
 
 

Så er vi i gang igen! 
 
  Det er helt fantastisk dejligt, at vi nu igen kan være 
  aktive på vore scener og invitere publikum i teatret. 
 

  Blandt mange af vore aktiviteter sætter vi i alt tre 
  teaterstykker i scene. 
 

  Luk programmet op og se, hvad der sker!!! 
 

Hjertelig velkommen! 
Hilsen MAS. 





 
 

Af Gerda Pedersen 
- instruktion Gerda Pedersen 

 
 

 
Det bedste nisser ved, er risengrød, og sådan er det 
selvfølgelig også med de fem nisser på kornloftet. 
De har travlt med pakker, men så bliver bondekonen 
og bondemanden mistroiske. 
 

De mener, der er landstrygere på loftet og vil tilkalde 
politiet. Og samtidig vil de to have et af Gammel-Nis’ 
rensdyr til julesteg. 
 

Heldigvis dukker Tante-Nisse op, og sammen med 
hende får de fem nisser løst alle problemer, så de til 
sidst kan nyde risengrøden sammen med Gammel-
Nis, der er vendt hjem fra et vigtigt møde i Lapland. 
 

Stykket varer 30-40 minutter. 
Vi tror, at børn mellem 3 og 7 år vil have stor fornøjel-
se af løjerne.  

 

Spilles på MASken, Gråbjergvej 6, 5856 Ryslinge 
 

   Søndag den 21. november  kl. 11.00 
   Søndag den 21. november  kl. 13.00 
   Lørdag den 27. november  kl. 11.00 
   Lørdag den 27. november  kl. 13.00 
   Søndag den 5. december  kl. 11.00 
   Søndag den 5. december  kl. 13.00 
 
   Billetpris: kr. 60,- 
 
 Køb billetter direkte via hjemmesiden: mas-scenen.dk  
 - eller billetbestilling på tlf. 22 88 56 78 hverdage kl. 17-18 





 

Af Axel Hellstenius  
- instruktion Liselotte Flyborg 

 

”Elling og Kjell Bjarne” er en spøjs lille finurlighed 
skrevet efter en roman af nordmanden Ingvar Am-
bjørnsen, Brødre i blodet.   
 

Elling og Kjell Bjarne er i udslusning fra et behand-
lingshjem. De er begge ret skæve og særlingeagtige på 
hver deres måde. Elling er en autistpræget neurotiker-
type og en meget fantasifuld lystløgner, som har en 
udpræget binding til moderen, som han har boet hos i 
over 40 år. Kjell Bjarne er stor og bamseagtig og tror 
på alt, hvad Elling siger... Og så er han meget opsat på 
at komme af med sin mødom. Det lykkes da også, da 
han forelsker sig i den fordrukne, højgravide overbo 
med den tilstoppede vask. Elling provokeres i dette til 
at udfordre sin angst og vove sig ud. Han beslutter, at 
han vil være mystisk undergrundspoet, som i al hem-
melighed anbringer sine digte i pakker med surkål i 
supermarkedet. Livet er ikke enkelt, og der er, som vi 
ser her i stykket, mange måder at gøre det på! 

 

Spilles på MASken, Gråbjergvej 6, 5856 Ryslinge 
 

   Lørdag den 29. januar   kl. 15.00 
   Søndag den 30. januar  kl. 15.00 
   Lørdag den 5. februar  kl. 15.00 
   Søndag den 6. februar   kl. 15.00 
   Tirsdag den 8. februar  kl. 19.30 
   Onsdag den 9. februar  kl. 19.30 
 
   Billetpris: kr. 90,- 
 
 Køb billetter direkte via hjemmesiden: mas-scenen.dk  
 - eller billetbestilling på tlf. 22 88 56 78 hverdage kl. 17-18 





 

Af Line Knutzon 
- instruktion Allan Thomsen 

 

Line Knutzon har filtreret det tragiske ud af Shake-
speares berømte klassikere og har skabt to komiske og 
helt barokke udgaver af disse dramaer. - Kom og oplev 
Hækkenfeldts trup opføre høj dramatik på liv og død.  
I forestillingens første del får Hamlet jo ikke sin Ofe-
lia. Bliver han mon vred eller vanvittig? - Til gengæld 
får han sin velfortjente hævn over sin onde onkel 
Claudius - og graverne kan til sidst glæde sig over et 
pænt antal lig. Alle Shakespeares velkendte personer 
klarer hele Hamlet-dramaet på ca. 50 minutter. Så der 
er jo noget råddent i Danmark!  
 

Efter pausen er vi i Verona hos de to stridende, stenri-
ge familier, der ikke vil lade Romeo og Julie få hinan-
den. Mon de to unge og smukke elskende afsløres i 
den verdensberømte balkonscene? Må de flygte?  
Alle blander sig, men de får hjælp af Lorenzo m.fl. blot 
for senere at tage dødelig gift - mere eller mindre med 
vilje. - Derpå kan familierne fortryde deres indbyrdes 
strid - også efter ca. 50 minutter.  
Ja, kom og oplev Line Knutzons og MAS’s nyskabelse 
af de to klassikere. Det er bare dødhamrende sjovt!  

 

Spilles på MASken, Gråbjergvej 6, 5856 Ryslinge 
 

   Lørdag den 26. februar  kl. 15.00 
   Søndag den 27. februar  kl. 15.00 
   Onsdag den 2. marts   kl. 19.30 
   Lørdag den 5. marts   kl. 15.00 
   Søndag den 6. marts  kl. 15.00 
   Onsdag den 9. marts   kl. 19.30 
   Lørdag den 12. marts  kl. 15.00 
 

   Billetpris: kr. 90,- 
 

 Køb billetter direkte via hjemmesiden: mas-scenen.dk  
 - eller billetbestilling på tlf. 22 88 56 78 hverdage kl. 17-18 




