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Send en mail til: cafefabers2@gmail.com og opgiv navn, adresse, mobilnr. og 
mail-adresse, så vil du få tilsendt faktura på de 100kr og efterfølgende modtage 
nyhedsmails. 

tirsdag: 14 - 20 
torsdag: 14 - 20 
fredag:  14 - 20 

du kan blive frivillig aktiv medlem af caféen og byde 
ind med den tid og de ressourcer du har at give af. 

caffe latte 
cappucino 
iskaffe  
espresso 
coffeinfri kaffe m.fl. 
sandwich (vegetar, kylling-
bacon,parmaskinke) 
kager 
cookies 
dadelstænger 
boller m. ost 
øko-vand 
sodavand 
øl 
vine 
drinks 

mailto:cafefabers2@gmail.com


Foderstofrevyen 2021 
FORPREMIERE FOR MAS-MEDLEMMER 

Den ”hvide ko” og meget andet 
fra halvandet års nedlukning 
af samfundet er på Foder-
stofrevyens program i dette 
års revy.  Vi er klar til en for-
premiere den 28. september 
og vil hermed gerne invitere 

MAS-medlemmer til at være 
vores første dejlige veloplagte 
publikum. 
Tidspunktet er kl. 19.30 i 
Ryslinge forsamlingshus. 
På Foderstofrevyens vegne,  
Hans Bruun 
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 Nyt fra bestyrelsen 
  September 2021 
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Alle MAS-medlemmer 
 

ønskes hjertelig velkommen til sæ-
son 2021-2022. Dejligt, at vi er i 
gang igen, især på MASken. 
 
Corona-exit 
 

har vi jo lov at håbe på… og så er vi i 
gang med en ny spændende sæson. 
Der er godt gang i prøverne på alle 
sæsonens tre produktioner. - Se om-
taler andet steds. 
 
Demens-teatret 
 

med ”Fynske stjernestunder” er 
stoppet i samarbejde med DATS. Se 
andet steds. 
 
Workshops 
 

Desværre har vi måttet aflyse alle tre 
workshops, med såvel, dans, sang og 
instruktion. Der har simpelthen væ-
ret for få tilmeldinger til, at de har 
kunnet gennemføres. Derfor er den 

planlagte cabaret-forestilling på Sto-
re Scene også aflyst. 
 

Årets generalforsamling 
 

afholdes torsdag den 16. september 
kl. 19.30 i Forsamlingshuset. Vi hå-
ber, at medlemmerne møder tal-
stærkt op . Vi skal jo bl.a. foretage de 
årlige valg og drøfte foreningens 
virke fremover. 
 

Økonomisk kompensation 
 

På grund af Corona-aflysninger og 
næsten 2 sæsoners manglende ind-
tægter har MAS modtaget i alt 
31.216, - kr. i tilskud fra DUF (: 
Dansk Ungdoms Fællesråd). Det er 
vi selvfølgelig rigtig glade for. Det 
betyder, at vi kan starte indeværen-
de sæson med god orden i økonomi-
en. 
 

Hjertelig hilsen fra Bestyrelsen. 
 

- Erik 
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Kære læser: 
 

En ny teatersæson er i gang med tre 
egenproduktioner på bedding: 
 

Nisserne på kornloftetII 
Elling og Kjell Bjarne 
Hamlet og Romeo & Julie  
 

Alle tre forestillinger spilles på MAS-
ken, hvor der er fuld gang i forbere-
delserne (se side 6-8). 
 

Desværre er det ikke muligt at gen-
nemføre Fynske Stjernestunder 
og de tre workshops (se side 9), 
men heldigvis er der nye muligheder 
for de aktive MAS’ere: 

 

Klimakaravane, marts 2022 
Jernalderprojekt, juni 2023 
Fjeren og Rosen, jan.-juli 2022 
 

Ryslinge Højskole inviterer til to 
professionelle forestillinger i novem-
ber, hvor MAS-medlemmer kan få 
rabat på billetprisen (side 10), og 
DATS inviterer til ni forestillinger 
på teaterfestivalen i Hårby (side 12). 
 

Jo, der er MASser af teateroplevelser 
i vente i denne sæson! 
 

Rigtig god fornøjelse! 
- Allan 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 

 
 

MAS-Generalforsamling 
Torsdag den 16. september kl 19.30 på MASken 
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Nisserne på kornloftet2 

Nisserne på kornloftet er nu igen 
i gang med at øve. Vi er blevet lidt 
forstyrrede af, at et større antal mus 
har misforstået Coronanedluknin-
gen. De har helt givet ment, at MAS-
ken nu var deres. 
 

