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Formandens nytårshilsen 

Kære alle MAS’ere: 
 

Det forgangne år har budt på meget godt teater i MAS og sikke 
en afslutning på året, Peter Pan og Nisserne på kornloftet 
var to fantastiske oplevelser som kun kunne forbedre julehu-
møret. 
 

Tusind tak for det store arbejde i alle har lagt i MAS. 
 

I det nye år kan vi glæde os til to forestillinger mere. Der arbej-
des hårdt med prøver, scenografi og meget mere. Så hvis du 
keder dig, er der sikkert brug for en hjælpende hånd ved en af 
forestillingerne. 
 

Rigtig hjertelig velkommen til MAS-år 2013 og tak for 2012. 
 

Godt nytår 
Ege 
 

… og et indlæg fra næstformanden 
 

SE SE SE  -  Årsmøde og festival i foråret! 
 

Kære alle MAS’ere: 
 

Som tidligere skrevet her i bladet var jeg til årsmøde i DATS i foråret 2012, 
og det var en fantastisk oplevelsesrig weekend.  
 

Nu tænker I sikkert – ”ØV at vi ikke var med” , MEN heldigvis bliver der 
holdt årsmøde igen d.13-14 april 2013 i Vildbjerg sports- & kulturcenter. 
Det er gratis for medlemmer at deltage i årsmødet, og man behøver ikke at 
være personligt medlem, da MAS som forening er medlem af DATS. 
 

Jeg håber nogle kunne have lyst til at deltage og få to dage sammen med 
teaterglade mennesker.  
 

Ikke engang en måned efter årsmødet er der DATS festival. Jeg håber selv-
følgelig at MAS igen er repræsenteret på scenen. Festivalen er i år d. 3-5 
maj 2013 i Vejen.  
 

Hvis I synes noget af det - eller det hele - lyder spændende, så sæt gerne 
kryds i kalenderen allerede nu. Det kunne være skønt at en større flok 
MAS’ere tog af sted sammen.  
 

Mange hilsner fra Henriette  

Side 3 



 

 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen
    Januar 2013 

Peter Pan  
En fantastisk flot og velgennemført 
forestillingsrække (8 forestillinger) 
sluttede 25. november.  Stor tak til 
de omkring 50 medvirkende, og til 
staben i bar og sal. Over 800 fik set 
forestillingen. 
 

Nisserne på kornloftet 
Den herlige og charmerende forestil-
ling spillede også 8 gange på MAS-
ken -  til stor glæde for mange publi-
kummer. Stor tak  (Nisser og ikke 
rotter) til truppen!! 
 

Kai Normann Andersen-cabarét 
Bestyrelsen har sammen med Kai 
Normann Andersen-holdet evalueret 
processen vedr. aflysningen af fore-
stillingen i efteråret. Forestillingen 
tages ikke op i denne sæson. 
 
 
 

DATS-festival 
Kunne det være interessant for MAS 
at være vært for DATS-teaterfestival 
i 2014? - Det var en kæmpe oplevelse 
da vi sidste gang var værter i 2004. 
Det er jo en krævende opgave rent 
organisatorisk. Men jo da spænden-
de. Hvad synes du? - I 2013, den 3. - 
5. maj,  afholdes  DATS-festivalen i 
Vejen.  Altid spændende at deltage! 
 

Godt Nytår. 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer 
et rigtig godt nytår, hvor vi bl.a. kan 
glæde os til to premierer, først på      
For enden af universet ligger 
der en døgnkiosk (ultimo januar) 
og i marts på Hamlet og Romeo & 
Julie (medio marts).   
 

Hilsen Erik 

Side 4 

- eller måske handler det i første 
omgang bare om at sluge gift og øve 
sig i fægtekampe.  
Men det skal denne teatertrup (15 i 
alt) nu nok komme til at øve sig på. 
Vi har allerede været sammen et par 
gange inden nytår - de fleste af os, 
men det bliver jo ekstra sjovt og 
spændende, når vi for alvor skal i 
gang med prøverne. 
MASken er imidlertid travlt optaget 
af Døgnkiosken, så prøverne på 
Hamlet ligger om mandagene på 
Store scene og om torsdagene: Ro-
meo & Julie på Ryslinge Højskole. 
Generelt kl. 19-21.30. Vi øver også 

visse lørdage. Vi skal have det hele 
klart til marts, hvor forpremieren er 
tirsdag den 12. marts kl. 19.30! Pre-
mieren er onsdag den 13. marts kl. 
19.30!!!! (og ikke den 14. marts, som 
sæsonprogrammet fortæller). Noter 
allerede nu datoerne. 
 

