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Medlemsblad

for

Stevns Amatør Scene

Marts/april
2018

Stevns Amatør Scene har, siden sidste 'Masken' blev udsendt, holdt generalforsamling, og det var rart at se
den lille trofaste skare, der foruden bestyrelsens medlemmer var mødt op denne fredag aften i februar i
'Det røde Palæ'. Alt i alt tog mødet vel en lille god time uden de store sværdslag - gammelkendte og nye
ansigter med henholdsvis 4 i bestyrelsen og 2 som suppleanter blev valgt - og nu er spørgsmålet så, om vi
som forening skal være lettede eller skuffede? Jeg hælder nok mest til det sidste.
Vores forening går død, hvis ikke medlemmerne bakker op om bestyrelsens arbejde ved for eksempel at
møde op til generalforsamlingen og give deres mening til kende. I flere år lokkede vi med hjemmelavet
flæskesteg og ditto rødkål, men 'stegen' har desværre ikke mere den ønskede effekt, lader det til, så hvad
skal vi så finde på?
Mange foreninger slås med de samme problemer som os, så de laver et eller andet 'tam-tam' til deres generalforsamlinger, for at få medlemmerne til at dukke op i større mængder, og jeg tror, at det måske er
vejen frem for at få flere op fra sofaen og løsrevet fra TV og computere derhjemme og ud i foreningslivet,
hvor man møder rigtige mennesker af kød og blod. Kære venner, bestyrelsen MÅ HAVE MODSPIL og nyt
blod tilført, hvis foreningen skal overleve på længere sigt.
Hvis vi skeler til en anden Amatørscene i vort nabolag, arrangerer de deres generalforsamling således, at
inden generalforsamlingen går i gang, prøves på et kommende stykke, hvor interesserede kan komme hen
og se, hvordan en sådan prøve foregår, hvorefter man går over til generalforsamlingen. De har så vidt vides
ingen problemer med at rekruttere aktive til deres stykker.
---ooo0ooo--Nå, nok om det, for et nyt år er begyndt, og i bestyrelsen har vi sagt farvel til Anette Sørensen, der utrætteligt har arbejdet og være kreativ dér i rigtig mange år. Til gengæld blev Brita 'Lunde' Lindstedt genvalgt og
ligeså Grethe Fischer, der som 1. suppleant jo måtte træde ind i den forrige bestyrelse ved mandefald, og
som nu blev valgt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Derudover fik vi lidt ungt blod ind i bestyrelsen
med Magnus Astrup Hansen og suppleanterne, Lisbeth Christensen og Marianne Plov Agerskov, glæder vi
os også til at arbejde sammen med.
Lige nu koncentrerer vi os om det store arrangement, der løber af stablen lørdag, den 21. april

2018, kl. 13.00 i Snurretoppen, hvor vi håber at finde nye medlemmer, der har lyst til at spille teater. Mød op, tag familien, naboen, svigermor eller kollegerne med - fortæl vidt og bredt om arrangementet,
som er annonceret andetsteds i bladet. Vi vil gøre alt, der står i vores magt, for at give de fremmødte en
sjov og uforglemmelig oplevelse denne lørdag - OG DET ER GRATIS!
Vi ses........Lene
Bestyrelsen
Formand: Lene Overgaard,
lovergaard58@gmail.com
Næstformand: Brita Lunde Lindstedt, elida7@msn.com
Kasserer: Grethe Fischer, gref@privat.dk
Sekretær: Magnus Hansen magnus-hansen@hotmail.dk
Musik, teknik med mere: Jesper Askø plusli@tdcadsl.dk
Kostumer m.m.: Sidsel Linea Olesen sidsel.linea.olesen@gmail.com
Hjemmeside, scene: Nicki Gylling, Nicki@elvvs.dk
Suppleanter:
Lisbeth Christensen, hellested@gmail.com

Tlf. 25 11 86 71
Tlf. 29 91 52 02
Tlf. 21 45 69 46
Tlf. 53 28 41 80
Tlf. 40 32 75 03
Tlf. 30 26 83 38
Tlf. 31 10 16 27

Marianne Agerskov, mpsm61@yahoo.dk

Tlf. 51 44 34 97
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Turboweekend 3. og 4. feb. 2018
Grethe: I efteråret foreslog Christian, at vi lavede en teaterweekend i vinterens løb for de lidt større børn, som er medlemmer hos os i Amatørscenen. Det var vi andre med på, og i weekenden 3.-4. februar mødtes vi så,
17 teaterbørn og en mindre flok ledere på St. Heddinge skole for at spille
en masse teater. Det blev en meget festlig weekend, hvor de eneste dramaer foregik i de små teaterstykker, vi opførte.
De fleste overnattede på skolen i et par klasseværelser, og der blev købt
ind og lavet mad til både lørdag aften og søndag af deltagerne. Alle ”ungerne” var fantastisk søde og dejlige, positive
og med på den værste! Se lige her:

