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Side 3 

Den store Ib Skou 
”Den store Ib Skou” - Sådan hørte 
jeg sporadisk Ib omtalt dengang i 
1970-erne, da jeg blev medlem af 
MAS. Første gang vi spillede sam-
men på scenen var i Albert Camus’ 
drama De Retfærdige. Herligt! Lige 
siden er det blevet til mange års vid-
underligt samarbejde på teatret. Ib 
har været med på teatret i hele 
MAS’s over 50-årige historie. Han 
har, især i de første mange år, spillet 
mange interessante roller på vore to 
scener. Rigt facetterede roller i f.eks. 
engelske komedier, moderne dansk 
dramatik, herlige børneforestillinger 
m.m.  
 

 

Imidlertid er det først og fremmest 
som en stærkt engageret og veloplagt 
instruktør har præget teatrets udvik-
ling. - Med stor entusiasme og indle-
velse har han iscenesat en lang ræk-
ke forestillinger. Blandt andre stort 
opsatte folkelige komedier i Forsam-
lingshuset: Mange publikummer 
husker nok forestillinger som Stam-
herren, Den grønne elevator, Du 
kan ikke tage det med dig, Solstik. 
Også det aktuelle moderne teater 
havde hans interesse. 
 

 

Da vi fik etableret vores egen scene 
MASken i 1980, foldede Ibs talent 
sig yderligere ud. Hans evne til at 
sætte sig ind i dramaets og komedi-
ens muligheder har betydet rigtig 
meget for skuespillerne. Han har 
været en meget engageret personin-
struktør med spændende fortolknin-
ger og ideer, og han har altid stillet 
store krav. Egenrådig har han også 
kunnet være, men altid med stor 
kærlighed til den fælles indsats. 
Stykker som Kender du Mælkevejen, 

Feriebilleder, Marx og Coca Cola, 
Fra Regnormenes liv, Elisabeth til-
fældigvis en kvinde, Lukkede døre, 
Herre og Skygge” er legendariske 
forestillinger, der gennem årene blev 
store successer, såvel kunstnerisk 
som publikumsmæssigt. Ib har en  
særdeles veludviklet evne til at se, 
om spillet virker, såvel i en håndbe-
vægelse og et sideblik, som i det sto-
re samspil. Som scenograf har jeg 
altid nydt samarbejdet med ham 
som instruktør.  
 

 

Sideløbende har Ib hele tiden været 
teatrets lydmand. Han har sikret, at 
lyden i Forsamlingshuset har været 
velfungerende i den lange række af 
musikforestillinger, MAS gennem 
årene har produceret: musicals, tea-
terkoncerter, cabaret’er, revyer osv.  
Ved de store Friluftsforestillinger 
Frihed og hvad så? i Bøgegrotten 
(1988) og Fantasiens vinger (2005) 
udenfor forsamlingshuset har han 
skabt en flot orkesterlyd og smuk 
forstærkning af kor og sangsolister. I 
de senere år har han fået suppleren-
de hjælp til dette. - Lydeffekter til 
massevis af forestillinger har han 
også stået for - noget han fortsat vil 
fornøje sig med. 
 

 

Han har nu fået Parkinsons, som 
påvirker hans bevægelsesfrihed, så 
indtil videre må han tage den fysisk 
med ro. 
 

 

Vi nyder fortsat den spændende tea-
terudvikling sammen. - Til lykke 
med udnævnelsen som Æresmed-
lem. 
 

 

På MAS-bestyrelsens vegne 

Erik Skøtt 
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Æresmedlem i MAS 

Ib Skou udnævnes til æresmedlem i 
MAS. Han har siden 1960’erne været 
aktiv i foreningen. Det sker efter 

en ”sidste akt-forestilling”. Se andet 
steds i bladet. 
 

Medlemsmøde 

vedr. næste sæsons repertoire afhol-
des den 6. februar. Se referat andet 
sted. 
 

Bestyrelsesmødet  
I februar valgte vi at aflyse mødet på 
grund af ekstra megen travlhed på 
de forskellige produktioner. 
 