Erling arbejder hårdt på at sætte de 
ubudne gæster på porten, og vi øver 
glade videre.  

Og glade, det er vi. Hele holdet fra 
sidste år er igen samlet på kornlof-
tet, og i år føler vi os sikre på, at det 
nok skal lykkes, at få lov til at spille 
en juleforestilling til glæde for både 
os selv og ikke mindst for de forhå-
bentlig mange kommende tilskuere.  
 

I får en glad julehilsen på holdets 
vegne fra Gerda.  
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Der er en rigtig god og intenst ar-
bejdsom stemning når vi øver. Hol-
det er jo lille, hvilket gør det hele 
næsten familiært! Samtidig arbejder 
vi os langsomt længere og længere 
ind i de to særlige figurer, Elling og 
Kjeld Bjarne (hhv. Ege og Finn).  
 

Det er også herligt at have fået An-
dreas med på holdet som Frank. Vi 
håber på, at Bella bliver klar til at 

kunne tage de tre af hinanden uaf-
hængige dameroller i stykket… 
 

Spændende fristes man til at sige!!!  
 

Og så hviler vi trygt med at have 
Dorrit på sufflørsædet! Det har hun 
bare styr på...  
 

Så glæd jer!!! Det bliver en fest i sær-
klasse!!! (Med tryk på sær!) 
 

Venlig hilsen, Liselotte. 

 
 
 

 

Elling og Kjell Bjarne 
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It’s all about the old in and out 
 

Vi har desværre ikke kunnet forsætte 
med det gamle dream team fra sid-
ste år. - Der har været megen ”ind og 
ud” af holdet. MEN heldigvis er vi nu 
et nyt, friskt, energisk, humørfyldt 
dream team med følgende besæt-
ning: 
 

Anne  som en energisk talende trup-
leder Hækkenfeldt og en noget uarti-
kuleret Lorenzo. 
Rikke som den stakkels medhjælp, 
som Hamlets dronningemoder, un-
derdanige Frantz, og stolte fru Ca-
pulet. 
Palle som konge/royalt spøgelse og 
hr. Montague/herrefrisør. 

Peter som stakkels Hamlet og stak-
kels Romeo. 
Markus som onde Claudius og in-
trigante Tybalt. 
Svea som skønne Ofelia og uskøn 
graver. 
Valdemar som uheldige Laertes og  
indbildske Prins Paris. 
Jørgen som moderigtige Polonius 
og akvarelmalende hr. Capulet. 
Liva som grim graver og smuk Julie. 
 

Ja, vi må stuve os sammen oppe på 
MASken-kornloftet, hvor vi øver 
med stor energi og højt humør 
blandt halmballer og musefælder. 
 

Skønt at være tilbage på de skrå!!!  
- Allan 

Hamlet og 
Romeo & Julie 



Aflysninger 
Fynske stjernestunder 
 

Vores teaterprojekt Fynske stjer-
nestunder, som vi startede med at 
indstudere inden Corona-tiden, har 
vi valgt at stoppe. 
 

Spændende input fra konsulenter fra 
DATS, bl.a. fra Sprøjtehus Teat-
ret i Nykøbing Falster, operasange-
ren Jesper Buhl m.fl. satte os på spo-
ret. Vi var 6 ældre i truppen, som 

udviklede en dramatisk/musikalsk 
historie. Vi skulle have spillet på ple-
jehjem (når vi var blevet fri af Coro-
na-perioden)....men projektet er nu 
for ”langt væk” så i fuld forståelse 
med DATS er det nu opgivet. 
 
 

Tak for samarbejdet til de seks skue-
spillere: Jens, Jytte, Hans, Gerda, 
Fritz og Erik. 
 
 

Hilsen Erik 

 

WORKSHOP 
skuespil/instruktion 

 
 

Jeg er ked af, at vi nu må afslutte 
forløbet i "Workshop - skuespil". 
 

- Jeg havde set frem til et hold på 
mindst 10 deltagere, men med kun 4 
personer på gulvet mangler vi den 
dynamik og variation, som flere del-
tagere kunne have bidraget med. 

Svea, Merle, Valdemar og Lise-
lotte har været dygtige og gjort det 
godt - og meget sjove at være sam-
men med!!! 
 

Heldigvis kan jeg henvise til kom-
mende teateraktiviteter, bl.a. Fjeren 
og Rosen. 
 

