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Forpremiere 
 

onsdag den 1. maj 
kl. 19.30 på Fabers 
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Forpremiere 
tirsdag d. 19 marts 

kl. 19.30 
Alle MAS’ere er velkomne! 

Foderstofrevyen 2019 



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen
    Marts 2019 

Side 4 

Længe leve Lysthusene… 
 

Spilleperioden er slut. Mange glade 
tilskuere oplevede Annie og Fritz 
charmere de unge Jannie og Martin, 
der charmerede hinanden - og de 
nåede så også en turnéforestilling. 
Stor tak til truppen. 
 

Salt & Pebers Ensomme 
Hjerters Trup 
 

kører bare derudad i højt festligt 
gear: 3-delte prøver med kor, orke-
ster og skuespillere. - Der er  virkelig 
gang i den på 3-Ege skolen. Forpre-
mieren gennemføres i den store fa-
brikshal på Fabers onsdag den 1. maj 

kl. 19.30. Vi ses !! 
Samarbejdet med Foderstofre-
vyen 
 
 

trives i bedste velgående! Der knok-
les med meget teknisk sjovt, og Hans 
myldrer frem og tilbage her og der 
og struktører… og spiller da osse 
med! Musikken falder vist også fint 
på plads. Vi glæder os til forpremie-
ren, hvor alle aktive MAS’ere er vel-
komne. 
 

Bestyrelsen ønsker alle er glædeligt 
forår! 
 
 

Hilsen Erik 



Kære læser! 
 

Fire af sæsonens fem forestillinger er 
nu veloverstået: Ronja Røverdat-
ter, Short Plays, Forundrin-
gens glæde og Når der går ild i 
gamle lysthuse bragte alle stor 
glæde hos publikum. 
 

Vi har stadig Salt & Pebers En-
somme Hjerters Trup til gode i 
maj. DET BLI’R STORT! (se side 8).  
 

- Hvis du har lyst til at væ-
re med i den børnegrup-
pe, der skal optræde i fo-
restillingen som gøgler-
trup, så meld dig til hos 
Line Bendt:  
 

linebendt@hotmail.com 
 

Det er Erik Rahn Jensens store for-
tjeneste, at vi nu også har modtaget  
25.000 kr. fra Nordea-fonden til 
gennemførelse af Salt & Peber-
projektet. TAK for det! 

 

Næste års repertoire: I skrivende 
stund ligger det fast, at familiefore-
stillingen i Forsamlingshuset bliver 
Mowgli - Junglebogen, instrue-
ret af Erik Skøtt. 
 

Vinterforestillingen i Forsamlings-
huset ligger stadig hen i det uvisse, 
se side 7. 
 

På MASken vil jeg forsøge at sætte 
Line Knutzons Håndværkerne op 
med spilleperiode i februar. Sceno-
grafien er umulig, men det bliver 
forhåbentlig noget ”svedigt” drama-
tik på Lille Scene. 
 

Erik vil gerne  instruere Vivian Niel-
sens Den yderste nat, der spilles 
på MASken i marts 2020. 

 

MAS udsender snarest et spørge-
skema, hvor du kan tilkendegive, 
hvad du ønsker at deltage i næste 
sæson. 

 
- Allan 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
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”Salt & Peber” Ko- 
røvning 



Når der går ild 
i gamle lysthuse 

Side 6 

… er det ren fornøjelse! 
 

Det er præcis, hvad vi har erfaret, 
unge som gamle (lidt ældre?!). Nu er 
vores spilleperiode færdig, afslutten-
de med en turnéforestilling på Kerte-
minde Teater (KAT) med en efterføl-
gende herlig fællesspisning med 
KAT’tene.  
 

Vi sluttede desuden af med en fælles 
fest, hvor alle lysthusenes skønne 
familier og kærester var sammen. – 
Og sikke en dejlig aften med super-

hyggelig voksensnak og  sjovt sam-
vær med 9 pragtfulde børn, store 
som små og med de skønne trillinger 
veloplagte i midten. Et vidunderligt 
MAS!!! 
 

Jeg vil gerne sige jer alle tak for en 
herlig fælles-proces, hvor vi har haft 
det så sjovt og befriende, ja jeg må 
sige, at jeg da vist nemt kan forelske 
mig i alle slags lysthuse, unge som 
gamle. Det er sgu da pragtfuldt! 
 

Kærlig hilsen Erik 

Kære Fritz! 
Jeg er altså gået helt i 

sort! 

Ja, nu er vi helt ude af 
billedet... 



Onsdag den 27. februar. 
 

Vi var 14 tilstede på medlemsmødet, 
og mange forslag blev bragt i spil til 
såvel MASken som Store Scene. 
 
 

Alle titler, som Allan/Repertoire-
udvalget sendte ud til alle medlem-
merne i mailen den 21. februar blev 
omtalt og uddybet. 
 
