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Side 3 

 

Opmærksomhed 
på godt samvær i MAS 

Nødvendige og fornuftige retningslinjer, 
som kan sikre os imod udvikling af vold 
og seksuelle overgreb på børn og unge. 
 
Som enhver forening er vi forpligtet til at sikre, at alle, voksne såvel som 
børn og unge, trives godt i vores forening. Vi skal  bl.a. sikre, at ingen ud-
sættes for vold eller seksuelle overgreb.  
Det vil altid være de voksne (over 18 år) medlemmers ansvar at sikre dette. 
Derfor skal vi alle og især undervisere og instruktører være opmærksomme  
i processer med aktive børn og unge. 
 
Vi har også en forpligtelse til at videregive oplysninger til socialforvaltnin-
gen om vores bekymringer, hvis vi oplever børn/unge, der har brug for 
særlig opmærksomhed og omsorg. 
 
Retningslinjer for at sikre at ingen børn/unge udsættes for seksuelle over-
greb:  
 

Bestyrelsen skal altid indhente børneattest vedr. instruktører og andre, 
der har ansvaret for teaterarbejdet med børn. Minimum 2 personer 
pr. produktion 

Der  skal altid være minimum to voksne, der har opsyn med gardero-
ber/omklædningsrum, hvor der er børn. 

Opstår der mistanke om vold eller overgreb på et barn, bør man straks 
kontakte bestyrelsen, som herefter ansvarligt vil tage sig af sagen. 
Bestyrelsen og andre, der har viden om sagen har tavshedspligt. 

Involverede forældre vil blive kontaktet. Henvendelse til kommunen 
eller politiet skal overvejes. Eventuel underretning skal ske skrift-
ligt til alle parter. 

 
 

................................................................. 
Disse retningslinjer offentliggøres på opslagstavler på begge vore scener  

-
nummeret af Infomasion. 



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   Maj 2016 

Side 4 

Efter Endnu en dag 
Blev en virkelig publikumstræffer!!!
Tak for en meget flot forestilling, 
hvor musik, sang, billeder og lys 
skabte en særdeles charmerende 
helhed. Tak til hele truppen for en 
flot indsats. Mobilpay havde premie-
re ved billetsalget og vil fremover 
benyttes udover kontant betaling. 
 

Foderstofrevyen  
Havde igen i år stor succes i Forsam-
lingshuset - velskrevne tekster frem-
ført af veloplagte skuespillere og 
med velfungerende orkester og tek-
nik. Tak for godt samarbejde.  
 

Teatersport  
opførte fem herlige forestillinger, 
hvor MAS-spillerne mødte dejlig og 
veloplagt modstand fra Ryslinge Ef-
terskoles drama-elever. Stor tak til 
Henriette for idé og formidling  og 
til alle medvirkende for rigtig sjove 
oplevelser. De syntes også selv det 
var sjovt - og der var masser af gri-
nende publikum! 
 

Retningslinier for opmærksom-
hed og godt samvær 
På opfordring fra DATS har vi for-
muleret retningslinjer vedr. vold og 
overgreb i foreningsregi. Læs dem 
andet steds i bladet. 
 

Nye højtalere på Store Scene 
Nordea-fonden har bevilget 10.000,- 
kr. i tilskud til MAS. Tusind tak. Ib 
har allerede disponeret over dem. 
 
 

Arbejdslørdag 
bliver i år den 4. juni kl. 9-13, hvor 
en del ting skal gøres på MASken. Se 
speciel omtale i dette nummer. 
 

Barakken 
har der visk aldrig været så fint styr 
på. Det skyldes nok, at Erling og 
Hjuler mødes mandag formiddage 
og foretager sig noget konstruktivt... 
 

Bestyrelsen aktuelt 
takker for en god sæson med 4 flotte 
produktioner: Masser af MAS, 
jubilæumsforestillingen, Lille Vir-
gil, Efter endnu en dag og Tea-
tersport Nisser-
ne i Pakhuset aflyses.  
Det har også været en sæson, hvor vi 
har oplevet, at vi i dén grad har brug 
for flere børne-, unge- og voksen-
medlemmer. Som I kan se her i bla-
det, halter tilslutningen til næste 
sæsons repertoire gevaldigt! Lige nu  

Udviklingsperspektiver tages op på 
generalforsamlingen! 

Vi ønsker imidlertid alle aktive med-
lemmer en god sommer!!! Naturlig-
vis gælder det samme alle vores inte-
ressemedlemmer. 
 

PS: Husk at der på generalfor-
samlingen den 15. september 
skal vælges ny formand. Ind-
stilling skal være bestyrelsen i 
hænde inden 15. august. 
 

Hilsen Erik 
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Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

Kære læser! 
 

