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Side 3 

Erik i Rampelyset 



 Kongesiden:  
 Nyt fra bestyrelsen    Januar 2016 

Side 4 

Vi ønsker jer alle et Godt nytår !  
  Vores efterår  bød  på to vellykkede og charmeren-de opsætninger, nemlig Jubilæums-forestillingen Masser af MAS og familieforestillingen Lille Virgil. Dejlige forestillinger begge to. Tak til 
scenerne og omkring scenerne for jeres flotte indsats. 
  Nisserne i pakhuset blev desværre ikke til noget. Stykket var fint, men indstuderingen var for vanskelig, og vi valgte sammen med holdet at aflyse tre uger før premieren. Vi gjordet det på baggrund af en grundig helheds-vurdering. Det er bestemt meget ær-gerligt - ja, og uheldigt for vores pub-likum. Mange børnefamilier havde allerede bestilt billetter.  Vi håber på, at den slags aflysninger ikke genta-ger sig. Tak for indsatsen til instruk-tører og hele holdet, der jo havde arbejdet med stykket flere måneder. 
 Investeringer  Vi har fået fondsstøtte på 19.000 fra 

Den Faberske Fond og indkøbt ip-kameraer med fjernsynsskærme til både Masken og store Scene. Desu-den har vi investeret i 2 bevægelam-per/mange farver ca. 8000 kr. bru-ges straks på Efter endnu en dag.  Gråbjerg Husflidsgrupperne fra Espe og Kværndrup er blevet hyggelige un-derboere og naboer i huset på MAS-sken. Det fungerede også fint den weekend, hvor vi havde 2 forestillin-ger og der gennemførtes kurser i værkstederne samtidig. Der holdes et nyt husmøde den 13. januar. 
 -festival Finder sted den 20. februar i Jande-rup ved Varde. En del fra Masser af MAS-holdet deltager med dra-matiske uddrag fra forestillingen. Vil du med, så kontakt Erik. 
 Mobilpay/swipp -regi  er vi ved at være klar med. Planen er, at vi starter med at anvende det ved Kim Larsen-forestillingen i januar/februar. 
 Hilsen Erik 



Side 5 

Damesiden:  
  Redaktionelt 
 

Kære læser! 
 Godt nytår til jer alle! 
 Årsskiftet markerer såvel et farvel, og en stor tak, til Lille Virgil og vennerne - der var med i jubilæumsforestillin-gen Masser af MAS - som et for-ventningsfuldt velkommen til teater-koncerten Efter endnu en dag og til impro-

Teatersport. 
 En del af os, der var med i Masser af MAS
senior-festival i Janderup den 20. februar. Det skal nok blive fornøje-ligt. 
  
 

 Mange hilsner, Allan 

fredag d. 12/2 kl. 18.30 
Kom og vær med til årets tilbageven-dende hygge-sammenskud med den enkle recept: 
 Medbring dine egne drikkevarer, lækker lun/kold mad til 1,25 person, dæmpede hæmninger og højt humør. Det sker på MASken lige før vinterfe-

rien.  
 Se bare, hvorledes tilfredsheden strå--nedenfor. 
 Tilmelding på:  
 allanthomsen51@hotmail.com 
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Efter endnu en dag 
Så har vi skabt noget nyt på MAS:  
 En teaterkoncert med musik og san-ge af Kim Larsen. Tre super-dygtige musikere har arrangeret spændende udgaver af Kims kendte og iørefal-dende sange, som de fremfører sam-men med 8 veloplagte skuespillere.  Orkestret befinder sig midt på sce-nen garneret af de 8 skuespillere, og sammen formidler de Larsens herli-ge poesi og musik. 
 Ordenes musikalitet skaber en helt 
som publikum vil kunne såvel gen-kende som ny-opleve. 
 Vi glæder os til at vise jer resultatet af vores fælles bestræbelse på at for-tolke Kim Larsens sange på vores helt egen måde.  
 Kim Larsen, Gasolin og Kjukken har gennem mere end 45 år skabt noget helt unikt. Og de bliver ved med at 

skabe musik. En stor inspiration for os! 
 Derudfra har vi valgt en perlerække af sange, der iscenesættes med titlen Efter endnu en dag, citat fra Ga-solins 7. album (1976).  
 Kom og vær med til at nyde vores musikalske univers ved   
 FORPREMIEREN FREDAG DEN 29. JANUAR i forsamlingshuset 

 Ja, I kan også få lov til at synge  
 Vi skal gøre, hvad vi kan for under-holde jer og gøre jer glade. 
 Hjertelig hilsen fra: Kåre, Nicolai, Jakob, Linea, Line, Betty, Dorrit, Rikke, Allan, Ege og Erik (på scenen) - og Ib, Henrik, Ed-vard, Ole og Erling (omkring scenen) 
 På gensyn, Erik 