 

Som familieforestilling i efteråret 
2019 valgte man at satse på Mowgli 
- Junglebogen med Erik Skøtt som 
instruktør, og dermed ikke foreslå et 
nissestykke på MASken i samme pe-
riode, da man forventeligt ikke vil 
have spillere nok til begge forestillin-
ger. 
 
 

Som vinterstykke på Store Scene 
bakkede man op om En nat med 
John Mogensen med Torben Ol-
sen og Hans Bruun som instruktører. 
Dette forslag er imidlertid efterføl-
gende trukket endegyldigt tilbage.  
Derfor har vi ikke et regulært forslag 
til et vinterstykke i januar/februar, 
på Store scene, primært fordi der 
ikke har meldt sig nogen ansvarlig 
instruktør. 

Af øvrige forslag er Bent Mejdings 
fordanskning af Ray Cooneys vildt 
sjove engelske farce Ægtemand på 
deltid og Molieres morsomme klas-
siske komedie Den indbildt syge. 
På MASken kan der spilles i he-
le sæsonen! 
 

Vi satser på en forestilling med et 
par kombinationsstykker, som Allan 
Thomsen vil instruere: F. eks. Den 
skaldede sangerinde (Ionesco), 
Måvens og Peder i mediernes 
søgelys/Gruppe 8 (Line Knutzon 
eller Besketts Slutspil og noget Pin-
ter  - måske i dec., jan og febr.  
 

Den Yderste Nat, et moderne 
dansk drama af Vivian Nielsen i 
marts måned - instrueret af Erik 
Skøtt. 
 

Som det fremgår er der stadig 
store muligheder for aktiviteter 
på såvel store Scene som på 
MASken. 
 

Har du lyst at springe ud som 
instruktør – SÅ GØR DET! Der 
skal nok være masser af hjælp 
at hente. Fint jo før jo bedre!! 
 

De bedste hilsner fra Erik  

Repertoire 2019-20 
MAS-medlemsmødet 
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Det bli’r stort!!! 
 

Og vi har fået en masse nye, engage-
rede, dejlige, dygtige mennesker med 
i forestillingen!!! 
 

Efter at vi nu fire gange har løbet 
panden imod den hårde mur, er der 
nu ved at være hul igennem. Vi har 
forgæves forsøgt at finde en gøgler-/
artistgruppe, der var interesseret i et 
samarbejde om Salt & Peber-
musicalen, men nu tager MAS selv 
affære, og vi satser på en børnegrup-
pe, der kan være med i forestillingen 
som ”Pablo Fanques Fair”. - Det bli’r 
småt og sødt!!! 
 

Ellers arbejder vi knaldhårdt - både 
torsdage og flere weekender - med 
skuespil-, kor- og orkesterprøverne 
på Sogneskolen, Erling og Hjuler 
knokler i barakken med scene- og 
publikumsopbygning, og Rikke og 
Jannie bakser med kostumer til 45-
50 medvirkende. 
 

Der er smukke toner og takter i luf-
ten på øve-aftenerne. Liselotte og 
Finn er eminente virtuoser, og både 
sangere og musikere performer pro-
fessionelt! 
 

Skuespillergruppen, der tæller 17 
spillere, slider i det med replikker og 
bevægelser - med store smil på læ-
ben, og Karen får heldigvis mindre 
og mindre at sige… 
 

Vi regner med at flytte hele menage-
riet op på Fabers i begyndelsen af 
april. - Så må vi håbe, at vi kan holde 
varmen. 
 

Vi får publikum på til vores general-
prøve den 28. april. DATS afholder 
generalforsamling på Ryslinge Høj-
skole, og DATS-folkene kommer og 
ser vores forestilling kl. 10. 
 

Så glæd jer til forpremieren 
onsdag den 1. maj kl. 19.30 på 
Fabers!!! 
 

Musicalske hilsner fra Allan. 
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Salt & Pebers Ensomme 
Hjerters Trup 
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aktivitetskalender 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 
 

Tor. d. 21. kl. 17.00: Bestyrelsesmøde 
    På MASken  

 

April 
 

Søn. d. 28. kl. 10.00: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Åben generalprøve på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Søn. d. 28. kl. 10-17: DATS generalforsamling 
    Ryslinge Højskole 
 

 

Maj 
 

Ons. d. 1. kl. 19.30: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Forpremiere på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Fre. d. 3. kl. 19.30: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Premiere på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Søn. d. 5. kl. 15.00: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Forestilling på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Ons. d. 8. kl. 19.30: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Forestilling på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Fre. d. 10. kl. 19.30: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Forestilling på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Lør. d. 11. kl. 15.00: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Forestilling på Fabers, Hestehavevej 22 

 

Ons. d. 15. kl. 19.30: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Forestilling på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Søn. d. 19. kl. 15.00: Salt & Pebers Ensomme Hjerters Trup 
    Forestilling på Fabers, Hestehavevej 22 
 

Juni 
 

Lør. d. 22. kl. 09.00: Arbejdslørdag + ”SPIS-SELV” 
    På MASken  

For the benefit of Mr. Kite 

mailto:email@mas-scenen.dk