Aktuelle investeringer 

Minicomputer til brug på MASken er 
indkøbt, og vi skal søge fondsmidler 
til bærbare mikrofoner. 
 

Altså ikke så meget at referere denne 
gang. - Hilsen Erik  

Til lykke, Ib!!! 
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Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

Der er helt god gang i forretningen 
her ved forårstide… 

En herlig, velbesøgt og veloverstået 
Sidste akt-forestilling (side 12) i 
Forsamlingshuset, hvor Ib Skou 
blev hyldet som æresmedlem af MAS 
ved en højtidelig reception (side 3-4) 
- en forrygende premiere, på udeba-
ne, på Lev menneske, der blev 
overværet af ca. 60 publikummer, 
hvoraf de fleste også deltog i DATS’s 
70-års jubilæumsreception (side 7-

11)  - et medlemsmøde med enga-
gerede deltagere, der med optimis-
me vedtog, at foreningen forsøger sig 
med ikke mindre end fem teaterpro-
duktioner i sæson 2018-19 (Læs om 
repertoiret på side 13-14) . 
 

Ja, der har været højt aktivitets-

niveau på det sidste! - Og spilleperi-
oden er skam langt fra slut endnu: 
Lev menneske spiller endnu fem 
forestillinger på MASken her i marts.  
- se bagsidens aktivitetskalender. 
Det er en god idé at bestille billetter 
via hjemmesiden eller pr. telefon. 
 

”Hvad skal du lave i næste sæ-
son?” - spørger vi om på side 14. 
Grib telefonen og ring direkte til in-
struktøren eller meld dig til via onli-
ne-spørgeskemaet, der udsendes 
separat. - Og du må meget gerne ta-
ge venner, bekendte, naboer, kolle-
ger… med! - For det er ægte fælles-
skab at være med i MAS!!! 

- Allan 

Jacob Oschlag til DATS-jubilæum 

på Ryslinge Højskole 



Foderstofrevyen 2018 
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Revyholdet er godt i gang med forbe-
redelserne til årets revy. 
 

Der bliver arbejdet på højtryk med 
tekster/koreografi og teknik, så vi 
kan blive færdige til forpremieren, 
som vi holder i Forsamlingshuset  
 

Onsdag d. 14 marts kl. 20 
 

Alle MAS-medlemmer er velkomne 
til at møde op og hjælpe os godt på 
vej! 
 

 

Håber vi ses!! 
 

 

Vi spiller d. 16.-17.-23.-24. marts. 
Den 24. er udsolgt. Det er herligt!  
K.h., Hans 
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Lev menneske - premiere 

DATS - jubilæum 

Ca. 60 publikummer havde en forry-
gende eftermiddag på Ryslinge Høj-
skole lørdag den 3. marts. 
 

Premieren på Lev menneske blev 
særdeles vel modtaget, og forestillin-
gen levede op til dramatikeren Lærke 
Sanderhoffs vidunderlige tekst.  
 

Teknikken fungerede perfekt (flot 
præstation af Ege under fremmede 
forhold!!!), og skuespillerne var til 
stede med indlevelse og fælles nerve. 
- Stor var holdets fælles glæde over 
den overbevisende ”udebanesejr”. 
 

Den efterfølgende publikumsdialog 
med DATS-konsulent Peter Rafn 
Dahm som veloplagt moderator 
vidnede også om publikums store 
begejstring for 
vores opsæt-
ning. 
 

Desværre var 
Lærke San-
derhoff blevet 
ramt af sygdom 
og kunne ikke 
deltage. Vi hå-
ber, hun kom-
mer og oplever 
vores forestil-
ling senere på 
MASken... Og så 
er Lev menne-
ske udkommet 
på Dansk Tea-
terforlag! - 
Thomas Hau-
ger fra 
”Drakomir” i 
Ribe medbragte 

fire eksemplarer direkte fra trykken, 
to til MAS og to til forfatteren. 
 

