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Elling og Kjell Bjarne 
Forpremiere ons. 27/4 kl. 19.30 



 

Vi har modtaget følgende tilbud fra 
Peter Rafn Dahm fra AKT: 
I weekenden den 7.-8. maj afholder 
Scenoskop i Odense en vækstlags-
teater-festival, hvor unge, ambitiøse 
grupper viser deres forestillinger. 
 
 

I et samarbejde mellem Scenoskop 
og AKT afholdes en ”Guided Søn-
dag”: En fælles festival-rute, hvor vi 
sammen ser minimum 2 forestillin-
ger og møder de grupper, der har 
skabt dem - for at høre og snakke 
om: Hvem, hvor, hvad, hvilken og 
hvordan? 
 
 

Hvem er I, og hvordan har I fundet 
sammen? 
Hvad gør man som ung, hvis man 
gerne vil danne eller komme med i 
en teatergruppe? 
Hvor kommer I fra, hvor arbejder I 
med teater og hvor finder I jeres 
publikum? 
Hvad har ført jer sammen? Hvilke 
historier vi I gerne fortælle? Hvilken 
type teater er I optaget af? 
Hvordan arbejder og samarbejder I? 
Hvordan organiserer man sig som 
ung teatergruppe og får økonomien 
og alt det praktiske til at fungere? 
 
 

Grupperne vil selv lægge ud, og der-
efter er ordet frit - alle er velkomne 
til at spørge, reagere og kommente-
re. 
 
Endnu er festivalprogrammet ikke 
fastlagt, men vi ved, at interessen for 
at komme og spille har været meget  
 
 

 

stor. Så festivalen får mange spæn-
dende forestillinger på programmet. 
 

Planen er at alle tilmeldte til ”Guided 
Søndag” mødes før første forestil-
ling, hvor vi kort præsenterer os for 
hinanden. 
 

Derefter begynder den guidede tur 
med forestillinger og teatersnakke. 
Afhængig af spilletider, når vi 
mindst 2 forestillinger, og måske 3 
eller 4. 
Varer forestillingerne kun 30-40 
minutter, kan vi nå ”mange”. 
Varer de 60-70 minutter, kan vi må-
ske kun nå 2. 
 

Vi sørger for at reservere pladser til 
alle de guidede forestillinger, og ud-
over den guidede tur giver billetten 
adgang til alle forestillinger søndag. 
Så ingen behøver at går teatersultne 
fra festivalen. 
 

En billet til ”Guided Søndag” koster 
beskedne 50 kr. pr. person. 
Grunden til, at vi kan gøre det så 
billigt, er, at Scenoskop har tilbudt 
en rabat til alle deltagere. 
 

Som udgangspunkt har vi 20 pladser 
at gøre godt med, så skynd jer at 
samle et ”Guided Scenoskop Hold”, 
hvis I vil med! 
 

I er velkomne til at maile eller ringe, 
hvis I har spørgsmål. 
  
På vegne af arrangørerne, 
mange hilsner Peter fra AKT – 
Landsorganisationen for scene-
kunstnerisk vækstlag. 

Unge og teater: Guided Søndag 



Elling og Kjell Bjarne 
 

Forpremiere den 27. april 

Side 3 

Øøøh ... Elling? ... er det sådan noget 
med Bamse og Kylling? 
 

Nej!! Absolut ikke! Elling er bare 
ikke helt som de andre. Og det er 
Kjell Bjarne heller ikke. Sammen er 
de et frisk pust i en skæv verden, 
hvor alle prøver at gå lige.  
 

Rørende og menneskelig skildring af 
skæve eksistenser. 

 

Kom og lær dem at kende 
til forpremieren 27.april 
kl. 19.30 på MASken.  
 
 

Eller til premieren den 29. april. 
Eller overvej at sælge billetter en af 
forestillingsdagene! 
 

- Venlig hilsen Liselotte 
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Medlemsmødet i februar 
gennemførtes i fin stil, entusiastiske 
MAS-medlemmer kom med mange 
forslag, som udmøntedes i udsen-
delsen af spørgeskemaer til alle akti-
ve. Resultatet og svarene omtales i 
dette nummer af infoMASion. 
 

Marts-foråret har jo været fan-
tastisk 
og Hamlet og Romeo & Julie er 
nu færdigspillet med mange glade 
publikummer, der nød unge og gam-
le på scenen. Tak til truppen  for en  
fin forestillingsrække. 
 

Elling og Kjell Bjarne  
Øver replikker på livet løs for at væ-
re klar til forpremieren i slutningen 
af april. Se omtale andet steds. 
 

Klimateatret 
og besøg af Klima-Karavanen 
skulle være gennemført den 28. maj. 
Arrangementet er er imidlertid af-
lyst - et uheldigt tidspunkt.  
 

 

Forsamlingshuset 
fejrer sine 150 år, og såvel MAS som 
Foderstofrevyen deltager med 
underholdningsbidrag ved fejringen 
lørdag den 11. juni. Se andet steds. 
 

