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Tak for en dejlig teatersæson 
 

hvor det lykkedes os at gennemføre 
tre forestillingsrækker på MASken, 
uden mundbind og andre restriktio-
ner. Foderstofrevyen gennemførte 
deres forestillinger i efteråret (i ste-
det for marts) - også med succes. 
 

Elling og Kjell Bjarne 
 

En fin, tankevækkende og charme-
rende forestilling er nu færdigspillet. 
Tak til truppen. Der kom desværre 
ikke så mange tilskuere. Årsagen var 
nok det sene tidspunkt på sæsonen. 
 

Næste sæsons repertoire 
 

Vi satser fortsat på at gennemføre 
såvel Shorts Plays som Dyrene i  
Hakkebakkeskoven, Benny An-
dersen-Cabaret og Med venlig 
deltagelse. Læs om dem og hvem 
der er med i de forskellige produkti-
oner her i bladet. 
 

Åbent hus i næste sæson 
 

I forsøg på at skaffe nye aktive med-

lemmer har Liselotte lavet et oplæg 
til en åbent-hus-workshop-dag, 
hvor mange aktive MAS’ere vil være  
til stede og møde nye interesserede  
(planlagt til enten lørdag 21. el. 28. 
januar 2023). Workshop-dagen fo-
regår i MASkens mange rum + lyd/
lys-teknik også på Store scene. 
 

Arbejdslørdag 
 

Den 20. august kl. 9-13 med ”spis 
selv” senere på dagen. Se andet 
steds i bladet. 
 

Debat-iver 
 

Vi har brug for Visions-debatter:  
F. eks. hvordan ser vi os selv (MAS) 
om 5 år - Hvad er vores visioner /
missioner, hvilke konkrete værdier 
ønsker vi, at MAS skal stå for? Hvor-
dan skal det f. eks. lykkes at få nye 
aktive medlemmer, som har lyst til 
at skabe og videre udvikle MAS. 
 
På bestyrelsens vegne  
Erik 

 
 

Arbejdslørdag d. 20/8 
Vi skal skabe os det årlige overblik 
med oprydning alle vegne. Sorte-
ringsarbejde i teatergarderoben, 
rengøring i krogene på MASken og 
på Store Scene osv. 
 

Vi mødes til den fælles fornøjelse 
 
 

kl. 9 på MASken 
 
 

Kaffen og rundstykket er klar. - Så 
kører vi på til senest kl. 13. 

Vi mødes igen kl. 17 til en herlig 
omgang  

”Spis Selv” 
 

hvor vi hver især medbringer lidt 
sommermad til fællesbordet og egne 
drikkevarer. 
 

Vi glæder os allerede og håber, at 
rigtig mange dukker op både formid-
dag og aften. 
 

Sommerhilsen fra bestyrelsen.  
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Kære læsere: 
 
 

En vellykket MAS-sæson er overstå-
et. I kølvandet på Corona-stilheden 
lykkedes det at gennemføre hele tre 
forestillingsrækker. - Godt gået! 
 

Den nye sæson står for døren. Vi 
forsøger at opsætte fire produktio-
ner, og det skal nok lykkes, hvis bare 
vi får lidt flere medvirkende med på 
de skrå brædder!  

Læs om de fire forestillingsrækker 
på side 6 - 7. 
 

MAS’s PR-udvalg går allerede nu i 
gang med at gøre opmærksom på 
den store ÅBENT HUS-FEST på 
MASken den 23. september, hvor 
der er gratis drinks og Short Play-
forestilling. - Se mere side 8. 
 

Styrk foreningssammenholdet og 
vær med til en aktiv, glad, nyttig og 
sjov arbejdslørdag/hyggeaften, hvor 
vi kommer hinanden ved 
lørdag den 20. august! - Se side 4. 
 
 

- Kærlige forårshilsner fra Allan. 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 

 

Nyt fra Foderstofrevyen 
 

DM I AMATØRREVY GENOPSTÅR  

 

Vi søger skuespillere -  
gerne i alderen 20 - 50 

Igen er Foderstofrevyen med når 
Dansk Revyfestival (DM i revy) gen-
opstår i Juelsminde efter 6 års fra-
vær.  
 

Det har altid været en stor fornøjelse 
at være sammen med en masse an-
dre amatør-revyer fra det danske 
land. Det er sjovt og særdeles inspi-
rerende. 
 

Igen i år vil der være professionelle 
dommere til at bedømme de forskel-
lige numre, når det hele løber af 
stablen i en kæmpe revyforestilling 
og fest lørdag den 10. September, 
og her kan nævnes Josefine Passer 
og Hanne Bjørnskov. 
 

Dansk Revyfestival har været lidt i 
“mølpose” siden 2016 grundet for-

skellige omstændigheder (bl.a. Co-
ronaen), og derfor har man valgt at 
vi må deltage med numre fra de sid-
ste 5 år, så vi satser på at få 2-3 
numre med i den store revyfest om 
aftenen. 
 

Henrik Skov og Hans 
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Når en peberkagebager bager 
peberbagekager! 

