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Kunne du have lyst til at være 
interessemedlem af MAS?? 

 

MAS, Midtfyns Amatør Scene, fejrer 
her i 2015 sit 50-års jubilæum som 
et meget etableret, aktivt og engage-
ret amatørteater. 
 

Et dejligt teater med liv og glade da-
ge, spændende dramaer og komedier 
for voksne, musikforestillinger og 
sprudlende familie- og børneforestil-
linger m.m.. I øjeblikket er ca. 90 
børn/unge/voksne/ældre aktive i en 
spændende forening, hvor der hvert 
år sker nye og interessante ting. 
 

Enhver kan komme ind i foreningen 
og  ”lege med” og i et spændende 
fællesskab udvikle sig som skuespil-
ler, tekniker (lys, lyd, scenografi) 
eller sy kostumer, instruere, synge 
og danse osv., men så skal man jo 
være aktivt medlem. 
 

Går din interesse mere i ret-
ning af at komme og opleve teatret, 
som tilskuer - og har du lyst til at 
støtte op om et teater og en forening, 
som skaber teaterkultur i det midt-
fynske, så har du bestemt gode mu-
ligheder.  
 

Man kan som interessemedlem 
støtte foreningen, bakke op om tea-
teraktiviteterne og samtidig modtage 
foreningens publikationer, bl.a. de 5 
årlige udgaver af bladet infoMASion 
via mails eller på tryk og teatrets sæ-
sonprogram. Desuden inviteres du 
gratis i teatret til to af sæsonens 
forestillinger. Du kan vælge en fore-
stilling på Store Scene i Ryslinge 
Forsamlingshus, og/eller på intim-

scenen MASken på Gråbjergvej 6 i 
Ryslinge. 
 

I sæson 2015-16 har vi f. eks. 5 pro-
duktioner på programmet, ca. 30 
forestillinger i alt. Til øvrige forestil-
linger og evt. gæstespil får du 10 kro-
ners rabat på billetprisen. 
 

I 2015 varierer billetpriserne fra 50 
kr. (børneforestillingen) til 75 kr. for 
de store forestillinger. 
 

Se mere i de distribuerede sæson-
programmer eller på vores hjemme-
side: www. mas-scenen.dk. 
 

Vi ønsker os en stor og fornøjet skare 
af interessemedlemmer i alle aldre, 
såvel singler som par - alle med inte-
resse i at støtte og opleve teaterkul-
turen på Midtfyn, såvel private som 
forretningsfolk, ansatte i firmaer, 
personalegrupper m.m..  
 

Interessemedlemsskabet er 
personligt med navn€, og det ko-
ster pr. sæson 150,- kr. for ét med-
lemsskab og 200,- kr. for par. 
 

Kontakt formand Ege Juul Nielsen 
tlf. 28 68 23 29, mail: ege@urirys.dk   
 

Når du har betalt kontingent, får du 
dit medlemskort tilsendt. Du kan 
også tilmelde dig, når du køber billet 
til en forestilling. 
 

De bedste hilsner MAS 

Interessemedlem - MAS 
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GRÅBJERG 
 

Kultur,  Kunst og Håndværk 
 

er fællesskabet mellem Espe- og 
Kværndrup Husflid, Keramikværk-
stedet, Ryslinge Billedskole og MAS. 
Altså de to matrikler Gråbjergvej 
nummer 6 og 8. 
 

Vi kan i fremtiden skabe mulige fæl-
lesprojekter eller blot bakke hinan-
dens aktiviteter op i et tæt interesse-
fællesskab. Vi holdt vores første hus-
råd den 22. oktober, hvor vi allerede 
kunne opleve det positive i, at Grå-
bjergvej 6 er fuldt udnyttet - nu af 
ekstra mange kreativt indstillede 
mennesker. En hjemmeside med 
links til de enkelte foreninger er ved 
at blive oprettet. 
 

Ny radiator 
 

Kommunen vil gerne opsætte en ra-
diator i stueetagens havestue på  
MASken. Det betyder, at vi fremti-
digt kan anvende denne som tilskuer

-foyer. Det store Husflids-mødebord 
i køkkenafdelingen vil derfor almin-
deligvis kunne blive stående under 
vores forestillinger. 
 

Nye ip-kameraer med tilhøren-
de medhør/syn-skærme  
 

Etableres snarest  i kælder/barak på 
Store Scene og i Vi venter på Godot/
MASken. Fondsbeløb på 19.000,-kr. 
fra Den Faberske Fond har sikret 
investeringen.  
 

