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Kære alle i MAS! 
 

DATS-festivalen den 9-11 maj afholdes som I ved i Ryslinge.  
Vi får brug for en masse hjælp til barsalg, indkvartering af 
grupper, lukke publikum ind til forestillinger, oprydning søn-
dag... og listen er lidt længere endnu. 
 

Hvis man kan hjælpe hele festivalen er det perfekt, men en en-
kel dag eller et par timer er også meget brugbart. 
 

Vil I melde tilbage til mig på 
 

 henriettebuknielsen@gmai.com 
 

hvis I kan hjælpe og meget gerne hvornår I kan og hvad I helst 
vil.  
 

Først i maj vil jeg sende en vagtplan ud, så i kan se hvornår I 
skal hjælpe.  
 

Jeg håber meget at så mange MAS’ere som mulig har lyst og tid 
til at gøre årets festival helt fantastisk.  
 

OBS - DATS har nogle T-shirts vi skal have på, så jeg skal vide 
hvilken størelse I bruger:) 
 

Kærlig hilsen  
Henriette 



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   Marts 2014 

De ny projektorer 
som mange af jer har set i funktion i 
Livet er ikke det værste man 
har fungerer bare supergodt. Det 
giver os nogle spændende nye sceno-
grafiske muligheder. Præcis som vi 
havde forestillet os. - Tuborgfonden 
overrakte i forbindelse med presse-
mødet i januar en check på 25.000 
kr. Beløbet anvendtes til investerin-
gen. 
 
 
 

Livet er ikke det værste man 
har  
Blev en spillemæssig og publikums-
mæssig stor succes. Tak til holdet for 
en stribe stemningsfulde og flotte 
forestillinger med god sang og mu-
sik, gode ord og gode billeder. 
 
 
 

Privatliv  
Har lige straks premiere på MASken, 
det glæder vi os til! God fornøjelse til 
holdet! 
 
 
 

Samarbejdet med Foderstof-
revyen 
fortsætter for fulde omdrejninger, så 
det er bare om at komme til forpre-
mieren eller forestillingerne, som 
snart finder sted. 

DATS-teaterfestival den 9.-11. maj 
Et par planlægningsmøder har alle-
rede været afholdt. Det bliver spæn-
dende. 12 teaterstykker på 3 dage 
WHAU!. Husk  at der er brug 
for, at alle MAS-medlemmer 
yder praktisk hjælp i den forbin-
delse. Så kontakt bestyrelsen, især 
Henriette (22 90 49 19), som koordi-
nerer! - MAS’s forestilling Den luft 
andre indånder vises på Store 
Scene fredag d. 9. maj om aftenen – 
i øvrigt er alle forestillinger gratis for 
alle borgere. Program udsendes se-
nere. 
 

Folkemøde i Ryslinge 
Vedrørende udviklingen i Ryslinge-
området - og bl.a. om MASken-
bygningens fremtid - har været af-
holdt. Der arbejdes fortsat på at ska-
be interesse for at anvende MASken-
bygningen såvel til teater som til 
øvrige kulturelle aktiviteter (med-
borger-kulturhus af en eller anden 
slags.) Altså som kommunal byg-
ning. Vi satser på et bredt samarbej-
de om benyttelse af huset. Huset og 
vores teater skal bare bevares og 
udvikles!!!    
 

Med begyndende forårshilsen 
Erik  

Side 4 

Sammen med bladet udsendes årets spørgeskema. Det er derfor vigtigt, at 
alle bekræfter modtagelse af infoMASion, marts 2014, og spørgeskema til 
 

allanthomsen51@hotmail.com 
 

Medlemmer, der ikke bekræfter modtagelse af mail’en, vil blive kontaktet 
telefonisk. Dette for at sikre, at alle får mulighed for at ønske aktivitet for 
den kommende sæson.                                                                               - Allan 
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Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

Kære læser: 
 

MAS-teatersæsonen er ved at rinde 
ud. - Dog har vi stadig Privatliv til 
gode: Forpremieren er onsdag i næ-
ste uge. 
Det er jo altid med et vist vemod, at 
vi runder en veloverstået spilleperio-
de af - og samtidigt med forventning 
og spænding, at vi tager fat på den 
kommende sæson: Hvad kan jeg 
melde mig til? Og hvad kan lade sig 
gøre? 
Spørgeskemaet er vedhæftet dette 
nummer af infoMASion, og det er 

vigtigt, at alle aktive udfylder skema-
et og returnerer det til Ege - senest 
tors. den 20. marts. Der er brug 
for mange skuespillere og hjæl-
pere, hvis de foreslåede produktio-
ner skal kunne realiseres!!! 
 