Der kom desværre ikke så mange 
spørgeskemaer retur, som man kun-
ne have håbet. Med et optimistisk 
blik ser det i øjeblikket ud til, at MAS 
i den kommende sæson byder på tre 
forestillingsrækker: Dobbeltforestil-
ling på MASken i efteråret, Lille 
konversationssymfoni/Kanni-
baler i kælderen, familieforestil-
ling på store scene, Pippi, og vok-
senforestilling på MASken til foråret, 
Guitaristerne. 
 

Om 

på store scene bliver til noget, vil vise 
sig på et møde på MASken den 26/5 
kl. 19.00 (se mere på side 8). 
 

Nedenfor inviteres til samvær både i 
arbejde og til fest. - Det er vigtigt, at 
vi forstår, at det forpligtende fælles-
skab i foreningen også indebærer, at 
vi møder op, både når der skal nydes 
og ydes. 
 

Foran os ligger udarbejdelsen af det 
endelige MAS-sæsonprogram og - 
forhåbentlig - en rigtig god sommer! 

 
 
 

Mange hilsner, Allan 

Arbejdslørdag 
4. juni kl. 9-13 

Sommerfest 
på Grøndallund 

Husk: I er velkomne til min 
sommerfødselsdagsfest den 2. juli kl. 16. 

Giv besked om I kommer inden den 10. juni. 
Solskinshilsen Erik 

Kom og yd! 

Kom og nyd! 
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kannibaler i kælderen 
masken efterår 2016 

 

Holdet er sat til en oplevelse ud over 
det sædvanlige. Lille Konversati-
onssymfoni er bemandet med et 
finstemt ensemble af meget rutinere-

 
 
 
 

Første prøve hvor vi skal have 

finder sted på MASken den 23. maj 
kl. 19.00. 
 
 
 

Det bliver rigtig sjovt at prøve kræf-
ten med symfonien igen. 
 
 
 
 
 

- Ege  

 

Det er sikkert og vist: MAS får kanni-
baler i kælderen - eller på loftet? 
 
 
 

Holdet er sat og er klar til at prøve 
kræfter med Leif Panduros absurde 
énakter. 
 
 

Vi: Hr. Hirn  Erik 
 Fru Hirn  Dorrit 
   Trine og 
    Henrik 
 Bedstefar  Vagn 
 Skadedyrs- 
 forsikringsmand Ege 
 Suffli:   Annie 
 Instruktion  Allan 
 
 
 

- mødes første gang på MASken den 
13/6 kl. 19.00. 
 

Velbekomme!!! 
 

Med spænding og forventning, Allan 

 

lille konversationssymfoni 
masken efterår 2016 



Kære Pippifolk. 
Vi er næsten i mål med at have de 
folk, der skal bruges på 

 
 

Måske mangler vi bare lige 
DIG!!???:  
 

2-3 kvinder, der vil spille skrappe/

mand - som betjent, cirkusdirektør, 
røver eller Pippis far, nogle scene-
byggefolk, der kan bygge scene i ok-
tober og ikke mindst 1 stk. sufflør.  
 

MEN musikken er med Carsten Pe-
dersen i spidsen, en del skuespillere 
har meldt sig og er klar, og jeg, som 
instruktør, glæder mig til vilde og 
lystige prøver i Pippis verden sam-
men med jer!  
 

Jeg satser på prøver skiftevis søndag 
eftermiddag fra 15-17 og mandage 
fra 19-21. Derudover vil der være 
nogle længere søndagsprøver, når vi 
nærmer os de sidste øvegange. 
 

Mød op på MASken til festlige MØD
-HINANDEN-DAGE inden sommer-
ferien (hvor prøveplan og manu-
skripter udleveres):  
 

søndag d. 12. juni kl. 15-17 og 
søndag d. 19. juni kl. 15-17.  
 

Tjulahop fra Trine J 
 

Med på Pippiholdet er: Emma Dar-
lyng Larsen, Ege Juul Nielsen, Si-
mon Lund Hansen, Palle Hansen, 
Henrik Damm, Erik Skøtt, Ditte Ma-
rie Nysæther, Jens Christian Larsen, 
Tanja Hartvig, Simon Hindhede 

pippi 
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Teatersport: Afslutning på MASken 

Side 8 

et fornøjeligt vinterstykke 

 

guitaristerne 

Følgende har meldt sig:  
 

Erik Skøtt (instruktør), Erlin Clau-
sen (teknik), Finn Wisborg (1. øn-
ske), Linea Skøtt (1.ønske), Line 
Bendt (2. ønske), Palle Hansen (2. 
ønske), Kirsten Jensen (1.ønske). 
 

Jeg har forsøgt at få fat i Christoffer 
og Emil m.fl. fra Lærerskolen. De 

 
 

Det betyder at vi ikke kan udvikle en 
af de foreslåede idéer. 
 