Ryslingedagen 
 

Søndag den 6. september blev en 
herlig oplevelse og en succes for 
MAS med sminke/hatte-boden. 
Børn fra Ryslinge, Ringe og Fåborg 
vandt fribilletter til Lille Virgil. Fint 
samvær med områdets øvrige for-
eninger. 
 

Generalforsamlingen  
 

Den 17. september er evalueret som 
velgennemført. - Se referatet her i 
bladet. 

Generalforsamling - referat 
Afholdt i teaterrummet på MASken 
den 17. september 2015 kl. 19.30, 
tilstede 21 medlemmer. Referat ved 
Erik Skøtt: 
 

Ad 1.  Valg af dirigent 
Vagn Nørregaard valgt. 
 

Ad 2. Udpegning af stemmetæl-
lere 
Leo Nicolaisen og Hans Bruun.  
 

Ad. 3. Formanden aflægger be-

styrelsens beretning 
Ege omtalte sæsonens forestillinger, 
som var særdeles velgennemførte, og 
nævnte det positive samarbejde med 
Ryslinge Efterskole. Publikumsmæs-
sigt var det på det jævne... Gråbjerg-
vej 6  er nu udover MAS befolket 
med Espe-og Kværndrup Husflids-
foreninger. Disse foreninger + MAS, 
Billedskolen og Keramikværkstedet 
vil fremover være ”fælles” i 
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 Redaktionelt 
 

Generalforsamling - referat (forts.) 

Kære læser! 
 

Siden sidst er der gledet meget røg 
ud i rummet: 
 

En velgennemført generalforsam-
ling, en vellignende (for)premiere på 
Masser af MAS (med meget posi-
tiv omtale på facebook) og en velspil-
let forpremiere på Lille Virgil - 
husk premieren lørdag den 7. no-
vember! 
 

MASken tager sig igen ud fra sin 
bedste side - både oppe og nede - 
efter omflytning, oprydning og ren-
gøring.  
 

Og Ad-hoc-udvalget lever! Seks ivri-
ge MAS’ere var i teatret Ved Sorte 

Hest. Vi oplevede Lars Knutzon som 
Hr. Pind i Line Knutzons Det er så 
det nye. Sjovt at se en helt anderle-
des opsætning og spillestil. 
 

Vi glæder os til både Lille Virgil og 
Nisserne i pakhuset, inden det 
bliver jul. 

 

Mange hilsner, Allan 

 

GRÅBJERG – kunst, kultur og 
håndværk (egen hjemmeside med 
reference til de enkelte foreninger) 
og et husråd oprettes.  
Nu har vi forhåbentligt for sidste 
gang indrettet helt nye garderobe-
forhold. Flot samarbejde op til vores 
herlige 50-års jubilæumsfest den 6. 
juni.  
Vi ærede Kisser Jensen, som vi mi-
stede i december  med fælles stilhed. 
Beretningen godkendtes. 
 

Ad 4. Forelæggelse af årsregn-
skab 
 

Lise Windfeld-Lund omtalte de for-
skellige punkter i regnskabet, som  
 

 

ikke var udsendt sammen med dags 
ordenen (det gøres fremover). Det 
driftsmæssige underskud er velbe-
grundet, bl.a. investeringsmæssigt. 
Derefter kortfattet perspektiverende 
debat.  
Regnskabet godkendtes. 
 

Ad 5.  Forelæggelse af budgettet 
for 2015-16 
 

Ege gennemgik (via projektoren)
såvel forestillings-budgetterne som 
foreningens driftsbudget. Han frem-
lagde desuden bestyrelsens forslag 
til uændrede kontingenter generelt/ 
forøgelse af interessemedlemmerne 
specifikt. Begge dele godkendtes. 

5 ivrige MASere ved 
Ved Sorte Hest 
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Jeg sku’  hilse... 

Generalforsamling - referat (forts.) 

Kontingentbeløbene er således: 
 

AB-Aktive børn 150 kr. 
 

AU-Aktive Unge (15 -21 år) 200 kr. 
 

AV-Aktive  voksne 350 kr. 
 

AH-Aktiv husstand 900 kr. 
 

AP-Aktive pensionister (65 år+) 200 kr. 
 

IE-Interessemedlem enkelt 150 kr.  
 

ID-Interessemedlem dobbelt 200 kr.  
 

Studerende kan ved fremvisning af 
studiekort ved sæsonens start få kon-
tingent som AU.  
 