Alma: Teater weekend er en helt fantastisk oplevelse. Der sker nogle sjove ting og du får et godt fællesskab med andre der har den samme interesse for teater.
Leah. Det har været helt vildt sjovt jeg glæder mig til næste gang.
Astrid. Det er vildt sjovt jeg har fået nogle nye venner det var også hyggeligt da vi var ude og handle jeg
glæder mig til næste gang.
Nanna: Det er vildt sjovt og det er rart at vide at hvis man bliver ked af det så er alle så rare jeg glæder mig
virkelig meget til næste gang.
Laura. Jeg syntes det var vildt sjovt jeg glæder mig allerede til næste gang der er turbo weekend det var
også sjovt at sove her så jeg skal helt klart med næste gang.
Christian: Sikke en weekend med masser af talent og hygge. Vi mødtes lørdag og gav den gas med en masse gamle stykker af teater. Derefter tog vi nogle ud og handlede, mens resten forberedte et helt nyt stykke
om at mobbe. Det var Magnus der lige faciliterede det og det blev smadder godt! Selve madlavningen var
der god hjælp til og opvasken deltog alle i, nogle tog de fælles ting og alle tog deres eget. Så det kan de vel
også derhjemme. Tak for denne gang – vi ses igen til sommer.
Mona: SÅ dejligt at være med de er så talentfulde dejlige at være sammen med ,alle de gode gamle stykker, og gode sange , . jeg siger tak for at være med er dejlig oplevelse, de er så fuld af liv og livsglæde og
det smitter. Tak til jer alle, tak til, Grethe og Christian. Skønt at være sammen jer alle.
Glæder mig til at se jer alle igen.
Hjalte: Det er rigtigt sjovt at være her, man lære en masse lege og spiller teater.
Jeanett: Som forælder til teaterbørn i Stevns Amatør Scene, vil jeg rette en KÆMPE tak til Christian, Mona
og Grethe for jeres engagement og det store arbejde det er, men som gør at I kan afholde en teater turbo
weekend for vores poder. Når man kommer forbi er der glade børn som hygger sig sammen og alle er
kammerater, også på tværs af alder. Store børn tager sig af mindre børn, der er respekt, en god tone,
samt sjov og ballade på den gode måde:-) I trygge rammer udfordres børnene, de rykker og udvikler sig....
og nu glæder de sig allerede til næste arrangement, nemlig sommerteater hvor der igen er endnu flere
engagerede voksne og unge fra foreningen der stiller op.
Og så lige en glad far:
Nicki: En stor tak til alle voksne som har arrangeret denne weekend for vores børn.
Som forældre kan man kun blive glad i “låget” når man oplever den glæde som både børn og voksne udstråler.
Vi glæder os til sommerteater.
Se billeder fra weekenden på næste side:
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Det var da en herlig weekend!
Næste gang mødes vi måske til
Fire Raske dage med Teater i uge 27?
Der er stadig ledige pladser.
På gensyn!

Har du endnu ikke betalt kontingent til Amatørscenen? Så se her:
Kontingentet indsættes på foreningens konto i
Sparekassen Sjælland, reg. nummer 9886 konto 0000 275 951.
Prisen for aktivt medlemskab af Stevns Amatør Scene for året 2018 er
150 kr. for voksne og 75 kr. for unge under 16 år.
Et års passivt medlemskab koster 75 kr.
OBS: Kontingent for 2018 bedes betalt nu.
Materiale til Masken modtages meget gerne. Du kan aflevere dit indlæg/billede
til en fra bestyrelsen eller til mig, Grethe: gref@privat.dk
Masken udkommer igen, når der er nyt at berette.

http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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Kære medlemmer.
I og jeres familie, venner, naboer,
kolleger med fl. inviteres til en
glad eftermiddag sammen med
Stevns Amatør Scene på Snurretoppen.
Formålet med arrangementet er udover at underholde - at finde
nye voksne med lyst til at være
med i vores forening.
Vi har brug for skuespillere, sangere, teknikere, tekstforfattere,
instruktører, kostumefolk, sminkører, kort sagt enhver, der kunne
tænke sig at prøve at være med i
en amatørscene.
Vi har planer om at sætte et syngestykke op næste vinter, men vi
vil også meget gerne lave en ny
revy.
Så kom – kom og hør mere
den 21.4 kl. 13.
Husk tilmelding hos formanden:
Lene Tlf. 25 11 86 71
Mail: lovergaard58@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------Til lykke til Menna, som d. 13. marts fejrede rund fødselsdag.
Menna har i mange år været aktivt medlem af Amatørscenen,
og har spillet med i mange teaterstykker og revyer hos os,
ikke mindst Livskarrusellen, som vi heldigvis af og til stadig
glæder os selv og andre med at opføre.
Fødselsdagen blev fejret udenlands med familien.

