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Her kommer Masken med lidt om livets gang i Amatørscenen siden sidst og med lidt om, hvad 
der sker i den kommende tid. Lad mig allerede her røbe, at et hold er i fuld gang med prøver-
ne på forårets stykke, (nok mest for voksne), som I for øvrigt kan se lidt smagsprøver af al-
lerede i næste måned ved Amatørscenens GENERALFORSAMLING på Snurretoppen. 

 
Stykket hedder MARCOLFA, og det er forfattet af den kendte, nyligt afdøde italienske mul-
tikunstner, Dario Fo. Det er et ustyrligt, morsomt stykke i den klassiske ”commedia dell’ arte” 
stil, og det har vi længe haft lyst til at vise for den stevnske befolkning.  

Nu gør vi det så med foreningens formand, Lene i instruktørstolen og en mindre 
flok af voksne aktører på scenen! Stykkets hovedaktør er dog et SKAB!  
Så røber jeg ikke mere, men kom til generalforsamlin-
gen og oplev skabet og de levende væsner (skuespille-
re, som garanteret skaber sig på scenen).  
Det er den 13. februar kl. 19 på Snurretoppen!  

Det færdige teaterstykke kan opleves samme sted lørdag d.4. og 
søndag den 5.maj. 
Inden da afholder vi Turbo- weekend for unge medlemmer i  
alderen 7 til 15 år lørdag 6. og søndag 7. april på St. Heddinge skole. 
Og så skal der spilles teater!  Som tidligere år kan de, som har lyst, 
overnatte på skolen. Se nærmere om det på sidste side. 
God fornøjelse og forhåbentlig på snarligt gensyn hos  
Amatørscenen, siger Den gamle redacteur. 
Grethe 
 

Stevns Amatør Scene afholder generalforsamling 
 

i Det røde palæ på Snurretoppen. 
onsdag den 13. februar 2019 kl. 19.00 

 

Dagsorden i henhold til lovene. 
Inden generalforsamlingen kan du overvære en prøve  

på Amatørscenens næste forestilling 
MARCOLFA! 

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! 

MMeeddlleemmssbbllaadd  ffoorr  SStteevvnnss  AAmmaattøørr  SScceennee  JJaann..//FFeebb..  22001199  
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Siden sidst  

LLiiggee  eett  ppaarr  oorrdd  oomm  kkuurrsseett  ii  sseennssoommmmeerreenn::  HHvvoorrddaann  sskkaabbeerr  
mmaann  eeggeennttlliigg  eenn  tteeaatteerrffoorreessttiilllliinngg??  

Jeg var nok en lille smule uforberedt på, hvad 
det skulle være, men jeg må indrømme, at jeg 
var solgt og havde et par skønne dage, med 
sjov og leg, i form af små udtræk fra forskelli-
ge forestillinger, god snak og masser af 
grin. Jeg havde bestemt også en oplevelse af, 
at der bliv prikket til min helt personlige krea-
tive side, ved selv at prøve instruktør rollen 
og få lov til at tolke og forme en scene.   
Det at se en ide vokse og blive til god under-
holdning for andre bragte mig stor glæde.   
Jeg har efterfølgende været med i stykket, 
Folk og røvere i Kardemomme by, som jo var 
et børne stykke.  Den oplevelse at spille med 
børn var hygge, nærvær og masser af hårdt 

arbejde på den sjove måde.  Skønt, herligt, fantastisk og meget andet.  
Stor respekt for de børn som tør stille sig frem og blive set og hørt, de var så dygtige at jeg bliver helt blæst 
omkuld.  Jeg kan af varmeste hjerte kun anbefale, at man som voksen tillader sig selv at lege og grine, og 
denne mulighed er der i teater.   
De varmeste hilsner fra Annette Laugesen.  
(Annette deltog i september sammen med ni andre teaterglade i Amatørscenens instruktørkursus på St. Heddinge 
skole og spillede senere på året fru politimester Bastian i Folk og røvere i Kardemomme by på Snurretoppen.) 
 
 

Og HUSK så lige det her billige tilbud: 
Kontingent til Amatørscenen for hele året 2019! 

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 2019 er 
 150 kr. for voksne og 75 kr. for unge under 16 år. 