HAT (Haarby Amatør Teater) 
fejrer 40-års jubilæum den 23. april. 
Repræsentanter fra MAS deltager 
med en lille hilsen. 
 

Lysudstyr, projektører mm. 
har vi modtaget fra Herning Højsko-
le (tidligere drama-højskole, nu ned-
lagt). En strålende gave, som har 
beriget vores tekniske samling. Tak 
for det!!  
 

Fjeren og Rosen  
Projektet på havnen i Svendborg i 
juni/juli er aflyst. 
 

Glædeligt forår! 
 

På bestyrelsens vegne, 
 

Erik Skøtt 

 
 

Ryslinge Forsamlingshus 
150 års jubilæum 

Ryslinge forsamlingshus - Danmarks 
ældste - fyldte 150 år i 2021. 
 

Det fejrer vi den 10., 11. og 12. juni i 
år. Det endelige program fastlægges 
senere, men det er aftalt, at MAS og 
Foderstofrevyen sammen kommer 
med ½ times underholdning kl. ca. 
12.00 lørdag den 11. juni. 

Vil du være med, så meld 
dig til Hans Bruun på 
 

hanspbruun@gmail.com  
  
Med venlig hilsen 
Erling 
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Kære læsere: 
 

Glædeligt forår til jer alle! 
 

Vi nærmer os afslutningen på MAS-
sæsonen 2021-22.  
Forestillingsrækken Hamlet og 
Romeo & Julie er veloverstået, og 
nu ser vi forventningsfulde frem til, 
at Elling og Kjell Bjarne løber af 
stablen i april-maj. 
 

Og nu står næste MAS-sæson allere-
de for døren.  

Resultatet af spørgeskemaundersø-
gelsen blandt MAS-medlemmerne er 
mundet ud i, at vi satser på at gen-

nemføre de fire foreslåede produkti-
oner:  
1) Short Plays, 2) Dyrene i Hak-
kebakkesoven, 3) Benny Ander-
sen-cabaret og 4) Med venlig 
deltagelse. 

 

Kærlige forårshilsner fra Allan. 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 

 

MAS står af Klimakaravanen 

 

 

Men vi søger skuespillere, 
for at de fire produktio-
ner kan gennemføres. 
 

Vær sød at sprede den-
ne efterlysning!!! 

Ja, kære venner, desværre bli’r det 
ikke til noget… i denne omgang.  
 

Arrangementet den 28. maj er 
aflyst af DATS og MAS i for-
ening. 
 

Vi var ellers godt i gang med kostu-
me-idéerne, det grønne forår, den 
frodige sommer, det blæsende efter-
år og den isnende vinter med spæn-

dende ”søjlemonologer” og ”dyna-
miske brokke-dialoger” og musikalsk 
sang… men desværre altså, måske en 
anden gang.  

 

Vi ønsker for alle, at den aktuelle 
energi-klima-krise-krigs-forvirring  
klinger ud på bedste måde. 
 

Mange hilsner fra 
Jytte, Hans, Valdemar, Svea og Erik. 

Følgende har meldt sig til café-
forestillingen på MASken, som vi vil 
spille kort efter nytår 2023: 
 

Kirsten Jensen, Mette Hastrup, 
Hans Bruun, Peter Prese, Fritz Pe-
dersen og Erik Skøtt. 
 

Det bliver så dejligt. 

- Vi kunne jo godt bruge 1 kvinde el. 
2 mere + en pianist, som jo er helt 
central for forestillingen. 
 

Glæder mig til at komme i gang til 
efteråret. 
 
 

Kærlig hilsen 
Erik. 

 

Benny Andersen-Cabaret 
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Dyrene i Hakkebakkeskoven 
lever. 
 

Der har været en rigtig pæn tilmel-
ding til familieforestillingen Dyre-
ne i Hakkebakkeskoven, og al-
dersmæssigt spænder vi os fra de 
helt unge til dem med gråt hår. 
 

Skulle du have misset spørgeskema-
et, kan du bare henvende dig til Ege 
(ege@urirys.dk eller 28 68 23 29). 

Der er stadig få pladser ledige. 
 

Første møde bliver lige efter påske. 
Dato og tid kommer på mail til alle 
medvirkende. På mødet skal vi have 
fordelt rollerne og aftale prøve- og 
spilledatoer. 
 

Jeg glæder mig til at møde jeg alle, 
så vi kan komme i gang. 
 

På snarligt gensyn, 
Ege 

 
 

Dyrene i Hakkebakkeskoven 

Short Plays 
Dansk teater fejrer 300-års jubilæ-
um i efteråret 2022, og MAS bidra-
ger til festen med en short play-
forestillingsrække fra 23/9 til og 
med uge 41. 
 

MAS byder hele lokalområdet på 
åbent hus og gratis short play-
forestilling den 23. sep., og DATS 
(Dansk Amatør Teater & Scene-
kunst), der står bag den landsdæk-

kende fejring af jubilæet, donerer 
rød løber, beach-flag, grafisk design, 
boblevin og chips. 
Derefter opføres forestillingen 5-6 
gange frem til efterårsferien. 
 

