. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Lør. d. 28. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Søn. d. 29. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 
 