Ad 6. Forelæggelse af udvalgs-
beretninger 
 

PR-udvalg:  
Erik fremlagde: Fortsat højt PR-
niveau og muligheder for favorable 
tryk-priser via Hans. Plakater, pro-
grammer, presseomtaler, annoncer 
m.m. har været OK. Det nye tiltag: 
Videoklip på hjemmesiden/facebook 
fungerer fint. Allan og Erik har pro-
duceret et flot sæsonprogram 
(desværre et par fejl i spilletider). 
Jens Christian vil modernisere vores 
hjemmeside i løbet af denne sæson. 
Facebooksiderne  ligger hos Tanja. 
Vores arkivdamer har været kontinu-
erligt produktive! 
 

Repertoireudv.: Ege fremlagde. 
Medlemsmødet præget af engage-
ment og interesse. Dejligt, at vi i år 
kan overkomme 5 produktioner bl.a. 
med masser af musik i. 
 

Teknisk udvalg: Edvard fremlag-
de. Alt er lykkedes på vores scener. 
Der afholdes arbejdsmøde-sammen-
rend undervejs. 
 

Kosmif: Anne-Louise fremlagde 
Rikkes nuancerede årsberetning. 
Arbejdet med flytning har været tids-
krævende - og er endt positivt. Kis-
sers bortgang er et stort savn i Kos-
mif-gruppen, men der er god energi 
hos de tilbageværende meget aktive! 
 

Unge Udvalg og Børne Udvalg:  
Erik fremlagde kort i Henriettes fra-
vær. P.t har vi desværre væsentligt 
færre børne-/unge-aktive end de for-
rige sæsoner. Nye er dog kommet 
med i Nissestykket. 
 

Ad hoc-ekskursionsudvalget: 
Lise fremlagde. Der har været ret 
”stille” i år - men en enkelt aktuel 
ekskursion til København blev fore-
slået. 
 

Sponsor-annoncør-udvalget: 
Palle klarer det. 
 

Alle beretninger godkendtes 
 
 

Ad 7.  Valg af formand  
Udgik, da formanden ikke er på valg 
i år. 
 
Ad 8. Valg af kasserer 
Lise Windfeld-Lund genvalgtes med 
stor applaus. 
 

Ad 9. Valg af 2 bestyrelsesmed-
lemmer 
Rikke og Palle blev genvalgt. 
 

Ad 10. Valg af 2 bestyrelsessup-
pleanter for 1 år:  
Trine Juul Thomsen og Hans Bruun 
blev valgt. Trine vandt lodtræknin-
gen om førstevalg. 
 

Ad 11. Valg af to revisorer 



Generalforsamling - referat (forts.) 

 

Dorrit Nørregaard blev valgt for 2 år, 
Kresten Jensen er vagt for 1 år. 
 

Ad 12. Valg af 1 revisorsupple-
ant for 1 år 
Carsten Petersen genvalgtes. 
 

Ad 13. Indkomne forslag fra be-
styrelsen eller medlemmer  
Indførelse af begrebet interessemed-
lemmer blev godkendt. 
 

Ad 14. Virkeplan 
Forelæggelse af bestyrelsens virke-
plan ved Ege:  
Igangværende sæson: MAS fylder 50 
år også i dette efterår. Derfor jubilæ-
umsforestillingen Masser af MAS 
på MASken.  
Desuden omtalte han Lille Virgil 
(store Scene), Nisserne i Pakhu-
set (MASken), Efter endnu en 
dag (Store Scene) og sidst Teater-
sport(MASken), som noget spæn-
dende nyt.  
Husrådet og samarbejde med GRÅ-
BJERG-foreningerne bliver interes-
sant - bl.a. omkring foyer, køkken, 
aktiviteter og forestillinger. 
 

Ad 15. Gennegang af udvalgs-
medlemmer 
Erik gennemgik samtlige udvalg.  
 
 

Alle udvalg fortsætter. Flere udvalg 
blev suppleret med nye medlemmer. 
Det vil fremgå af medlemsliste og 
organisationsplan (indlæg i bladet). 
Husk at alle udvalg er åbne for alle! 
 

Så kom sandwichbollerne på café-
bordene. De var rigtig gode - og 
snakke-stemningen var hyggelig! 
 

Ad 16. Eventuelt: Der var god og 
konstruktiv debat under dette punkt. 
Hvis en ny kommer ind ”for at redde 
en forestilling” kan vedkommende 
godt være kontingentfri. Forslag om 
at interessemedlemmer inviteres  
gratis til flere forestillinger end én. 
PR-udvalget formulerer skrivelse til 
aviserne med opfordring til interes-
semedlemsskab. Det skal også næv-
nes i forestillingsprogrammerne.  
 