Det særlige ved sæsonafslutningen i 
år er jo DATS-festivalen den 9.-11. 
maj. Forhåbentlig kan vi løfte opga-
ven med bravur - og glæde os over 12 
teaterstykker, bl.a. vores egen Den 
luft andre indånder. - Pøj-pøj til 
”den røde trio”. 
 
 

- Mange hilsner,  Allan 

 
 

HUSK: Der er brug for MAS-hjælpere til 
DATS-festivalen 9. - 11. maj 

 

Vi mødes på MASken - og får en hyggelig formiddag 
sammen! 
 

Bestyrelsen sørger for rundstykker, kaffe og snaps!!! 

 
 

ARBEJDSLØRDAG 
24. MAJ KL. 10-13 

 
 

HUSK at bekræfte modtagelse af blad og 
spørgeskema til Allan 

 

HUSK: Spørgeskema retur til Ege  
ege@urirys.dk 

senest tors. Den 20. marts 
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Jeg sku’  hilse... 

I skrivende stund har vi to gange 
tilbage med teatersport. Vi har leget, 
trænet, grint, klædt os ud, været seri-
øse og haft det sjovt. 
 

Det er en fornøjelse af undervise en 
flok dygtige og engagerede børn der 
hver gang har været fulde af energi 
og lysten til at lære. 
 

Vi afslutter forløbet d.12.3 med 
en arbejdsvisning for forældre 

og interesserede MAS’ere kl. 
19.00 på MAS-ken.  
 

Så tak til Emma, Søren, Laura, Ma-
thilde, Alma, Ditte Marie, Iben og 
Mille for nogle fantastiske onsdage 
sammen på masken. 
  

Jeg glæder mig til at spille teater 
med jer igen! 
 
 
 

- Henriette    

DATS-årsmøde 
 

I år afholdes årsmødet i Haslev.  
 

Ege og jeg tager igen i år afsted, men der er plads til flere. For-
eningen kan sende to personer afsted, og hvis man er person-
ligt medlem, kommer man også gratis med.  
 

Vi glæder os til endnu en spændende weekend.  
 

Kærlig hilsen Henriette 

Fantastiske teatersportsunger!!! 
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16 - 17 medlemmer deltog i mødet, 
der blev afholdt onsdag den 26. fe-
bruar. - En del forskellige stykker 
blev foreslået, og der var enighed om 
at prioritere familieforestillingen på 
store scene i efteråret særlig højt. Og 
vigtigt er det jo at vore børn og unge 
blir udfordret på scenerne, sammen 
med de efterhånden ikke så mange 
voksenspillere. - Det er stadig pro-
blematisk, at der er så få, der har lyst 
til at instruere. Fremtidigt skal vi 
satse på at få flere i gang med det. 
Visse centrale personer var imidler-
tid ikke tilstede på mødet, men vi 
besluttede følgende, som vi håber at 
medlemmerne bakker op om, så de 
kan gennemføres. 
Store scene – Efterår: 
Vi satser på Alice i Eventyrland – 
i en musicaludgave skrevet af gutter-
ne bag vores opsætninger af Pinoc-
chio og Peter Pan. Mange aktive 
børn/unge/voksne, med Erik Skøtt 
som instruktør. 
Store Scene – vinter: 
Elverhøj. Allan Thomsen sysler 
med (skriver på) en crazy-udgave af 

denne klassiker, sådan lidt Svend-
KnudogValdemar-skægogvanvid. 
Han skal selv stå for instruktionen. 
MASken -  efterår   
Eventyrlige aftner: ”Oplæsning” 
af udvalgte H:C:Andersen-eventyr 
(”reprise” fra 1997) med Erik Skøtt 
som instruktør. 
MASken - nov-dec:  
Et Nissespil, Gerda Pedersen ud-
vikler (i lighed med tidligere) manu-
skript som færdiggøres sammen med 
spillerne: Altså en spændende jule-
forestilling for det yngste børnepub-
likum og deres forældre. Instruktio-
nen klarer Gerda, Fritz og Mette. 
MASken – forår: 
Herre og Skygge af Stig Dalager. 
Ib Skou instruerer og nyinstuderer 
dramaet om Andersen og Skyggen og 
det eventyrlige liv - tidligere spillet 
på MAS i 1997 (Efterårets Eventyr-
lige aftner kan også opleves som 
en optakt til selve dette drama). 
 

Der skal udsendes spørgeskemaer 
snarest, i håb om at vi får en massse 
aktive svar!! - Tak for et godt møde. 
Hilsen Erik 

Medlemsmøde om repertoiret 2014-2015 



Privatliv 
Privatliv er en farverig og sprælsk 
forestilling, der hører til en af vort 
århundredes mest elskede komedier. 
Den spilles igen og igen over hele 
verden. 
 