Tak for jeres glade humør og flotte 
indsats! 
 
 

Mange hilsner fra Allan 

Nye muligheder: Jernalder-spil 
Den grønne komité i Ringe har fore-
spurgt MAS, om vi havde interesse i 
fremtidigt at kunne få ”noget til at 
ske”/spille teater på Amfi-scenen 
ved jernalderpladsen tæt ved Ringe 
Sø. 
 

Vi har mødt kommitéen og deltaget i 
beskrivelsen af et fremtidigt muligt 
projekt, som MAS muligvis kan være 
en del af. 
 

Mange foreninger vil skulle involve-
res, og MAS kan kun stå for det rent 

teatermæssige. Hvis et jernalder-
teaterprojekt bliver aktuelt vil det 
skulle gennemføres i juni måned 
2023. 
 

Nu er I orienteret - om eventuelle 
fremtidige nye muligheder. 
 

Hilsen Erik 
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TEATERFORESTILLINGER 
på Ryslinge Højskole 

Højskolen har medinddraget MAS i 
oprettelsen af en teaterforening, 
hvor Ryslinge Højskole ønsker at 
sikre midtfynboere mulighed for lo-
kalt at se professionelle teaterfore-
stillinger i teatersalen på højskolen. 
Det sker inden så længe. 
 

De to første - spændende - forestil-
linger, som altså tyvstarter forenings
-projektet, spilles nu i dette efterår. 
 

Aktive MAS-medlemmer tilby-
des billige billetter. - Se omtale af 
stykkerne, når I åbner billetbestillin-
gen.  
 

Ved køb af billetter trykker I ved fel-

tet ”MAS-medlem”. 
 

Marie Gruppe 
 - den Levende 

 

spilles torsdag 4. nov. kl. 19.30 
 

Billetbestilling på: https://
www.ryslinge-hojskole.dk/events/
teater-marie-grubbe-den-levende  
 

Det Der Drikker 
 

spilles torsdag 18. nov. kl. 19.30 
 

Billetbestilling på: https://
www.ryslinge-hojskole.dk/events/
teater-det-der-drikker  
 

Hilsen Erik 



DATS gennemfører i samarbejde 
med Dansk Oplysnings Samråd et 
projekt med temaet klimateater. 
 

En forestilling baseret på et nyskre-
vet manuskript - inspireret af dra-
matikeren Marie Markvard Ander-
sen. 
 

Skal spilles rundt om i landet, og 
også ved et arrangement i Ryslinge 
Forsamlingshus en lørdag i marts 
2022. 
 

MAS er vært ved arrangementet, og 
det er idéen, at MAS opfører et lille 
”hjemmelavet ” dramatisk (gerne 
humoristisk) spil af ca. 10 - 15 mi-
nutters varighed. 

Vi skal fortolke temaet ”Voldsomme 
vendepunkter, med udsigt til værre 
– vildere vejr.” 
 
 

Jeg vil i den forbindelse opfordre et 
par voksne/ældre og et par børn/
unge til at melde sig til en lille trup. 
Jeg selv vil instruere/koordinere/ 
spille med – og stå for nogle impro-
visationsforløb, hvor teksten/spillet 
bygges op. 
 
 

Så bare hop med – vi skal nok finde 
tid til at hygge os med det spænden-
de projekt. Ring lige 60 65 26 05. 
 
Solskinshilsen fra Erik 

 
 
 

Klimakaravanen 
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Nu må vi ENDELIG spille teater igen! 
 

Så nu er det tid til 
 

TEATERFEST 
TEATERFEJRING 
TEATERFESTIVAL 

 

Den 29. – 31. oktober slår vi dørene op på Haarby 
Amatør Teater til en weekend fyldt med teater 

 

Teaterfestival 2021 afholder vi i samarbejde med Haarby Amatør 
Teater på Fyn, og vi glæder os til at se dig og dine teatervenner. 
Følgende 9 forestillinger kan du gælde dig til at se i løbet af weeken-
den: 
 Veteraner af Visens Venner med “Det er ganske vist” 
 Horsens Amatør Teater med “Pulterkammeret” 
 Stevns Friluftsscene med “Spotlight” 
 Teater And og Måge med “Om Thor” 
 Odense Dramaskole med en forestilling 
 Bagsværd Amatør Scene med “En anarkists bekendelser” 
 Bagsværd Amatør Scene med “Angel” 
 Brian Thomson med “Stage Fright” 
 Teatret Drakomir med “Passport” 
 

Tilmelding på www.dats.dk/event/teaterfestival-2021/ 
senest søndag d. 17. oktober. 

