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I anledning af fejringen af 
Dansk teater i 300 år byder 
MAS hjertelig velkommen til 
forestillingen  

 

 KORT & GODT 
 

Vi markerer fejringen med en 
urpremiere på helt nyskrevet 
dansk dramatik i en særlig form, 
nemlig Shorts Plays. Der er tale 
om i alt 7 korte stykker (på max. 
ca. 15 minutter). 
 

Vi markerer 300-året i samar-
bejde med DATS (Dansk Amatør 
Teater og Scenekunst.) med en 
reception inden forestillingen. 
 

Vi byder velkommen kl. 18.30, 
og forestillingen går i gang efter 
receptionen. 
 
 
 
 

 
 
 

Jubilæumsåret markeres med et 
par taler, og der vil være ” bob-
ler” i glassene + lidt snacks. Vi 
håber du/I vil komme og være 
med til at fejre jubilæet sammen 
med os. 
 

Da der er begrænset antal sidde-
pladser på MASken, vil vi meget 
gerne have en tilkendegivelse fra 
dig/jer, så vi kan reservere plad-
sen. 
 

Tilmelding for MAS-medlemmer 
EFTER den 10. september til 
formand Erling Clausen, tlf. 22 
79 75 26 /  
mail: ecl@outlook.dk 

 

Hjertelig hilsen, 
MAS’s bestyrelse 
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September 2022 
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Arbejdslørdag 
 

Gennemførtes den 20. august. Det 
blev en fin dag. 14 medlemmer 
knoklede rundt: Barakken blev va-
sket (den er faktisk rigtig fin hvid), 
garderoben blev igen fremkomme-
lig, mellemgang (Godot) og teknik-
rum er rent og overskueligt. Cafe 
Paradis dufter fint, og vores arkiva-
rer har skabt godt overblik. Teater-
salen nu helt klar til Short Play-
gruppen. Tak for godt samarbejde! 
 
 

”Spis selv” 
 

13-14 glade MAS’ere spiste selv og i 
fællesskab deres medbragte mad i 
skønt vejr ved et langt bord ude i 
gården. Grillen flyttede plads flere 
gange. Hans underholdt med guita-
ren og gode sange, og snakken og 
latteren klingede. Vi burde blot have 
være lidt flere, der kunne nyde sam-
været og fællesskabet. 
 

Sæsonens repertoire 
 

Arbejdet med stykkerne er allerde 
godt i gang, både i Hakkebakke-
skoven og Med venlig Deltagel-
se, og allerstørst travlhed er der 
med forestillingen Kort & Godt. 

Samlingen af Short Plays skal nem-
lig have premiere den 23. septem-
ber. I stor stil!!! Læs andet sted i 
bladet. 
 

Generalforsamlingen 
 

finder jo sted torsdag den 15. sep-
tember. 
Der er formandsvalg i år. Bestyrel-
sen indstiller Erling til genvalg. 
Vi har gennemgået budgetter til alle 
forestillingerne, og vi har besluttet, 
at det er fornuftigt at hæve billetpri-
sen for publikum en smule. Kom og 
hør mere torsdag den 17. september. 
 

Sæsonprogrammet 
 

med omtalen af sæsonens fire pro-
duktioner forventes at være færdig i 
starten af september. - Der er nogle, 
der har vældig travlt! 
 

PR-udvalget 
 

har arbejdet på højtryk med alt PR-
arbejdet i forbindelse med festlig-
holdelsen af 300-års teaterjubilæet 
og premieren på Kort & Godt den 
23. september. 
 

På bestyrelsens vegne, 
Erik 

 
 

Generalforsamling 
to. d. 15. september 

kl. 19.30 i 
Forsamlingshuset 
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Kære læsere: 
 
 

Velkommen til et brag af en ny tea-
tersæson i MAS! 
 

Skønt, at vi nu igen er i fulde om-
drejninger - med fire store produkti-
oner - efter Corona-matheden. 

 

Og MAS-generalforsamlingen står 
for døren: Kom og deltag aktivt i 
debatten om foreningens nutid og 
fremtid. - Og formand Erling er på 
valg! 
 

