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Medlemsblad

for

Stevns Amatør Scene

Januar
2018

Jul og nytår er nu vel overstået, og ligesom Majestæten og statsministeren er det tid at kikke tilbage på, hvordan året så er gået og ikke mindst kikke fremad med ønsker for det nye år.
Jeg har også haft ’krystalkuglen’ fremme. Vi har, som jeg tog hul på i sidste klumme, haft stor søgning og succes med børneteater gennem flere år, senest med forestillingen ”Smukke Sally”, som –
hvis jeg husker ret - ca. 400 personer var inde at se i løbet af de fire dage, forestillingen spillede.
Tillykke med det til holdet omkring forestillingen. Godt gået.
Jeg kan love, at børneteateret er et område, som vi også satser stort på i 2018. Der er allerede
planer for den kommende tid, så det er med at holde øje med vores hjemmeside for at se, hvad
der er af fristende arrangementer.
På voksensiden vil der også komme tiltag, som forhåbentligt vil øge vores medlemsskare. I løbet af
foråret vil der blive annonceret både i lokale medier og på hjemmesiden efter teatertosser ’in spe’,
for vi er sikre på, at der i de fleste personer gemmer sig evner, som bare venter på at blive foldet
ud, hvad enten det så er som skuespiller eller som ’praktisk gris’ og her vil I få en enestående
chance for at vise, hvad I kan. Grib den!
Majestætens opfordring i nytårstalen på landsdækkende TV til at foretage sig noget unyttigt – ved
I hvad, kære venner, det kan vi i hvert fald prale med, at det har vi gjort i over 100 år – moret og
underholdt den stevnske befolkning – og det er vel egentlig ikke så unyttigt endda…..
Godt Nytår
Lene

Stevns Amatør Scene afholder generalforsamling
fredag den 16. Februar 2018 kl. 19.00
i Det røde palæ på Snurretoppen.
Dagsorden i henhold til lovene.
Efter generalforsamlingen byder Amatørscenen på ”Lidt lækkert til ganen”.
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde mindst 2 dage forud.

Vi håber at se rigtigt mange af jer kære medlemmer!
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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Årets juleforestilling

Smukke Sally

(Sidsel)

blev ”skudt af” på Snurretoppen de første fire dage i december. Jeg skal
love for, at der var fart over feltet! Se blot her, hvad nogen af deltagerne og
tilskuerne sagde bagefter:
Jeg var med for nogle år siden da der blev opført Bølle Bob, hvilket var i en
mindre rolle. Oprindeligt skulle jeg ikke have været med til at opføre Smukke
Sally. Men en måneds tid efter opstart blev jeg ringet op og spurgt, om jeg
ikke ville være med og det sagde jeg jo ja til.
Selvom det til tider var hårdt at skulle afsted, når man bor et stykke væk, så var det altid hyggeligt at mødes med alle de andre. Man lærer nogle nye mennesker at kende og nogle gange ender det ud med en
masse nye venskaber uanset alder og køn. Jeg blev personligt udfordret i forhold til størrelsen af rollen,
jeg fik, men det har været med til at udvikle mig både som person men også i forhold til at spille teater.
Personligt er jeg selv meget glad for struktur, hvilket jeg syntes, der manglede lidt af, men det er igen også
med til at skubbe ens grænser, hvilket man jo gerne gør, når man spiller teater. Det er et fantastisk fællesskab man har, specielt under forestillingerne, man hjælper hinanden om det er udenfor eller på scenen.
Hilsen Charlotte
Jeg har været så heldig og være med bag scenen til Smukke Sally. Vi havde 4 fantastiske dage på Snurretoppen som kulminationen på et 3 måneders langt forløb med øvedage - klargøring af kulisser mm.
Vi har haft en fest og jeg glæder mig allerede til næste forestilling.
På gensyn. Nicki Østergaard Gylling
Mon ikke de fleste kan nikke genkendende til ordene i sangen ”Hjemme hos mig selv”. Derhjemme er
man Superstar, uanset om man hedder Sally, Bob eller et andet navn. Men ude kan modet svigte, så man
nærmest slår knude på sig selv, og ser sig om efter det nærmeste musehul.
Hvis de unge skuespillere i Stevns Amatør Scene har det sådan, mærkede man det ikke, da de opførte
musicalen Smukke Sally. De spillede og sang, så det var en fornøjelse. I er alle Superstars.
Tusind tak. Glæder mig allerede til næste år.
Kærlig hilsen Inge M.
Og hørt i salen:
En fantastisk energi og begejstring hos hele holdet bar forestillingen fra først til sidst.
Hvor var de gode!
Man nød hvert sekund, selv om forestillingen faktisk var noget længere end ventet.
Suffløren, Rie om søndagen: I dag var jeg nærmest overflødig.
Teknikker bordet: Det lykkedes! Godt gået!