Efter publikumsdialogen, hvor også 
Jacob Oschlag kommenterede 
stykket med sædvanlig hjertevarme 
og indsigt, bød Irmgard Birke-
gaard velkommen til DATS’s 70-års 
jubilæumsreception. Irmgard, der er 
formand for skolekredsen for Ryslin-
ge Høj- og Efterskole, kom i sin vel-
komsttale bl.a. ind på Højskolens 
lange historie fra 1851/1866 frem til i 
dag, hvor højskolen i høj grad mar-
kerer sig med sin nye teaterlinje. 
Irmgard udtrykte desuden stor glæ-
de ved det lokale samarbejde med 
MAS - og ønskede at styrke de nære 
bånd i fremtiden. 

 

Dernæst holdt 
Peter Rafn 
Dahm en hyl-
desttale til 
MAS, som brin-
ges i sin helhed 
nedenfor.  
 

Efter talen åb-
nede Peter for 
den gode vin og 
bød på lækre 
småretter. Her-
efter gik snak-
ken - og latteren 
- blandt de ca. 
45 deltagere ved 
receptionen.  
 

Ja, vi havde en 
herlig dag i Høj-
skolens gamle 
teatersal! 

- Allan 



Lev menneske - premiere 

DATS - jubilæum (forts.) 

 Kære MAS! 
 

I disse tider elsker 
mange at tale om 
fyrtårne. Mange 
elsker at bruge 
”fyrtårnet” som 
metafor for initia-
tiver, organisatio-
ner, projekter og 
personer, der rej-
ser højt sig over 
det lille, flade land 
(Danmark) og ly-
ser op. Løfter og 
lyser hele horison-
ten rundt. 
 

Sjovt - eller tragisk 
- nok bruger vi 
”fyrtårnet” som 
”den lysende meta-
for” i en tid, hvor tårnene, de bogsta-
velige forbilleder, alle sammen er 
blevet automatiserede, tømt for 
menneskelig aktivitet, er uberørte af 
menneskehænder - ja faktisk er 
umenneskeligggjorte. De er blevet til 
fjernstyrede lysautomater. 
 

Derfor vil jeg IKKE billedliggøre jer  
MAS’ere ved et fyrtårn. For er der 
noget MAS er, så er det berørt og 
besjælet og  besat af menneskehæn-
der, menneskekroppe, menneske-
hjerter, menneskehjerner og menne-
skestemmer. Jeg ved godt, at MAS 
står for Midtfyns Amatør Scene. Men 
MAS kunne lige så godt stå for:  
Menneskelivets Altfavnende Scene 
(her i Ryslinge). 
 

Et fyrtårn og også alt for snævert, for 
tillukket og u-rummeligt - til at kun-
ne yde jer retfærdighed. 

 

 

 

 

 

 

Nej, jeg vil i stedet 
hylde jer som no-
get langt mere yd-
mygt, men også 
langt mere favnen-
de, fascinerende og 
farligt: ET BÅL. Et 
uudslukkeligt bål, 
der blusser lystigt 
eller ulmer efter-
tænksomt hele 
året, hele livet - og 
aldrig brænder ud.  
 

Bålet, flammerne, 
ilden er en urkraft, 
et grundelement 
og  måske vigtigst - 
brændstoffet, der 
nærer arketypen: 
ILDSJÆLEN. En 

arketype der går 12 af på dusinet i 
MAS! 
Om det så er fordi ildsjælene søger 
mod MAS som natsværmerne mod  
flammen, eller fordi MAS kan sætte 
enhver sjæl i flammer - der bare én 
gang har set lyset gå op over scenens 
magi - det vil jeg lade stå åbent. Men 
ét er sikkert: MAS er ildsjæleland.  
Ildsjælenes spejlkabinet, legeplads, 
jagtmark, paradis. 
 

Bålet er også en dejlig ustadig stør-
relse, fra det lille tændstikblus til det 
brølende inferno. 
 