Vi skal bruge flere skuespillere 
af begge køn i alle aldre - dog 
helst i 30’erne/40’erne. 
 

Forventningsfulde hilsner, 
Ege, Erik og Allan 

 

Med venlig deltagelse 

... Søger: flere deltagere - venligst!!! 
 

Der er stadig rigtig gode roller til 
mænd i både 40-50 års alderen og 
den ældre kategori. Der mangler 
også en til at besætte en stærk og 
central kvinderolle ca. 40 år, samt en 
mindre rolle også kvindelig ca. 40-
45 år.  
 

Så hold dig ikke tilbage, hvis du er til 
skarpt spil og replikker med bid i. 

Det får du i denne veldrejede opfølg-
ning til Erling Jepsens "Kunsten at 
græde i kor". Pyntede skeletter vrim-
ler ud af familiens klædeskab i en 
pinsom stemning af sort, underspil-
let humor - alt genskabt i skøn, søn-
derjysk 90'er stemning. Ikke blot 
flot, festligt og folkeligt, men også 
besk, barskt og brilliant!! 
 

Venlig hilsen, Liselotte 



Tak til Hamlet og 
Romeo & Julie 

 

Kære DREAM TEAM (Liva, Svea, 
Valdemar, Peter, Markus, Linea, 
Aster, Rikke, Palle, Jørgen, Erling, 
Annie og Edvard)!!! 
 

Tusind tak for jeres store indsats 
gennem et langt intenst prøveforløb 
og syv fantastiske forestillinger. I 
blev bedre og bedre for hver gang.  
- Annie sagde ikke et ord til den sid-
ste forestilling. 

Det var en super oplevelse at arbejde 
sammen med et hold med så stor 
aldersspredning. 
 

En særlig stor tak til jer unge skue-
spillere! Det lover godt for fremtiden 
i teatrets verden. Held og lykke med 
jeres nye udfordringer i det kom-
mende år. 
 

”Sammen har vi heddet Jensen”! 
 

- Allan 
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aktivitetskalender 
 

 
 
 
  
 
 
 

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 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 
Hestehavevej 3, 1.th  
5856 Ryslinge 
Telefon: 22 79 75 26 
formand@mas-scenen.dk 
 

Næstformand: 
Edvard Stadil 
Goebakke 6 
5750 Ringe 
Telefon: 40 83 50 79 
edvardstadil@gmail.com 
 

Kasserer: 
Ege Juul Nielsen 
Højskolevej 8 
5856 Ryslinge 
Telefon: 28 68 23 29 
kasserer@mas-scenen.dk 
 

Sekretær: 
Erik Skøtt 
Brangstrupvej 2 
5750 Ringe 
Telefon 60 65 26 05 
 

Store Scene: 
Ryslinge forsamlingshus 
Gråbjergvej 16, Ryslinge 
 

Lille Scene: 
Teatret MASken 
Gråbjergvej 6, Ryslinge 
5856 Ryslinge 

 

April 
 

 

Tor. 21.  kl. 17.00: Bestyrelsesmøde 
    på MASken 
 

Ons. 27.  kl. 19.30: Elling og Kjell Bjarne 
    Forpremiere på MASken 
 

Fre. 29.  kl. 19.30: Elling og Kjell Bjarne 
    Premiere på MASken 
 
Maj 
 

 

Søn. 01.  kl. 15.00: Elling og Kjell Bjarne 
    Forestilling på MASken 
 

Ons. 04.  kl. 19.30: Elling og Kjell Bjarne 
    Forestilling på MASken 
 

Fre. 06.  kl. 19.30: Elling og Kjell Bjarne 
    Forestilling på MASken 
 

Lør. 07.  kl. 15.00: Elling og Kjell Bjarne 
    Forestilling på MASken 
 

Tor. 19.  kl. 17.00: Bestyrelsesmøde 
    på MASken 
 

Lø. - sø. 21. - 22.:  DATS årsmøde og generalforsamling 
    Blommenslyst Kro  

Medlem af 
Dansk Amatør Teater & Scenekunst 

”Tjula-hup og en gammel snegl” 

I HAT er vi ved at lægge 
sidste hånd på vores fore-
stilling Den Spanske 
Flue, en farce om Sennep, 
uægte børn og spanske 
danserinder fra Valby.  
Forestillingen er et samar-
bejde mellem vores ung-
domsgruppe og voksen-
gruppe, og derfor mangler 
vi et publikum til vores 
generalprøve som kan give 
noget stemning og kon-

struktivt feedback på fore-
stillingen.  
 

Vi vil derfor gerne invitere 
alle medlemmer af MAS til 
generalprøve tirsdag d. 
19/4 kl. 19:30, i Haarby 
Skoles gymnastiksal, 
Sportsvej 16, 5683 Haarby. 
Dørene åbner 30 minutter 
før. 
 

Med Venlig Hilsen  
Thomas Andersen, HAT  

INVITATION TIL MAS’ere 

mailto:email@mas-scenen.dk