 
 
 

DATS-teaterfestival 
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I anledning af, at vi er færdige med den udvendige renovering 
af Nazarethkirken, vil vi gerne invitere MAS-medlemmer til  
 

FESTGUDSTJENESTE OG FEJRING AF NAZARETHKIRKEN 
søndag den 12. september kl. 10.00  

 

Efterfølgende vil der være en lille forfriskning på plænen foran 
kirken. 
 

Med venlig hilsen 
Ryslinge Frimenighed  

og 
Ryslinge Valgmenighed 

 
 
 

Invitation til MAS-medlemmer 



I forbindelse med DGI Landsstævne 
2022, d. 1. og 2. juli 2022, på Svend-
borg Havn er vi blevet spurgt, om 
MAS, sammen med HAT og KAT, vil 
være med i et stort gadeteater-
projekt med udgangspunkt i Josefine 
Ottesens fortælling om Fjeren & 
Rosen. 
 
 

Det er en eventyrfortælling om Kon-
gen af Det Smukke Land, som forel-
sker sig i hejrepigen Ea fra Fuglelan-
det, men af lutter kærlighed kommer 
til at svigte hende. Derfor må Kon-
gen ud på en rejse, for at tyde Spå-
dommen, som kan frelse både hans 
eget land og Fuglelandet fra den tru-
ende sump. 
 
 

Eventyret tager os med til tre lande - 
Det Smukke Land, Fuglelandet og 
Dybet.  
 

Vi MAS’ere skal være med til at be-
folke Det Smukke Land sammen 
med HAT og KAT og have ansvaret 
for gigantdukken KONGEN som er 
en 7 m høj dukke.  
 

Som projektet ser ud nu, bliver forlø-
bet som følger: 
 

Uge 2: Dukkefører-workshop 
april/maj: Dukkefører-workshop  
maj/juni: Prøver på Svendborg 
havn.  
29. juni: Generalprøve 
1. og 2. juli kl. 22-23: Forestilling 
 

Vi skal stille med mindst 7 personer 
til at føre kongen. 
 

Tilmelding til forestilling eller work-
shops sender jeg ud, lige så snart det 
er helt på plads. 
 

Hilsen Ege 

 
 
 

Fjeren og Rosen 
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Fjeren og Rosen 



aktivitetskalender 
 

 
 
 
  
 
 
 

http://www.mas-scenen.dk 
email@mas-scenen.dk 
 

Følg os på Facebook/MAS-
Midtfyns Amatør Teater 
 

Billettelefon: 22 88 56 78 
 

Til alle medlemmer af Midtfyns 
Amatør Scene. Udkommer 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: 
Erling Clausen 
Hestehavevej 3, 1.th  
5856 Ryslinge 
Telefon: 22 79 75 26 
formand@mas-scenen.dk 
 

Næstformand: 
Edvard Stadil 
Goebakke 6 
5750 Ringe 
Telefon: 40 83 50 79 
edvardstadil@gmail.com 
 

Kasserer: 
Ege Juul Nielsen 
Højskolevej 8 
5856 Ryslinge 
Telefon: 28 68 23 29 
kasserer@mas-scenen.dk 
 

Sekretær: 
Erik Skøtt 
Brangstrupvej 2 
5750 Ringe 
Telefon 60 65 26 05 
 

Store Scene: 
Ryslinge forsamlingshus 
Gråbjergvej 16, Ryslinge 
 

Lille Scene: 
Teatret MASken 
Gråbjergvej 6, Ryslinge 
5856 Ryslinge 

 

September 
 

Søn. d. 12. kl. 10.00 Festgudstjeneste 
    Nazarethkirken, Ryslinge 
 

Tor. d. 16. kl. 19.30 MAS-generalforsamling 
    MASken 
 

Lør. d. 25.   DATS årsmøde 
    Blommenslyst Kro 
 

Søn. d. 26.   DATS årsmøde 
    Blommenslyst Kro 
 

Tir. d. 28. kl. 19.30: Forpremiere Foderstofrevyen 
    Ryslinge Forsamlingshus 
 
Oktober 
 

Fre. 29. - Søn. 31.: DATS Teaterfestival 
    Hårby Amatør Teater 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater & Scenekunst 

Workshop 
impro 

mailto:email@mas-scenen.dk