Handlingen er centreret omkring to 
nygifte par Elyot - Sibyl og Victor - 
Amanda, der uden at vide det, har 
valgt samme mål for deres bryllups-
rejser. Skæbnen vil, at de indlogerer 
sig dør om dør på samme society-
hotel i Sydfrankrig. Elyot og Amanda 
har været gift før - med hinanden. 
Da de uundgåeligt mødes, flammer 
de op igen – antændt af hinanden. 
 

Vi møder først Sybil (Liselotte Fly-
borg) og Elyot (Henrik Dann), da de 
indtager en drink på hotellets terras-
se. Sybil er ekstatisk lykkelig, men 
plager alligevel Elyot med spørgsmål 
om hans tidligere kone Amanda. Vi 
bliver på den vis præsenteret for 
Amanda som en femme fatale, der 
gjorde det ægteskabelige samliv til et 
helvede for Elyot. Inden længe duk-
ker Amanda (Trine Juul Thomsen) 
op med sin nye mand Victor (Jakob 
Filt Hansen), som også udfritter sin 
mage om ex-manden Eliot, som Vic-
tor gerne ville brække halsen på for 

at gøre sin Amanda lykkelig. - Spillet 
er gående. 
 

Det må gå galt, og det ender ganske 
forudsigeligt med, at da Elyot og 
Amanda mødes igen efter fem års 
adskillelse, flammer passionen mel-
lem dem op igen, og sammen stikker 
de af fra deres respektive ægtefæller.  
Vi genfinder Amanda og Elyot i 
Amandas lejlighed i Paris, hvor de 
nyder det søde liv, i hvert fald i no-
gen tid, fordi de er så opsatte på, at 
det må lykkes denne gang. Men in-
den længe forstyrres idyllen af den 
evindelige jalousi. De skændes, for-
sones, skændes igen og det ender 
med et regulært slagsmål. 
 

Noel Coward, der nåede sin karrieres 
højdepunkt med Privatliv, sætter 
med sin vittige og underfundige dia-
log forelskelsen under lup, og såvel 
de ædle som de mindre ædle følelser, 
der griber Elyot og Amanda i ophid-
selsens stund, dissekeres. Det er bå-
de meget morsomt - og meget ondt. 
 

Ege og Co. byder velkommen til for-
premiere  

Onsdag den 19. marts 
kl. 19.30 på MASken 
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MAS-LIV er ikke det værste man har  
- eller hvad? 

...kunne næsten være sagt af Benny 
Andersen, men nu siger jeg det – jeg 
har haft en kæmpe fornøjelse med at 
arbejde med Benny Andersens uni-
vers af ord og toner, og med at arbej-
de sammen med en herligt inspireret 
flok dejlige MAS’ere. - En stor fornø-
jelse har også været publikums reakti-
oner, sjældent har så mange sagt så 
meget godt om en forestilling, som de 

har gjort om denne. Musikken, sange-
ne, monologer og dialoger, billederne, 
lyset, farverne og lyden! Det har været 
en stor glæde for hele holdet. 
 

Nu er forestillingsrækken slut, men 
erfaringen og inspirationen giver 
energi og glæde til det fremtidige tea-
terarbejde. 
 

Tak til alle! - Erik  

Foderstof-revyen kalder!!! 

Kære MAS’ere! 
 

Revyen VÆRS’GO er i gang med de 
sidste hektiske øvedage og færdiggø-
relse af alt det tekniske! Så vi regner 
med at være klar til en forrygende  
 

Forpremiere den 27.marts 

kl. 19.30 
Det vil være dejligt, hvis nogle af jer 
MAS’ere ville bruge denne aften på at 
give lidt publikumsrespons på de tos-
serier, vi har fundet på.  
 

Hilsen Hans 
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ak vitetskalender 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: 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 

Marts 
 

Ons. d. 12. kl.19.00: Børne-teatersport 
    Arbejdsvisning på MASken 
 

Ons. d. 19. kl.19.30: Privatliv 
    Forpremiere på MASken 
 

Tor. d. 20:   Sidste frist for indsendelse af 
    SPØRGESKEMA til Ege 
 

Fre. d. 21. kl.19.30: Privatliv 
    Premiere på MASken 
 

Ons. d. 26. kl.19.30: Privatliv 
    Forestilling på MASken 
 

Lør. d. 29. kl.19.30: Privatliv 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. d. 30. kl.15.00: Privatliv 
    Forestilling på MASken 
 

Man. d. 31. kl.19.00: Instruktørmøde på MASken 

 
April 
 

Ons. d.   2. kl.19.00: Privatliv 
    Forestilling på MASken   

Tor. d. 24. kl.19.00: PR-udvalgsmøde på MASken 
     
Maj 
 

Fre-søn. d. 9.-11.:  DATS-teaterfestival i Ryslinge 
 

Lør. d. 24. kl.10-13: Arbejdsdag 
    Vi mødes på MASken 
 
 

Skønt med en 
siddende tango 
i sofaen!!! 