Den første store begivenhed i den 
nye sæson bliver  
 
 

 
 

ÅBENT HUS-FEST på MASken 
den 23. september kl. 18.30, 
hvor der er gratis drinks og efterføl-
gende Short Play-forestillingen 
KORT og GODT. - Bestil billetter 
EFTER den 10. sept. (Se side 2.) 
 
 

Vi havde en god og produktiv ar-
bejdslørdag den 20. august - og en 
rigtig hyggelig udendørs ”spis selv” i 
det flotte sommervejr. - Synd, at ik-
ke flere MAS’ere dukkede op og dyr-
kede det muntre fællesskab! 
 
 
 

-Forventningsfulde hilsner fra Allan. 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 

 

Foderstofrevyen 
til DM 2022  

 

Nu er Dansk Revyfestival genopstået 
i en ”light”-version efter corona-
nedlukning, så nu skal vores lokale 
Foderstofrevy igen deltage i DM i 
amatør revy, og det glæder vi os ge-
valdigt til. 
 
Så turen går til det skønne Juelsmin-
de, hvor Dansk Revyfestival har sine 
rødder, og det bliver sjovt og inspi-
rerende at være sammen med en 
masse andre amatørrevyer fra for-
skellige dele af det danske land. 
 
Vi er sluppet gennem ”nåleøjet” og 
har hele 3 numre med i aftenfinalen, 
der foregår lørdag den 10. Septem-
ber kl. 19.30 i Juelsminde Hallerne. 
 
 
 
 
 

 

Vi vil naturligvis have et hold sup-
portere med til Juelsminde, og vi 
håber selvfølgelig på at komme ”på 
podiet”. 
 

Nu har vi ikke været sammen med 
andre lokalrevyer siden 2016, så vi 
glæder os helt vildt til at se, hvad de 
går og laver rundt omkring og samti-
dig er det skægt at høre, hvor mange 
dialekter vi har i vores ”lille land”, 
samt hvor vi ligger henne i forhold 
til andre revyer! 
 

Billetter til finaleforestillingen om 
aftenen kan købes på revyfestival.dk, 
hvor der også er mere information 
om selve arrangementet. 
 

- Hans 
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KORT og GODT 
Uha, hvor har vi travlt!!! - En meget 
kort øveperiode og en masse ”ind og 
ud” af medvirkende. Men takket væ-
re Anne Abildgaards indtræden i 
truppen er vores puslespil nu ved at 
gå op, og vi kan byde velkommen til 
forestillingen 
 

KORT og GODT 
 

fre.  23/9  kl. 18.30 
ons.  28/9  kl. 19.30 
ons. 5/10  kl. 19.30 
tor. 6/10 kl. 19.30 
ons. 12/10 kl. 19.30 

 

Vi (: Anne, Erling, Betty, Erik, Ege, 
Linea, Dorrit, Palle D., Rikke, Trine, 
Henrik, Liselotte, Allan) går til den 
med energi og højt humør - flere 
gange i ugen, i flere roller i de syv 

stykker. 
 

Det er udfordrende, krævende og 
meget varierede short plays, vi ar-
bejder med - og det er skønt! 
 

Skuespillerne byder fornemt ind i 
deres forskellige karakterer, og vi 
glæder os til at vise resultatet. 
 

HUSK:  
 

Bestil billetter EFTER den 10/9  på  
 

www.mas-scenen.dk 
 

eller tlf. 22 88 56 78 
hverdage kl. 17-18. 
 

DET BLI’R STORT!!! 
og KORT og GODT 

 

Venlig hilsen, Allan. 



 
 

Dyrene i Hakkebakkeskoven 

Det kribler og krabler i forsamlings-
huset! 
Årets familieforestilling er i fuld 
gang, hvor er det dejligt at vi igen 
kan fylde scenen i forsamlingshuset 
med dejlige børn og unge. Nå ja - 
også nogle gamle, men alle med et 
ungdommeligt sind. 
 

Egern-børnene Elinor, Elva og Karla 
samt uglen Elin, alle nye børn i MAS, 
sætter virkelig liv i kullisen med en 
dejlig iver. 
 

