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Kode 

 

Glæd jer til forpremieren 
fredag den 3. februar 

kl. 19.30 på MASken!!! 
 

Ja, vi har flyttet forpremieren én dag 
af hensyn til vores Halfdan-legebørn 
i Forsamlingshuset. 
 

På MASken øver vi ord og strenge-
spil, så stemmelæber og fingerspid-
ser er ømme.  
Vi bygger carport og skur og sætter 
lys.  
- Vi elsker Line Knutzons carport-

humor, og vi glæder os til at spille 
(skuespil og musik) for jer om små 3 
uger. 
 

- Kærlig hilsen Allan 

Kære MAS-medlem! 
 

Nu kan vi købe billetter 
til vores forestillinger 
online. 
 

Gør det via MAS’ hjem-
meside www.mas-

scenen.dk. 
 

Det meget enkelt og 

overskueligt! 
 

Når du som aktivt MAS-

medlem ”køber” din billet, er 
den jo gratis - men kun hvis  
du anvender en kode. Dén får 
du besked om via en snarlig 
udsendt mail. 
 

Hilsen fra Bestyrelsen   

Guitaristerne 
Forpremiere fredag 3/2 kl. 19.30 
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Ny mulighed for billetkøb/
bestilling 
 

Fremover vil publikum kunne købe 
billetter på nettet via vores hjemme-
side (billetto-systemet). Erling og 
Jens Christian er ved at få systemet 
implanteret. I denne sæson fortsæt-
ter billettelefonen som hidtil, så der 
er nu flere muligheder. Billetkøb/
bestilling vil fremgå af vore plakater 
og annoncer – men jo ikke i sæson-
programmet for indeværende sæ-
son. 
 

Efterårets tre forestillinger  
 

på såvel MASken som i Forsam-
lingshuset gik velspillede og velisce-
nesatte over scenerne, tak til alle 
aktive her og der. Pippi blev på alle 
måder en stor succes med rigtig 
mange publikummer! 
 

De næste forestillinger 

Guitaristerne (MASken) og Half-

dans ABC (Store Scene) har begge 
snarlige forpremierer henholdsvis 
den 3. februar  og den 9. februar, 
hvor alle vi aktive medlemmer sam-
les og  bakker op. Se omtalen andet 
steds.  
Skam, forårets unge-forestilling på 
MASken omtales i marts nr. af Info-
masion 

 

Mobil-pay 
 

Er nu meget almindeligt brugt ved 
billetkøb og køb i baren. Vi vil inve-
stere i en ekstra telefon, så vi kan 
skille barsalg og billetsalg ad. Det 
giver os en nemmere administrati-
on. 
 

Ny køkkenafdeling  
 

er etableret i Kælderen – super pænt 
og praktisk overskueligt. Tak til Hju-
ler og Erling! 
 

Godt nytår til alle fra bestyrelsen. 
Erik 
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Kære læser! 
 

Lige om hjørnet venter to forpremie-
rer:  
Fredag 3/2:   Guitaristerne 

Torsdag 9/2: Halfdans A-B-C 

Begge forestillinger kl. 19.30. 
 

- I april kan vi jo glæde os til de un-
ges Skam. - Mere herom i marts-

nummeret af infoMASion. 
 

Og så er det allerede ved at være tid 
til at tænke på næste sæsons reperto-

ire. Udvalget holder møde den 7/2 
kl. 19.00 på MASken - og indkalder 
til  
 

medlemsmøde tirsdag den 28/2 
kl. 19.00 på MASken 

 

 

Ja, aktivitetsniveauet er højt i MAS i 
øjeblikket, og derfor er ”Spis-selv” 
flyttet til den 31/3 kl. 18 på MASken. 

 
Godt nytår til jer alle! - Allan 

Medlemsmøde 

tirsdag d. 28/2 

SPIS-SELV 

tirsdag d. 31/3 
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Bennys bukser brændte... 
midt på legepladsen... 