Alternativt har jeg herefter tænkt 
lidt på en Halfdan Rasmussen m. 
fl. cabaret med Lisbeth Sylvest 
ved klaveret: En lidt mere begrænset 

opsætning end lige Benny Andersen 
og Kim Larsen. 
 
 

Et møde hvor vi lige snakker 
om tingene afholdes på MASken 
 

torsdag den 26. maj kl. 19.00 
Alle medlemmer er velkomne!!! 
 
 

Jeg synes det er særdeles vigtigt, at 
der er nok der melder sig til Pippi, 
så denne forestilling kan gennemfø-
res i november. Derfor kan vi jo po-
sitivt overveje at gå med på dette 
stykke i stedet for. 
 
 

De bedste hilsner og på gensyn  
Erik 

Vi er et dream-team, der har det til 
fælles, at vi alle lider af knutzonitis, 
som både er stærkt vanedannende og 
uhyre smitsomt. Vi deler symptomer 
som f.eks. svedeture, hysteriske lat-
teranfald, regression til barnlige sta-
dier, trykken for tarmen, etc.. 
 

Vi vil italesætte denne vedvarende og 
eskalerende psykisk og fysisk selv-
skadende virksomhed på fod- og 
gruppeterapeutiske møder på følgen-
de mandage på MASken: 30/5, 6/6 
og 20/6 kl. 19.00. 

(Man kan blive lidt vanvittig af for-
ventning!!!) 
 

- I vanvittig forventning, Allan. 
 
 

Holdet er sat således: 
 
Hesselhud: Trine J 
Gregers:  Palle D 
Grete:  Rikke J 
Kim:  Line B 
Dramaturg: Heidi F 
Suffli:  Mette H 
Instruktion: Allan 

Jeg glæder mig at hygge sammen 
med Ryslinge Efterskoles dygtige, 
unge, humørfyldte trup, som slog os 

godt og grundigt til forestillingerne. 
Vi ses på MASken den 24/5 ved 5-
tiden.                                             - Allan 
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Tak! 

Foderstofrevyen siger  
 

TAK FOR I ÅR! 
 

Revyen VUPTI har i år haft 4 forestil-
linger for fulde huse.  
 

Vi havde ikke så mange prøver i for-
samlingshuset, som vi gerne ville 
have, men alt lykkedes. Og det ikke 
mindst fordi vi har det gode samar-

bejde med MAS og forsamlingshuset. 
 

Fra vores side skal der derfor lyde en 
stor tak til alle, der har medvirket til 
det gode forløb.  
 

Nu er der sommerpause, indtil vi skal 
til DM i revy i Juelsminde til 
september. 
 
 

- Hans Bruun 

Foderstofrevyen 

Tak: Sidste år modtog vi godt 600 
kroner fra EnergiFyn, og i år blev det 
så til 1100 kroner.  
 

Tak! - Ikke tak til EnergiFyn, men 
til de MAS-medlemmer som har 
meldt sig til support-EL.   
 

Igen tak. - Men det kan nemt blive 
meget bedre. - Gas ? Nej! De af jer 
der bruger naturgas kan nu 
tilmelde sig support-Gas. Gå ind på 
vores hjemmeside 
http://www.mas-scenen.dk/   
og se hvor nemt det er.   
 

Tak!  
Og det koster jer ikke noget. - Selv 
tak! 
 

- Palle 



Side 10 





  

-  
-  

 
 

-  

 

 
 

 
 

 
 

 

- -  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
-  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 

 
Maj 
 

Man.  d. 23. kl. 19.00: Lille konversationssymfoni 
    Møde på MASken 
 

Tir. d. 24. kl. 17.00: Teatersport 
    Hygge-afslutning på MASken 
 

Tor.  d. 26. kl. 19.00: Fornøjeligt vinterstykke??? 
    Kan det realiseres? - Møde på MASken 
 

Man. d. 30. kl. 19.00: Guitaristerne 
    Møde på MASken 
 
Juni 
 

Lør.  d. 04. kl.  9 - 13: Arbejdslørdag 
    Mødested (morgenkaffe): MASken 
 

Man.  d. 06. kl. 19.00: Guitaristerne 
    Møde på MASken 
 

Fre.  d. 10.:   Sidste frist for tilmelding til Eriks  
    sommer-fødselsdagsfest 
 

Søn.  d. 12. kl. 15 - 17: Pippi 
    Møde på MASken 
 

Man.  d. 13. kl. 19.00: Kannibaler i kælderen 
    Møde på MASken 
 

Søn.  d. 19. kl. 15 - 17: Pippi 
    Møde på MASken 
 

Man.  d. 20. kl. 19.00: Guitaristerne 
    Møde på MASken 
 

Man.  d. 20. kl. 19.00: Guitaristerne 
    Møde på MASken 
 
Juli    God sommer! 
 
August 
 

Man.  d. 15. kl.:  Sidste frist for indstilling af formands- 
    emne til generalforsamlingen 