Elias, Ester, Elizabeth, Merle, Male-
ne, Amalie, Thea og Nanna, de unge, 
går til den med krum hals. 
 

Ja vi gamle skal virkelig oppe os for 
at følge med, men hvor er der meget 

energi, og det er godt, for forestillin-
gerne er lige om hjørnet, nemlig: 
 

Premiere: 
Søn. d. 13. nov. kl. 15:00 

 

Øvrige forestillinger:  
 Lør. d. 19. nov.  kl. 15:00 
 søn. d. 20. nov. kl. 15:00 
 søn. d. 27. nov. kl. 15:00 
 lør.  d.    3. dec. kl. 15:00 
 søn. d.    4. dec. kl. 15:00 
 lør.  d.   10. dec. kl. 15:00  
 

i Ryslinge Forsamlingshus 
 
- En glad og forventningsfuld in-
struktør Ege, Som heldigvis har Pau-
line til at tage et stort slæb med in-
struktionen. 
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Med venlig Deltagelse 

Side 8 

Vi er i fuld gang med Erling Jepsens 
drama. Og ironisk nok er ordet delta-
gelse blevet vældig aktuelt allerede 
fra starten. Vi nåede at have alle rol-
ler skønt besat indtil 2. øvegang, 
hvor en af vores hovedrolleindehave-
re måtte melde fra grundet begyn-
dende stress. Men... dagen efter kl. 
13 havde jeg tilsagn fra ny rollehaver, 
som kl. 17 dog beklageligvis måtte 
melde fra igen. Vældig spændende 
proces!!!! Nærmest nervepirrende!! 
Så hvis nogen af jer kender en mand 
i 40-50 års alderen uden stress!! - så 
lad trommerne lyde!!!  
 

Ellers går det fremragende!!! Dorrit 
øver sig i at være ondskabsfuld på en 
undseelig og tilsyneladende kærlig 
måde, mens hun forsøger at kvæle 
Allan i et stykke ost... Og Allan er vist 
lykkelig over, at hæmoridescenen er 
lagt off!! Erik nyder atter at være 
tilbage i førsteelsker-rollen, og Sabi-
ne med de nyyyydelige tænder øver 
sig i det grænseoverskridende i at 
spytte på andre (Palle er måske ikke 
helt bevidst om endnu, at det er 

ham, der skal lægge krop til...). Finn 
lader skægget og håret gro til april, 
mens Davides armhår vist aldrig er 
blevet beundret så inderligt! Camilla 
og Jens Christian er indtil videre 
sjældne, men højt skattede gæster... 
som vi glæder os meget over at lege 
med. Og Henrik og Rikke bliver ka-
stet rundt, hvor der mangler venlige 
deltagere! Vi glæder os vanvittigt til 
at se oldingeholdet, (det grå guld) 
samlet, Vagn, Jørgen Nysæter og 
Palle - de bliver klart det nye sort!! 
Og som prikken over I'et mangler vi 
pt en sufflør… 
 

Erik og jeg havde en herlig tur til den 
nordfynske ødemark for at hente den 
sagnomspundne, let slidte røde læ-
dersofa, som har været arnestedet 
for stykkets incest... Og Sabine har 
fået pudset geværet! Vi vender tilba-
ge med yderligere rekvisit ønsker!! 
 

Som I kan se, en spændende proces 
er i fuld gang!!! Næsten gys!! Vi glæ-
der os til det videre forløb! Ikke ke-
deligt!!! 
 

Venligst, Liselotte 



Jeg glæder mig virkelig til at møde 
cabaret-holdet på 
 

mandag aften den 29. august 
på MASken 

 

I løbet af den herlige sommertid har 
jeg lyttet til plader med Benny An-
dersen og Poul Dissing. Stor inspira-
tion! 
 

Jeg har smålæst en del af Bennys 
digte, med alle deres sproglige finur-
ligheder. Stor inspiration! 
 

Jeg har tænkt tilbage på vores første 
Benny Andersen-cabaret på Store 
Scene i 2014. Stor inspiration! 