 

Dyrene i Hakkebakkeskoven er 
begyndt at glæde sig, og sikke et 
hold! 
 

Deltagerne på ”skovholdet” er:  
Edvard Stadil, Elias Bergholdt, Ma-
lou Winther Orsero, Erling Clausen, 
Palle Hansen, Merle Sophie Legaard 
Nielsen, Tanja Hartvig, Ester Dyrha-
ve Bendt, Elizabeth Holm-Andersen, 
Aksel Dyrhave Bendt, Linea Win-
ther, Peter Prese Bentsen, Pauline 
Vestergaard, Elva Vestergaard, Karla 
Havelund Villadsen, Elinor Bolding, 
Amalie Juul Rosenlund, Nanna Niel-
sen, Mette Hastrup, Elin Bjergager, 
Jens Salomonsen - og mig, sagde 
hunden. 
 

Men fortvivl ikke! Vi mangler et par 
voksne, en dame og en herre, så 
skynd dig at melde dig! 
 

Hjælp til sminkning og kostumer 
kan vi også godt bruge. 
 

Prøver før sommerferien er på føl-
gende dage og tider: 
 

28. maj kl. 10 - 13  
31. maj kl. 17 - 19 
12. juni kl. 10 - 13 

 

Forestillingerne vil ligge i perioden 
19. november – 11. december, 
lørdag og/eller søndag eftermidda-
ge.  
 

De bedste MAS-teaterhilsner. 
 

Ege 
Tlf.: 28 68 23 29 
ege@urirys.dk 

 
 

Dyrene i Hakkebakkeskoven 

Short Plays 
Det bli’r STORT! - Forestillingen 
går i luften lørdag den 23. september 
til MAS’s ÅBENT HUS-fest. - Gratis 
entré. 
 

Indtil videre består holdet af: 
Edvard Stadil: Lys/lyd 
Erling Clausen: Scenografi 
Betty Hill Stadil: Suffli 
Erik Skøtt: instruktion (+ rolle) 
Ege J. Nielsen: instruktion (+ rolle) 
Allan Thomsen: instruktion (+ rolle) 
Dorrit Nørregaard: rolle 
Palle Drost: rolle 
Rikke Juul Damgaard: rolle 
Liselotte Flyborg: rolle 
Mette Hastrup: rolle 

Linea Winther: rolle 
Peter Prese Bentsen: rolle 
 

Men vi søger flere skuespillere 
(gerne) i alderen 20-50! - Kontakt 
mig på tlf. 30 23 65 99 /  
allanthomsen51@hotmail.com 
 

1. mødegang: ons. 15/6 
kl. 19.00 på MASken 

 

Medbring kalender, så vi kan fast-
lægge et kort, intensivt prøveforløb. 
 

Spilleperioden vil ligge i perioden 
23/9 - 30/10. 
 

DET BLI’R STORT! 
 

Venlig hilsen, Allan. 



Med venlig Deltagelse 
 

Status: 
 

Allan 40 år spilles af ? 
Johannes 80 år spilles af Allan 
Asger 50 år spilles af Jens Christian 
Sven 80 år spilles af Erik 
Hawas 50 år (med anden etnisk bag-
grund..) spilles af ? 
Dødgraveren 60 år spilles af Finn 
Margrethe 80 år spilles af Dorrit 
Sanne 45 år spilles af Sabine 
Charlotte 40 år spilles af Camilla 
Politi-Sussi + 1-2 mindre kvinderol-
ler spilles af Rikke 
De 3 oldinge spilles af Vagn, Jør-
gen ? samt? 
 

Instruktør-assistent - Henrik Damm 
 

Jeg mangler altså:  
- en mand på ca. 40 i en pæn rolle... 

- en mand på ca. 50 med anden et-
nisk baggrund, gerne pakistansk 
- at få svar fra Jørgen 
- en sidste olding (Palle?/Hans?) 
- En scenemester, måske Erling? 
- En suffløse, måske Betty? Hvis det 
ikke clasher med Short Plays... 
 

De første møder, hvor vi fastsætter 
øvedage: 

Mandag 13. juni 
og 

torsdag 23. juni 
 

Foreslåede spilledage:  
Forpremiere 30. marts 
Premiere: 1. april 
Spilledage: 2/4, 7/4, 9/4, 14/4, 16/4  
 
Venlig hilsen, Liselotte. 

Benny Andersen-cabaret 
Velkommen til Café-forestillingen, 
som vi vil spille på MASken i januar 
2023. 
 

Forslag: weekend-eftermiddage kl. 
15, f.eks. den 7. - 8. jan., den 14. - 15. 
jan. og den 21. - 22. jan. 
 

Vi bli’r en herlig lille flok, der sam-
men kan skabe en charmerende lille 
café-forestilling på ca. 4 - 5 kvarter. 
 

Lisbeth Sylvest skaber den helt rigti-
ge klaver-stemning i centrum for  
Kirsten Jensen, Linea Winter, Mette 
Hastrup, Hans Bruun, Peter Prese 
Bentsen, Fritz Pedersen og Erik 
Skøtt. 