Allan og jeg står for instruktionen, 
da Lisbeth fortsat er syg og derfor 
må  ”kigge med ” fra sidelinien. 
 

Vi glæder os alle sammen  til at kom-
me i gang med Line Knutzons skæg-
ge tekst. 
 

Godt nytår og på gensyn 
Hjertelig hilsen Erik  

Hamlet er så småt begyndt at lege med Romeo & Julie 
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 Redaktionelt 
 

 
Kære læser: 
 

Redaktionen ønsker godt nyt teater-
år til alle jer læsere. 
 

Traditionen tro inviteres alle med-
lemmer til ”spis-selv”-aften fredag 
den 25. januar kl. 18.30. Man med-
bringer drikkevarer og ”noget læk-
kert” til sig selv + et par ”ekstra sult-
ne” deltagere. - De foregående år har 
det været rigtig gemytligt: Kom og 
tag del i hyggen - og oplev Døgnki-
osken, et stykke svedigt teater. 
 

Leo har stået på scenen i 60 år! Stak-
kels mand! Han må være træt! - Til 
lykke til vores allesammens Leo! (Se 
billeder side 12.) 
 

Pensionisterne har været ”on the 
road” og er kommet i Rampelyset - 
altså DATS-bladet. Det herlige lille 
spil får fortjent flot omtale. Godt gå-
et! Vi bringer det store interview 
med Lisbeth Weng i sin helhed på 
side 6-7. 

 

Mange hilsner Allan 

Døgnkiosken + ”spis-selv” 
 

 
 
 

Kom til forpremiere på 
  

For enden af universet 
ligger der en døgnkiosk 

+ 
Sammenskuds-spisning i 

”Café Paradis” 
 

fredag den 25. januar 
kl. 18.30 på MASken 
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Fra Rampelyset, December 2012 
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Forpremiere: 
 

For enden af universet ligger der en døgnkiosk 

 

Simpelt hen et dream-team!!! 
 

- Og nu er holdet klar til at gå på sce-
nen, for alvor - og for sjov. 
Og scenen er klar. (Sådan da. Vi 
mangler i skrivende stund stadig lidt 
malerarbejde.) - Og vi glæder os me-
get til at få publikum på. Sådan er 
det jo. Når man har øvet i lang tid og 
fået replik, krop og bevægelse på 
plads, vil man gerne mærke noget 
respons fra publikum. 
 

Rigmor, der spiller Rigmor, giver 
(næsten) ikke lyd af sig. Dorrit, der 
spiller Max, disker op til jule(u)hyg-
ge. Rikke, der spiller Søs, har lidt af 
en ru-håndet håndværker i sin 
ascendant. Liselotte, der spiller Gry, 
vil sætte mærker i tiden. Trine, der 
er sufflør, vil helst ikke give lyd af 
sig, og Palle, der er scenemester, di-
sker op med julemad.  
 

Velkommen til forpremiere!!! 
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Leo 60 år på scenen 

 

Stort til lykke til den gamle!!! 



 

Side 13 

 

 

 

 

 

 
 

Du kan nu støtte MAS via dit 
strømforbrug.  
 

MAS er tilmeldt FynskSupportEl, 
som er en ”sponsorordning” hos 
Energi Fyn. Det betyder, at hvis du 
vælger at støtte netop vores forening 
ved at købe markedsel-produktet 
FynskSupportEl, så giver Energi Fyn 
2 øre pr. kWh til foreningen. Det er 
ikke noget, der bliver lagt oven i din 
pris. Faktisk har markedsel gen-
nem de sidste år været en smule bil-
ligere end normalt afregnet el, idet 
der er tale om ”her og nu priser”. 
Du bliver ”sponsor”, men Energi Fyn 
betaler. Det kan blive til mange pen-
ge, hvis der er mange som vælger at 
støtte os. Du kan støtte både som 
privat og erhvervsdrivende – forbru-
get må dog højst være 100.000 kWh 
om året.  
 