Tanken om en mindre - mere intim 
cabaret på MASken med caféborde 
og publikumstæthed. Stor inspirati-
on! 
 
 

Derfor glæder jeg mig til mødet med 
teatervennerne på mandag, hvor vi 
sammen skal finde på noget nyt og 
spændende, som skal udspille sig på 
MASken mellem publikum i januar 
(så vi er i god tid). 
 
 

Jeg tror såmænd det bli’r helt for-
tryllende. 
 
Hej så længe, Erik. 

 

Benny Andersen-cabaret 
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SENIORTEATERFESTIVAL DEN 15. 
OKTOBER I ODENSE  
 

Vi har booket en scene i Seniorhuset 
i Odense og vil glæde os til at se jer 
alle til Seniorteaterfestival.  
 

FESTIVALGÆST:  
Som altid på vores festivaler er det 
gratis at komme ind og se forestillin-
ger. Man møder blot op 15 minutter 
før forestillingen, og så er der fri en-
tré.  

Hvis du ønsker at deltage hele dagen 
og få forplejning (frokost, kaffe/te/
kage og aftensmad), så koster det 
200 kr. at deltage.  
 

Programmet følger så snart det er på 
plads.  
 

Tilmelding som festivalgæst med 
forplejning på  
 

 https://www.dats.dk/event/dats-

seniorteaterfestival-i-odense/  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dats.dk%2Fevent%2Fdats-seniorteaterfestival-i-odense%2F&data=05%7C01%7C%7C1bf0ce8939c9427ce1cd08da85abc8b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637969270103939633%7CUnknown%7CTWFpbG
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dats.dk%2Fevent%2Fdats-seniorteaterfestival-i-odense%2F&data=05%7C01%7C%7C1bf0ce8939c9427ce1cd08da85abc8b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637969270103939633%7CUnknown%7CTWFpbG
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Produktiv arbejdslørdag 
og hyggelig ”spis selv” 



Send en mail til: cafefabers2@gmail.com og opgiv navn, adresse, mobilnr. og 
mail-adresse, så vil du få tilsendt faktura på de 100kr og efterfølgende modtage 
nyhedsmails. 

onsdag: 14 - 20 
torsdag: 14 - 20 

du kan blive frivillig aktiv medlem af caféen og byde 
ind med den tid og de ressourcer du har at give af. 

caffe latte 
cappucino 
iskaffe  
espresso 
coffeinfri kaffe m.fl. 
sandwich (vegetar, kylling-
bacon,parmaskinke) 
kager 
cookies 
dadelstænger 
boller m. ost 
øko-vand 
sodavand 
øl 
vine 
drinks 

mailto:cafefabers2@gmail.com


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 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 

 

September 
 

Lør. 10.    Dansk Revyfestival 
    Juelsminde 
 

Tor. 15.  kl. 19.30: MAS-Generalforsamling 
    Forsamlingshuset 
 

Fre. 23. kl. 18.30: ÅBENT HUS-FEST/KORT og GODT-forestilling 
    MASken 
 

Ons. 28.  kl. 19.30: KORT og GODT 
    MASken 
 

Oktober 
 

Ons. 5.  kl. 19.30: KORT og GODT 
    MASken 
 

Tor. 6.  kl. 19.30: KORT og GODT 
    MASken 
 

Ons. 12.  kl. 19.30: KORT og GODT 
    MASken 
 

Lør. 15.  kl. 19.30: DATS - Seniorteaterfestival 
    Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odens 

November 
 

Søn. 13.  kl. 15.00: Dyrene i Hakkebakkeskoven 
    Ryslinge Forsamlingshus 
 

Lør. 19.  kl. 15.00: Dyrene i Hakkebakkeskoven 
    Ryslinge Forsamlingshus 
 

Søn. 20.  kl. 15.00: Dyrene i Hakkebakkeskoven 
    Ryslinge Forsamlingshus 
 

Søn. 27.  kl. 15.00: Dyrene i Hakkebakkeskoven 
    Ryslinge Forsamlingshus 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater & Scenekunst 

 

Vi kommer hinanden ved i MAS 

mailto:email@mas-scenen.dk