Ege stiller ikke op som formand til 
næste generalforsamling. Ønsker at 
være aktiv i DATS 
 

Dirigenten, Vagn, fik afsluttende 
klapsalver (dem havde der været 
mange af i aftenens løb), da han 
kunne slutte  generalforsamlingen  
med tak for rimelig god ro og orden.  
Og vi var færdige i fin tid! 
 

Refererende hilsen, Erik Skøtt 
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Aktivitetsplan 2015-2016 
 

 

AKTIVITETER 

  

Kon-

takt 

Datoerne starter efteråret 2015 og fort-

sætter i 2016 

Masser af MAS 

  

Erik Forpremiere 29.10, premiere 31.10. 
Prøver man + torsdage MASken 

Lille Virgil 
  

Hans Forpremiere 03.11, premiere 07.11 

Prøver søn- og tirsdage 18.45 Forsamlings-
huset 

Nisserne i Pakhuset Gerda Forpremiere 27.11, premiere 28.11 

Prøver mandage 17.30 MASken 

Efter endnu en dag Erik Forpremiere 29.01, premiere 31.01 

Prøver  ons- og senere man- og tirsdage 
19.00 Masken &Forsamlingshuset 

Teatersport Henriet-
te 

Forpremiere 30.03, premiere 01.04 

Prøver ??  MASken 

Foderstofrevyen Hans Forpremiere 09.03,  premiere 11.03 prøver 
i revy-regi - Forsamlingshuset 

Bestyrelsesmøder Ege 19.10/16.11/14.12 (julefrokost)/18.01/ 

22.02/14.03/11.04/09.05/11.06 (kl.12.30)/ 

22.08/05.09, generelt kl. 18.30 på MASken 

  

Generalforsamling Besty-
relsen 

17.09 (2015), 15.09 (2016) kl. 19.30 

PR- møder Erik 25.08 kl. 16 (inf.sept) –  28.10 kl.16 (inf. 

nov) – 17.12. kl.19 (inf.jan) – 10.02 kl. 19 

(inf. marts) –26.04 kl. 16 (inf. maj) – 14.06 

kl. 16 evaluering 

  

Repertoireudv.møde 

Medlemsmøde om  rep. 
Ege Mandag 08.02 

 Onsdag 24. 02 

Spørgeskemaer udsen-
des 

Bestyr./
PR-udv. 

Sammen med martsnummeret af inf. 
forhåbentligt 

Spørgeskemaer retur Henriet-
te 

onsdag 04. 04 

Instruktørmøde 

  

Besty-
relsen + 

Rep.udv
. + inst. 

mandag18.04 

 

Se i øvrigt alle forestillinger og spilletidspunkter i sæsonprogrammet 



Side 9 

Fra scenekanten 



Fra scenekanten 
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Fra scenekanten 
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Fra scenekanten 
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Fra scenekanten 
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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 

Egensevej 3, 1. sal 
5750 Svendborg 

tlf.: 22 90 49 19 

henriettebuknielsen@gmail.com 
 

Kasserer: 
Lise Winfeld-Lund 

Olaf Ryesgade 2, C 

5000 Odense C 

Telefon: 61 70 74 96 
 

Sekretær: 
Erik Skøtt 
Brangstrupvej 2 

5750 Ringe 

Telefon 62 62 26 05 
 

Store Scene: 
Ryslinge forsamlingshus 

Gråbjergvej 16 

5856 Ryslinge 
 

Lille Scene: 
Teatret MASken 

Gråbjergvej 6 

5856 Ryslinge 

Telefon: 41 78 88 23 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 

 

November 
 
 

Tor.  d. 05   kl. 19.30: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Forestilling på MASken 
 

Lør. d. 07. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Premiere i Forsamlingshuset 
Søn. d. 08. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Lør.  d. 14 kl. 15.00: Masser af MAS - jubilæumsforestilling 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. d. 15. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 
 

Lør. d. 21. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Fre. d. 27. kl. 19.00: Nisserne i pakhuset 
    Forpremiere på MASken 
 

Lør. d. 28. kl. 11.00: Nisserne i pakhuset 
    Premiere på MASken 
 

Lør. d. 28. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Søn d. 29. kl. 11 og 13: Nisserne i pakhuset 
    Forestilling på MASken 
 

Søn. d. 29. kl. 15.00: Lille Virgil 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
December 
 

Lør.  d. 05.   kl. 13 og 15: Nisserne i pakhuset 
    Forestilling på MASken 
 

Søn.  d. 06.   kl. 13 og 15: Nisserne i pakhuset 
    Forestilling på MASken 
 

Skønt med 
general-
forsamling! 