Denne flok 
har hidtil 
meldt sig, og gruppen kan fint sup-
pleres med en syngende dame el . 
herre mere… 
 

Det bliver så dejligt at lege og arbej-
de med at formidle Benny Ander-
sens forunderlige univers. 
 

Første gang vi mødes aftaler vi ind-
hold og prøveforløb. Det bli’r  
 

man. d. 29. aug. kl. 19 
på MASken  

   

Glæder mig til at komme i gang til 
efteråret. 
 

Kærlig hilsen, Erik (60 65 26 05) 



 

ÅBENT HUS på MASken den 23/9 
 

GRATIS ENTRÉ: SHORT PLAY DAY 

Side 8 

 
 

DATS årsmøde 

Vi havde en fantastisk weekend den 
21/5-22/5 på Blommenslyst Kro til 
DATS-årsmøde og generalforsam-
ling. 
 

Liselotte, Rikke, Erik og jeg ankom 
lørdag eftermiddag til kaffe og work-
shops. Rikke var på kostumeholdet 
og fabrikerede en flot festkjole af 
plastikaffald. Liselotte og Erik slog 
sig løs på maskeholdet - og begge 
levede højt på den gode oplevelse. 
Jeg blev lidt klogere på PR-strategier 
og hvordan man fremmer sin sag på 
de offentlige platforme. 
 

Derefter var der festmiddag og le-
vende musik. Bandet Jumpin’ Jacks 
spillede i den grad op til dans! Og vi 

 fire MAS’ere sad ikke ned ret længe 
ad gangen! Det var skønt at få rørt 
sig til de inciterende rytmer sammen 
med amatørteaterfolk, unge og gam-
le, fra hele landet! 
 

Søndag morgen ankom Erling og Ege 
for at deltage i generalforsamlingen. 
Ege fremlagde årsberetningen - og 
blev énstemmigt genvalgt som for-
mand! - Også de øvrige hovedbesty-
relsesmedlemmer på valg blev gen-
valgt. 
 

Et helt igennem vellykket arrange-
ment! - Og givende at udveksle erfa-
ringer med aktive teaterfolk fra hele 
Danmark. 
 

- Allan 

 

Sæt kryds i kalenderen 
den 23. september! 

 

Dansk teater fejrer 300-års jubilæ-
um i efteråret, og MAS bidrager til 
festen med en Short Play-forestil-
lingsrække. 
 

MAS byder alle i lokalom-
rådet på åbent hus og gra-
tis bobler m. chips, samt 
short play-forestilling den 
23. september. 
 

Alle MAS’ere bedes møde op for at 
gøre - højlydt - opmærksom på vores 
forening af glade og aktive medlem-
mer! 



Afsked med 
Elling og Kjell Bjarne 

Så fik vi sat punktum for sæsonens 
sidste forestilling og taget afsked 
med de to særlinge, Elling og Kjell 
Bjarne, som vi alle vist var kommet 
til at holde af.  
 

Vi har grint med dem og følt med 
dem i denne skønne og poetiske for-
tælling.  
 

Tak til et veloplagt hold, tak ikke 
mindst til Tanja, som kom fra Mid-
delfart for at redde os ud af kniben 
og tak til Jannie for veloplagt hjælp 
og støtte med kostumer!!  
 

Alle har ydet en fantastisk indsats, så  

det har været en herlig oplevelse at 
lege med jer. En fast støtte, som også 
må nævnes er uforlignelige Dorrit, 
der nu i rollen som suffløse lagde 
den uudgrundeligt trygge og sikre 
grund for skuespillerne.  
 
 

Jeg glæder mig til at tage fat på nye 
udfordringer i den nye sæson sam-
men med flere af jer!  
 
 

( - Og om det så skal være lejlighed 
eller fissesnak vil vi lade stå hen i det 
uvisse!!!). 
 

- Liselotte. 
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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. 

onsdag: 14 - 20 
torsdag: 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


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 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 

 

Maj 
 

 

Lør. 28.  kl. 10 - 13: Dyrene i Hakkebakkeskoven 
    prøve på MASken 
 

Tir. 31. kl. 17 - 19: Dyrene i Hakkebakkeskoven 
    prøve på MASken 
 

Juni 
 

Søn. 12.  kl. 10 - 13: Dyrene i Hakkebakkeskoven 
    prøve på MASken 
 

Man. 13.  kl. 19.00: Med venlig deltagelse 
    1. møde på MASken 
 

Ons. 15.  kl. 19.00: Short Plays 
    1. møde på MASken 
 

Tor. 23.  kl. 19.00: Med venlig deltagelse 
    Møde på MASken 
 

August 
 

Lør. 20.  kl. 9:  Arbejdslørdag 
    ”Spis Selv” fra kl. 17.00 
    MASken 
 

Man. 29.  kl. 19.00: Benny Andersen-cabaret 
    1. Møde på MASken 
 

September 
 

Lør. 10.    Dansk Revyfestival 
    Juelsminde 
 

Fre. 23.    ÅBENT HUS-FEST / Short Play-forestilling 
    MASken 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater & Scenekunst 

mailto:email@mas-scenen.dk