Forpremiere fre. den 29. jan. kl. 19.30 
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Vi byder velkommen til 
 Nye aktive medlemmer siden udgi-velsen af medlemslisten: 
 Linea Skøtt, Svendborgvej 342, 5600 Faaborg, 66 14 41 30,  lineablomst@gmail.com 
 Kåre Linnebjerg, Svendborgvej 342, 5600 Faaborg, 24 41 67 39, kongkaare@ofir.dk 
 Cecilia Hendriksen-Nielsen, Golfparken 188, 1 sal, Lejl 6, 5750 Ringe, 42 45 00 67,  ceciliahendriksen@hotmail.com 
 Nye interessemedlemmer: Runa og Peder Fjeldstad og Di-ana Fjeldstad 
 

FEJL i medlemslisten. Ved en fejl er Leo desværre røget ud af medlemslisten. Det er ikke fordi han har meldt sig ud, men forman-den har sovet i timen, undskyld Leo. Formand Ege 
 Medlemsmøde 24. feb. 2106 Vi holder medlemsmøde om næste sæsons repertoire den 24. feb. kl. - med ideer og vær med til at bestem-me. Vi får helt sikker en rigtig hygge-lig aften, og vi skal da have sammen-
toire. Vel mødt, Ege 

Nyt fra formanden 



Teatersport 

Side 8 

Farvel - og stor tak - til Lille Virgil og vennerne 

Henriette skriver følgende i sin mail til deltagerne i Teater-sport:  Kære alle teatersportsdeltagere.     Nu skulle alle gerne være på mail- listen og velkommen til Cecilie og Ahmed. Vi glæder os til at møde jer.  
 Vi holder vores første møde onsdag d.13.1 kl.18.30 på MASken.  
 Her snakker vi om, hvad det egentlig er vi skal, da impro-genren er helt sprit ny for mange af jer..  
 Herudover skal vi have fundet 3-4 

øvegange af min. 3 timer pr. gang.  
 Godt nytår og vi ses! 
 Kh. Henriette 



Side 9 

Så er vi i gang med Foderstof-revyen for 10. gang. Vi er godt i gang med at få teksterne på plads, så vi forhåbentlig kan få en rigtig god  
 Vi glæder os som altid til at komme i gang i Forsamlingshuset, hvor vi ved, at samarbejdet med MAS og Martin er med til at gøre arbejdet med at sætte revyen op til en god oplevelse. 

Vi vil som altid invitere jer til en  
 Forpremiere onsdag d. 9. marts kl. 20.  
 Vi håber i vil møde op, så vi kan få en hyggelig snak/(kritik) efter revy-en. 
 Håber vi ses!! 
 På Foderstofrevyens vegne, K. h. Hans 

 VUP 10 

Masser af MAS farvel og på gensyn 
Masser af hygge og let løssluppen stemning, da vi afsluttede forestil-lingsrækken med oprydning og jule-knas-samvær på MASken den 10. december. 
 DATS-konsulent Morten Hovmand, som var blandt publikum til sidste -

Teater Festival i Janderup den 20. februar. - Det er vi meget glade for!   Det bliver spændende at sammen-sætte og tilrettelægge de meget for-skellige brudstykker fra vores jubilæ-umsforestilling og præsentere arbej-det for et bredt publikum. 
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Medlem af Dansk Amatør Teater Samvirke 

 Januar 
  Ons.  d. 13.   kl. 18.30: Teatersport      
 Man. d. 18. kl. 18.30: Bestyrelsesmøde     På MASken 
 Fre. d. 29. kl. 19.30: Efter endnu en dag - teaterkoncert     Forpremiere i Forsamlingshuset Søn. d. 31. kl. 15.00: Efter endnu en dag - teaterkoncert     Premiere i Forsamlingshuset 
 Februar 
 Tir.  d. 02. kl. 19.30: Efter endnu en dag - teaterkoncert     Forestilling i Forsamlingshuset 
 Søn. d. 07. kl. 15.00: Efter endnu en dag - teaterkoncert     Forestilling i Forsamlingshuset 
 Man. d. 08. kl. 19.00: Repertoireudvalgsmøde     Møde på MASken 
  Tir. d. 09. kl. 19.30: Efter endnu en dag - teaterkoncert     Forestilling i Forsamlingshuset 
 Fre. d. 12. kl. 18.30: -      Sammenskuds-sammenkomst på MASken 
 Lør. d. 20.:   Masser af MAS på Senior Teater Festival     Janderup 
 Søn. d. 21. kl. 15.00: Efter endnu en dag - teaterkoncert     Forestilling i Forsamlingshuset 
 Man. d. 22. kl. 18.30: Bestyrelsesmøde     På MASken 
 Ons. d. 24. kl. 19.00: Medlemsmøde     Møde om repertoiret i 2016-17 på MASken 
 Fre. d. 26. kl. 19.30: Efter endnu en dag - teaterkoncert     Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Stik mig lige en danskvand!!! 