Du kan tilmelde dig FynskSupportEl  
på www.fynsksupportel.dk. Det er 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
også her, at du skal vælge Midtfyns 
Amatør Scene, som den forening, du 
ønsker at støtte. Alle kan tilmelde 
sig – også selv om du ikke i dag får 
el fra Energi Fyn. 
 

Du får din el på sædvanlig vis og vil 
ikke mærke forskel. Du kan læse 
mere om ordningen på 
 

www.fynsksupportel.dk. 
 

Har du spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte bestyrelsen i MAS 
eller Energi Fyns kundeservice på 
tlf. 70 13 19 00.  
 

Tilmeldingen er meget enkel, men 
hvis du finder det for bøvlet at til-
melde dig via internet, er der også 
en ”snail-mail-løsning” hvor man på 
rigtigt papir indsender sin tilmel-
ding. Tilmeldingsblanket fås ved 
henvendelse til Ege. 
 

Med venlig hilsen 
Ege og Palle 

http://www.fynsksupportel.dk
http://www.fynsksupportel.dk
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Januar 
 

Fre. d. 25. kl. 18.30: For enden af universet 
    ligger der en døgnkiosk 
    Forpremiere på MASken 
    + Sammenskuds-”spis-selv” i Caféen 
 

Søn. d. 27. kl. 15.00: For enden af universet 
    ligger der en døgnkiosk 
    Premiere på MASken 
 

Ons. d. 30. kl. 19.30: For enden af universet 
    ligger der en døgnkiosk 
    Forestilling på MASken 
 

Februar 
 

Søn. d. 03. kl. 15.00: For enden af universet 
    ligger der en døgnkiosk 
    Forestilling på MASken 
 

Fre. d. 08. kl. 19.30: For enden af universet 
    ligger der en døgnkiosk 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. d. 10. kl. 15.00: For enden af universet 
    ligger der en døgnkiosk 
    Forestilling på MASken 
 

Ons. d. 13. kl. 19.30: For enden af universet 
    ligger der en døgnkiosk 
    Forestilling på MASken 
 

Marts 
 

Tir. d. 12. kl. 19.30: Hamlet og Romeo & Julie 
    Forpremiere på MASken 
 

Tir. d. 12. kl. 19.30: Hamlet og Romeo & Julie 
    Premiere på MASken 

aktivitetskalender infomasion 

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

Billettelefon: 22 88 56 78 
 

Til alle aktive og passive medlem-
mer af Midtfyns Amatør-Scene. 

Udkommer normalt 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: 65 99 22 88/30 23 65 99 

allanthomsen51@hotmail.com 
 

Med-redaktion: PR-udvalget 
Oplag 180 eksemplarer 
 

Formand: 

Ege Juul Nielsen 

Højskolevej 8 
5856 Ryslinge 

Telefon: 62 67 22 62 / 28 68 23 29 
 

Næstformand: 

Henriette Bûk Nielsen 

Bakkevej 3M, Ollerup 

5762 V. Skerninge 
tlf.: 22 90 49 19 
 

Kasserer: 

Lise Winfeld-Lund 
Olaf Ryesgade 2, C 

5000 Odense C 

Telefon: 66 14 73 05 
 

Sekretær: 

Erik Skøtt 

Brangstrupvej 2 

5750 Ringe 
Telefon 62 62 26 05 
 

Store Scene: 

Ryslinge forsamlingshus 
Gråbjergvej 16 

5856 Ryslinge 

Telefon: 41 78 88 53 
 

Lille Scene: 

Teatret MASken 

Gråbjergvej 6 

5856 Ryslinge 
Telefon: 41 78 88 23 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 

 

infoMASion på mail  
Da udgiften til porto er en meget stor post for MAS, 
har bestyrelsen besluttet fremover at udsende infoMA-
Sion som vedhæftet dokument via mail til alle de med-
lemmer vi har mail-adresser på.  
 

Dem som vi ikke har en mail-adresse på, vil selvfølgelig 
stadig modtage den med posten. 
 

Du kan dog stadig få den trykte udgave. Enten ved at 
hente den på MASken, i forsamlingshuset eller ved at 
give mig besked på telefon 28 68 23 29 eller mail 
(ege@urirys.dk) 
 

Med venlig hilsen, 
på bestyrelsens vegne, 
Ege 

mailto:email@mas-scenen.dk
mailto:ege@urirys.dk