Det sker, at gløderne bare ulmer, lige 
nok til at riste udsøgte genre-

specialiteter efter næsten hemmelige 
eller ukendte opskrifter, så de frister 
de kræsne ganer. 
Her har jeg selv haft fornøjelsen af at 
sætte tænderne i lækkerbidskener  

Side 8 
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som Leif Panduros Kannibaler i 
kælderen, Jean Tardieus Lille 
konversationssymfoni og  Euge-
ne Ionescos Stolene. 
 

I det daglige brænder MAS nok mest 
som et lejr- eller havebål måske. En 
indbydende ild, der inviterer til bål-
kogt kulturkaffe med dramatisk sno-
brød eller friskbagte sceniske lække-
rier.  
 

Blandt de nybagte fristelser kan næv-
nes jeres ukuelige serveringer af ny, 
dansk dramatik: Lotte Tarp: For 
enden af universet  ligger en 
døgnkiosk, Stig Dalager: Herre 
og skygge, Line Knutzon: Splin-
ten i hjertet, Hamlet/Romeo og 
Julie, Den luft andre indånder, 
Guitaristerne og her og nu Lærke 
Sanderhoff: Lev menneske. 
 

For ikke at nævne den ”ægte hjem-
mebag”, skabt af jer selv fra bunden, 
som f.eks.: Tolverhøj, Teater-
sport, Skam. 
 

Men med mellemrum blusser ilden 
også op til et mægtigt midsommer- 
eller midvinterbål, der oplyser hele 

egnen og samler folk fra nær og fjern 
om håndlavede og folkekære retter 
fra den store kulturelle kogebog, ger-
ne skyllet ned med sval håndbajer.  
Fra den kogebog har I bl.a. fremtryl-
let festmåltiderne: Benny Ander-
sen cabaret’en, Livet er ikke det 
værste man har, Kim Larsen tea-
terkoncerten Efter endnu en dag 
og Halfdans ABC. 
 

Vigtigst er, at ilden brænder aldrig 
ud. Den lyser og varmer og inviterer 
til at samles om fællesskab og fortæl-
linger, åndelig føde og korporlig livs-
lyst og livsudfoldelse. 
 

I er bålet, der giver varme og hygge 
og rundkreds-fællesskab. Men også 
bålet, der kan bide og svide - og må-
ske fyger og flyver gnisterne endda til 
alle sider og sætter ild i hele omeg-
nen. 
 

Bålet og dets flammer er en kraft, en 
urkraft akkurat som kunsten (er det). 
En urkraft der antændes og næres og 
spredes af ildsjæle som jer.  
 

Tak skal i have MAS!  

- Peter Rafn Dahm 
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Lev menneske - premiere 

DATS - jubilæum (forts.) 
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Lev menneske 
Forestillinger på MASken: 

ons.  7/3  kl. 19.30 

lør.  10/3 kl. 15.00 

ons.  14/3 kl. 19.30 

lør.  17/3 kl. 15.00 

søn.  18/3 kl. 15.00 



Ja venner, så fik vi afsluttet en dejlig 
proces - hvor vi gjorde hinanden rig-
tig glade for at være sammen i et 
kærligt teaterfællesskab. 
 

Stykket sprudlede, en flok dygtige 
skuespillere og alt teknisk og prak-
tisk omkring forestillingen fungerede 
i top. Vi har masser at takke hinan-
den for! 
 

 

 

 

Publikum kunne lide forestillingen, 
og der kom mange i teatret - flere 
end vi havde forventet. 
 

Det er bare herligt.  
Nu bli’r det jo snart forår (ja lige nu 
sner det vildt), og jeg håber, at I vil 
kunne slappe af og nyde solen rundt 
omkring på jeres endnu ikke over-
dækkede terrasser (uden den forban-
dede østenvind!) I har jo hørt, at glas 
er frygteligt dyrt, så en glasveranda 
har måske lange udsigter. Det var 
dejligt, at vi var så gode til at holde 
varmen, mens vi spillede.  
 

Stor tak - Knus til jer alle! 