http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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indbyder dig til

for unge medlemmer i alderen 7 – 15 år, hvor vi skal spille en masse teater, både gamle og nye numre, måske vende tingene lidt på hovedet og bytte om på rollerne, synge gamle og nye sange og meget, meget mere..

Programmet i korte træk:

Mødetid: Lørdag den 3. februar kl. 10.30 – 17.00 på St. Heddinge skole, Bøgen.
Søndag den 4. februar kl. 10 – ca. 16.
Husk madpakke og drikkelse til frokost
Det koster kun et medlemskab for 2018 (75 kr., som medbringes)
at deltage i denne del af fornøjelserne, men…

EKSTRA – EKSTRA:

De af jer, som har lyst til at være sammen og hygge jer også efter kl. 17 lørdag til søndag,
kan blive på skolen og overnatte i klasseværelserne i BØGEN. Med Christian og andre i spidsen skal I sammen lave mad til om aftenen og næste dag.
Hvis I har lyst til at være med i denne del af festlighederne, skal I også medbringe 50 kr. til
mad plus sovepose og tandbørste.
Tænk også på, om der er noget, I kunne bidrage med til underholdningen om aftenen.
Vi vil gerne i forvejen vide, hvem der kommer, så tilmelding er nødvendig.
Tilmelding og yderligere oplysninger: Grethe, telefon 21 45 69 46 mail: gref@privat.dk
og Christian: telefon 22 67 05 43 mail: christian-fromme@jubii.dk

Kalenderen
Turbo Weekend for medlemmer i alderen 7 – 15 i St. Heddinge skole, Bøgen
Generalforsamling i Snurretoppen
Betal kontingent
Sommer - Teaterskole for børn
Mødested: St. Heddinge skole (Erikstrup)

Mødested: Snurretoppen
Forestillingen Cirkus Monthe
vises på Snurretoppen

lørdag 3. og søndag 4. februar
fredag 16. februar kl. 19
senest 28. februar
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

http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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Bestyrelsen

Formand: Lene Overgaard, lovergaard58@gmail.com
Skørpingevej 4, 4673 Rødvig Stevns
Næstformand: Brita Lunde Lindstedt, elida7@msn.com
Håndværkerparken 1, 4660 Store Heddinge ·
Kasserer: Grethe Fischer, gref@privat.dk
Skomagervej 1, 4673 Rødvig
Sekretær: Sidsel Linea Olesen sidsel.linea.olesen@gmail.com
Gevnøgade 22, 4660 Store Heddinge
Musik, teknik med mere: Jesper Askø plusli@tdcadsl.dk
Kongeskovvej 13, 4660 Store Heddinge
Kostumer m.m.: Anette Sørensen, anettegarde@live.dk
Kongeskovvej 13, 4660 Store Heddinge
Hjemmeside, scene: Nicki Gylling, Nicki@elvvs.dk
Frøslevvej 15, 4660 Store Heddinge
Suppleant: Mette Gylling, alma-balma@outlook.com
Frøslevvej 15, 4660 Store Heddinge

Tlf. 25 11 86 71
Tlf. 29 91 52 02
Tlf. 21 45 69 46
Tlf. 30 26 83 38
Tlf. 40 32 75 03
Tlf. 23 42 91 63
Tlf. 31 10 16 27
Tlf. 60 84 86 13

kontingent til Amatørscenen!
Kontingentet indsættes på foreningens konto i Sparekassen Sjælland,
reg. nummer 9886 konto 0000 275 951.
Prisen for aktivt medlemskab af Stevns Amatør Scene for hele året er
stadigvæk 150 kr. for voksne og 75 kr. for unge under 16 år.
Et års passivt medlemskab koster 75 kr.
Så skal der igen betales

OBS: Kontingent for 2018 bedes betalt senest 5. marts

OBS: Også i 2018:

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

http://www.stevnsamatoerscene.dk/