Ja, det sker såmænd midt i det hele, 
når vi leger og synger og fortæller os 
ind i Halfdan Rasmussens poetiske 
univers. Det er hyggeligt, charme-
rende, sjovt og finurligt - tankevæk-
kende og gennemgående meget mu-
sikalsk. 
Ja, sådan kunne man da godt omtale 
vores hjemmestrikkede teater-

cabaret, som vi spiller i februar i 
Forsamlingshuset. Vi er 8 meget 
voksne: Dorrit og Palle, Merethe og 
Fritz, Betty og Hans, Kirsten og Erik, 
som sammen med vores også voksne 
pianist, Lars, vil indtage vores sceni-
ske legeplads med et udvalg af skøre, 
sjove børnerim og de voksenpoetiske 
viser, sange og digte fra Halfdans 

skattekiste. Halfdan siger selv et 
sted: 
 

Jeg skriver sjove digte. 
Jeg skriver også triste. 
De første læser andre folk, 
Selv læser jeg de sidste. 
 

Vi tager det hele med - suppleret 
med farverige billeder og elementær 
livsglæde. Vi ser frem til at vise jer, 
hvad der kan ske på en legeplads, 
når det er voksne, der befolker den. 
Kom og oplev det til forpremieren 
 

torsdag den 9. februar kl. 19.30 
 

Vi ses forhåbentligt. Hilsen til jer fra 
alle os anemonemænd og anemone-
koner. - Erik 

Foderstofrevyen 2017 

… så det…!!! 
Så er revyholdet godt i gang med for-
beredelserne til årets revy. 
 

Tekster er klar, skuespillere er klar, 
musikere og teknik er på banen, så 
nu skal det bare læres, så suffløren 
bliver arbejdsløs.  
 
 

Vi spiller den 10.-11. marts og 
den 17.-18. marts. 
 

Forpremiere har vi den 

8. marts kl. 20.  
 

Og som altid er MAS-medlemmer 
meget velkomne! 
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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: 

Erling Clausen 

Rødamsvej 47 

5856 Ryslinge 

Telefon: 22 79 75 26 

ecl@outlook.dk 
 

Næstformand: 

Edvard Stadil 
Malmøgade 10.2.tv 

5000 Odense C 

tlf.: 40 83 50 79 

edvardstadil@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 60 65 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 

 
Februar 
 
 

Fre.  d. 03. kl. 19.30: Guitaristerne 
    Forpremiere på MASken  

 

Søn.  d. 05. kl. 15.00: Guitaristerne 
    Premiere på MASken 
 

Tir.  d. 07. kl. 19.00: Repertoireudvalgsmøde 
    MASken 
 

Tor.  d. 09 kl. 19.30: Guitaristerne 
    Forestilling på MASken 
 

Tor.  d. 09. kl. 19.30: Halfdans A-B-C-cabaret 
    Forpremiere i Forsamlingshuset 
 

Fre.  d. 10. kl. 19.30: Halfdans A-B-C-cabaret 
    Premiere i Forsamlingshuset 
 

Lør.  d. 11. kl. 15.00: Halfdans A-B-C-cabaret 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Lør.  d. 18. kl. 15.00: Halfdans A-B-C-cabaret 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Søn.  d. 19. kl. 15.00: Halfdans A-B-C-cabaret 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Tor.  d. 23. kl. 19.30: Guitaristerne 
    Forestilling på MASken 
 

Tor.  d. 23. kl. 19.30: Halfdans A-B-C-cabaret 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Tir.  d. 28. kl. 19.00: Medlemsmøde 
    MASken 
 
Marts 
 
 

Ons.  d. 01. kl. 19.30: Guitaristerne 
    Forestilling på MASken 
 

Søn.  d. 05. kl. 15.00: Guitaristerne 
    Forestilling på MASken 
 

Ons.  d. 08. kl. 19.30: Guitaristerne 
    Forestilling på MASken 
 

Fre.  d. 31. kl. 18.00: ”SPIS-SELV” 
    MASken 
 