Hjertelig hilsen Erik 

Halløj I 

Skønne Kulisser!!! 

Side 12 



Medlemsmøde: 
Repertoiret 2018-19  

(fortsættes næste side) 

Side 13 

Vi havde et hyggeligt og konstruktivt 
medlemsmøde tirsdag den 6. febru-
ar. Mange MAS’ere var mødt op og 
deltog med indlæg, der var vigtige for 
planlægningen af næste sæsons re-
pertoire. 
 

Vi er i den lykkelige situation, at 
MAS i 2018-19 (igen) udbyder hele 
fem produktioner, som gamle - og 
nye - medlemmer kan deltage i.  
 

Vi må håbe, at vi i foreningen kan 
gabe over den store mundfuld, og at 
vi kan undgå, at de forskellige teater-
produktioner træder hinanden over 
tæerne, både hvad angår rekrutte-
ring af aktive og med hensyn til øve– 
og spilletider. 
 

Debatten på medlemsmødet resulte-
rede konkret i, at vi i arbejdsgruppen 
bag Salt & Pebers Ensomme 
Hjerters Trup (se nedenfor) har 
valgt at udskyde spilleperioden til 
april/maj 2019 for at give plads til 
Ronja Røverdatter, der spiller i 
Forsamlingshuset i nov./dec. 2018. 
 

Tak til alle deltagerne på medlems-
mødet, der sluttede med fuld opbak-
ning til følgende forslag: 
 

Oktober 2018 - Forsamlingshuset  
 

Short-play-festival  
MAS er vært for DATS’s short-play-

festival lørdag den 27/10. MAS delta-
ger med 2-4 short-play-forestillinger, 
der forinden opføres et par gange på 
MASken. 
Et ”short play” er teatrets svar på 
kortfilmen eller novellen, dvs. at for-
men er stram og temaet fortættet. - 
En spændende genre at arbejde med 

-og overkommelige replikker at lære. 
Vi udvælger og øver 2-4 short plays 
på MASken, hvor vi præsenterer et 
par forestillinger - og vi deltager i 
landsfestivalen i Forsamlingshuset. 
 

Det ville være skønt med en gruppe 
skuespillere med god aldersspred-
ning. 
Kontakt: Allan Thomsen, 30 23 65 
99/allanthomsen51@ hotmail.com 

 

 

 

 

 

December 2018 - MASken 
 

Børneforestilling 
Henriettes teaterlinje fra Ryslinge 
Efterskole opfører fire små forestil-
linger for børn. 
Kontakt: Henriette Buk,  
henriettebuknielsen@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

Nov./dec. 2018 - Forsamlingshuset 
 

Ronja Røverdatter, familie-
forestilling, musical. 
 

Alle kender helt sikker Astrid Lind-
grens skønne eventyr Ronja Røver-
datter. Med Sebastians musik er det-
te en helt fantastisk teaterforestil-
ling, som det bliver spændende at 
arbejde med.  
Rollebesætning: 
Ronja: 10-14 år. Frisk pige med me-
get god sangstemme. Mange replik-



Hvad skal du lave i næste sæson??? 

Tilmeld dig direkte hos instruktøren eller besvar online-

spørgeskemaet, som udsendes separat. 

Side 14 

ker. Birk: 10-14 år. Frisk dreng med 
meget god sangstemme. Mange re-
plikker. Mattis: 30-40 år. Røverhøv-
ding for Mattisrøverne. God sang-
stemme. Stor rolle, hvor tempera-
ment og følelser skal bringes til det 
yderste. Lovis: 30-40 år. Mattis ko-
ne og Ronjas mor. Stor rolle. Styrer 
røverne med kvindelist. God sang-
stemme. Skalle Per: 60-70 år. Skal-
det gammel særling. Humoristisk 
rolle. Borka: 30-50 år. Borkarøver-
nes høvding. Birks far. Tempera-
mentsfuld. Lidt solosang. Undis: 30
-50 år. Borkas kone og Birks mor. 
Lille klippe: Mattisrøver - synger. 
Sturkas: Mattisrøver - synger. 
Jutis: Mattisrøver – synger – skal 
stamme. Joen: Mattisrøver - synger. 
Knortas: Mattisrøver- synger. 
Borkarøvere: 5 -6 stk. Både herrer 
og damer. Lille Heksen: Heksefugl 
– ondskabsfuld, med skinger stem-
me. Storheksen: Heksefugl – ond-
skabsfuld, med skinger stemme. 
Underjordiske/grådværge: 12-16 
år. 6-8 personer. Rumpenisse-
mor: Ældre dame. Leder rumpenis-
serne. Rumpenisser: 5-12 år. 6-8 
personer – skal kunne synge. 
 