.
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Cirkus Monthe
på Snurretoppen, St. Heddinge
OBS: ·Det er en forudsætning for deltagelse, at man kan komme alle 4 dage.
Tilmelding og nærmere oplysninger:
Grethe: 21 45 69 46/ gref@privat.dk
Der er stadig pladser, men vent ikke for længe med at tilmelde jer. Det koster 75 kr. dvs. et
medlemskab at være med. Derimod er det gratis at se den gigantiske, fantastiske cirkusforestilling om Cirkus Monthe om torsdagen.
Det er sekstende gang vi afholder sommerteater for mindre børn.
Det har været sjovt hver eneste gang.

Kalender:
Kom og mød os på Snurretoppen (gratis adgang, husk tilmelding – se side 4) lørdag 21. april kl. 13.00 – 19.00
Sommerteater: Fire raske dage med teater:
Mødested:
St. Heddinge skole (Erikstrup)
St. Heddinge skole
St. Heddinge skole (afhentning Snurretoppen)
Mødested: Snurretoppen
Forestillingen Cirkus Monthe vises på Snurretoppen

mandag 2. juli kl. 10.00 – 14.30
tirsdag 3. juli kl. 10.00 – 14.30
onsdag 4. juli 10.00– 16.00
torsdag 5. juli 10.00– 15.30
torsdag 5. juli kl. 14.00 præcis

Beretning til generalforsamlingen, fredag, den 16. februar 2018 - se næste side.
http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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Årets gang:
Bestyrelsen har i 2017 afholdt 7 bestyrelsesmøder – næsten fuldtalligt hver gang – hvilket er rigtig
positivt. Vi arbejder godt sammen og selv om gennemsnitsalderen er lidt høj, har vi dog heldigvis
to friske unge mennesker, der trækker den lidt ned og de har i den grad bidraget positivt i bestyrelsesarbejdet. Tusind tak, kære bestyrelse, for et godt år.
Bestyrelsen, ja, den består af Brita ’Lunde’ Lindstedt, næstformand; Grethe Fischer, kasserer; Sidsel Olesen, sekretær; Nicki Gylling, web-master; Jesper Askø, musik og scene; Anette Sørensen,
kostumer og mig samt Mette Gylling, suppleant.
I løbet af perioden måtte vi desværre sige farvel til et bestyrelsesmedlem, som måtte trække sig
på grund af sygdom. I stedet indtrådte 1. suppleanten, som samtidig overtog kassererhvervet, absolut en gevinst, hvilket I vil kunne se med egne øjne, når regnskabet fremlægges.
I 2017 har vi registreret 48 medlemmer ml. 0-25 år og 31 over 26, det ser jo rigtigt pænt ud, men
der er ud af de 31 voksne kun ca. 13 aktive medlemmer og det arbejder bestyrelsen hårdt på at få
ændret. Som første tiltag er der arrangeret en fornøjelig eftermiddag med Amatørscenen, lørdag,
den 21. april 2018, fra kl. 13.00 her i Snurretoppen, hvor vi vil vise brudstykker fra tidligere forestillinger og fortælle lidt om vore tanker og visioner for fremtiden, hvor vi har brug for nye, gode
kræfter. Det er ganske gratis og vi håber, at rigtig mange vil finde vej til Snurretoppen netop den
eftermiddag.
Vi har i løbet af året fået to forespørgsler om mindre optrædener, men har måttet takke nej begge gange, fordi det var med meget kort frist og derfor ikke muligt at lave noget, vi kunne stå inde
for.
Børneteater:
Børneteateret går derimod strygende og aktiviteterne er nærmest overtegnede kort tid efter, de
udbydes. ’Fire raske dage’ i uge 27, her deltog 30 børn i Tryllefløjten, skrevet af Grethe Fischer,
voldsomt inspireret af Mozarts opera af samme navn. Holdet omkring - bestående af fem voksne
ledere – formåede igen at lege teateret ind i børnene og afsluttede de fire dage med forestilling
her på Snurretoppen for børnenes familier og venner – og salen var fyldt.
’Smukke Sally’ var vores juleforestilling i 2017 og ca. 400 personer var i teateret og se forestillingen. En lige så stor succes, som da vi for nogle år tilbage spillede ’Bølle-Bob’. Mange af vore børneskuespillere, der har trådt deres børnesko i Amatørscenen, er nu blevet voksne unge mennesker,
og de viste med bravur, at de kunne bære en forestilling frem til succes.
Jeg vil til slut på Amatørscenens vegne benytte lejligheden til at takke den lokale presse for godt
samarbejde. Vi bliver godt behandlet, og uanset hvor travlt, de end måtte have, så er de altid parate med råd, vejledning og hjælp. Man føler sig velkommen på redaktionerne og jeg håber meget,
at vores gamle forening fortsat vil have gode venner dér.
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