Kontakt: Niels Erik Johannesen 

nej5750@msn.com 

 

 

 
 

Feb./marts 2019 - MASken  
Når der går ild i gamle 

lysthuse 
Et charmerende og lunt lystspil, der 
foregår på et plejehjem. Scenen er en  
 

halvtrist niche nede på gangen med 
kaffebord og hyggehjørne… 
 

Medvirkende: Anton (i 30’erne) der 
skal besøge sin farfar Harald (ca. 
80) og møder Kisser (ca. 40), som 
kommer som frivillig på hjemmet. 
Malon er også beboer på hjemmet 
(hun fylder netop 83) og kender fak-
tisk Harald særdeles godt. Og så op-
lever vi en charmerende afdækning 
af parforholdets (overraskende) mu-
ligheder. - Forfatteren Runa  Kähler, 
hvis stykke ”Pensionisterne” MAS 
opførte gennem flere sæsoner for 
nogle år siden, har skrevet denne lille 
perle til MAS. Så der er tale om en 
uropførelse på MAS.  
 

Kontakt: Erik Skøtt, 60 65 26 05/ 

elsk@smilemail.dk 

 

 

 

 

 
 

April/maj 2019 - Fabers Fabriker  
 

Salt & Pebers Ensomme Hjer-
ters Trup, musikteater med musik 
fra Beatles-albummet ”Sgt. Pepper”.  
 

Rig musisk udfoldelse, både krops-
ligt (gøgleri, akrobatik, jonglering, 
stage fight, stump, dans,..), teknisk 
(lys- og lydside er vigtige dele i styk-
ket), musikalsk (musik, solo- og kor-
sang) og skuespilmæssigt (mange 
roller, både store og små). 
 

Kontakt: Allan Thomsen, 30236599/ 

allanthomsen51@hotmail.com 
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ak vitetskalender infomasion 

http://www.mas-scenen.dk 

email@mas-scenen.dk 
 

Følg os på Facebook/MAS-

Midtfyns Amatør Teater 
 

Billettelefon: 22 88 56 78 
 

Til alle medlemmer 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 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 

Marts 
 

Ons.  d. 07. kl. 19.30: Lev menneske 
    Forestilling på MASken 
 

Lør.  d. 10. kl. 15.00: Lev menneske 
    Forestilling på MASken 
 

Ons.  d. 14. kl. 19.30: Lev menneske 
    Forestilling på MASken 
 

Tor.  d. 15. kl. 10.00: Salt & Peber 
    Statusmøde på MASken 
 

Lør.  d. 17. kl. 15.00: Lev menneske 
    Forestilling på MASken 
 

Søn.  d. 18. kl. 15.00: Lev menneske 
    Forestilling på MASken 
 

Tir.  d. 20. kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
    På MASken 

April 
 

Ons.  d. 04. kl. 19.00: Salt & Peber 
    Fælles partnermøde på MASken 
 

Ons.  d. 11. kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
    På MASken 

Maj 
 

Man.  d. 14. kl. 19.00: Salt & Peber 
    Første instruktørmøde på MASken 
 

Ons.  d. 16. kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
    På MASken 
 

Man.  d. 28. kl. 19.00: Salt & Peber 
    Andet instruktørmøde på MASken 
 

Kom og oplev 

ESTER og BASTIAN 

på MASken i marts! 