Et års passivt medlemskab koster 75 kr. 
OBS: Kontingent bedes betalt senest 1.marts 2019 

 
 

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. 
 
 

Fra kurset:  
Annette, Lunde og Lisbeth giver den hele armen i Marcolfa! 

mailto:gref@privat.dk�
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Halloween i Bøgeskoven 
Lørdag d. 3. november kunne de stevnske borgere blive skræmt 
i Bøgeskoven i forbindelse med Halloween. Arrangørerne havde 
fået de lokale spejdere til at stå med kage og varm kakao under 
det uhyggelige halvtag, som i øvrigt var imponerende udsmyk-
ket med dansende skeletter, modbydelige edderkopper og dystre farver.  

Men inden de stevnske familier kunne nyde godterne og 
(u)hyggen, måtte de først ud på en lille gåtur i den bælg-
mørke Bøgeskov. Udstyret med lommelygter kunne delta-
gerne på ruten beskue udfyldte flyverdragter, der hang i 
træer eller lå blodigt over træstubbe, men også ”levende 
væsner” var at finde!  
Stevns Amatør Scene var nemlig med til løjerne, og Victo-
ria, Jacques, Luis, Camilla, Maja og jeg selv luskede rundt 
inde i skoven. På den mørke rute måtte de besøgende der-

for først løbe fra en brummende og haltende zombie og lige i armene på en gusten og dyster trold. Dernæst 
ville en lille pige i hvid kjole og med en bamse i hånden pege på gæsterne, som nu ville finde en skrigende 
pige i grøften. Når det værste af chokket var gået af dem, kunne de gå videre til en højlydt grinende klovn. 

Og når gæsterne omsider kunne skimte lyset fra spejdernes halvtag, ville ingen ringere end Døden 
selv springe frem og skræmme dem. Det var altså heldigt, at børnene havde 
deres forældre i hånden! 
Alt i alt var aftenen utvivlsomt en succes, og flere af deltagerne måtte altså 

bare igennem skoven adskillige gange. Arrangørerne takkede os for hjælpen, og Stevns 
Amatør Scene fik stor ros for tiltaget. Martine var med som chauffør, og vi fik taget nog-
le åh’ så flotte billeder af finurlighederne! Jeg glemte helt at skrive, at Martine og min 
mor var fremragende som sminkører! 
-Magnus 

-o-o-o-o- 
  
Og så til juleforestillingen….. 
Folk og Røvere i Kardemomme by 
Nu er det jo anden gang, at jeg er med til at spille Folk og røvere i Kardemomme by. Jeg synes, at det var rigtig 
hyggeligt at være sammen, og spille teater med både gamle og nye skuespillere. Jeg ser allerede frem til som-
merteater som hjælper.  
Hilsen Victoria 
Victoria, der i 2012 debuterede som æslet Pontius, var denne gang Kardemomme bys 
tante Sofie. Fra først til den skrappe og arrig tante, som dog mildnes til allersidst, ved 
udsigten til at blive brand-majorinde!  

 
Kære Masken 
Jeg synes at det har været en sjov oplevelse. Man 
kommer tæt på andre mennesker og man kommer ud 
over sin egen grænse. Da jeg var der oppe fandt jeg 
ud af, at man ikke kunne mærke aldersforskellen.  Det 
var som om alle havde glemt det. Vi havde det super-
sjovt alle sammen både børn og voksne.            
Hilsen Amalie (som spillede Jesper, røver) 

Se også næste side 
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Ude i højre side af scenen, bag tæppet, sidder suffløren med næsen i ma-
nuskriptet. En ret så vigtig og hemmelig position. Skulle en skuespiller 
glemme en replik, så gælder det for suffløren om at være hurtig i replik-
ken, få sagt stikordet, så dialogerne kan fortsætte uden at publikum op-
dager noget.  
Ved dette års forestilling har det været sjovt at følge skuespillerne fra, at 
de kunne det nogenlunde da vi begyndte prøverne på scenen, til at de 
havde godt styr på det, da vi nåede frem til premieren. 
Men der sker altid nogle svipsere og så bliver de reddet og så kan vi grine 
ad det sammen bagefter. 
Det har været sjovt at være med til forestillingen Folk og Røvere i Karde-
momme by og jeg har mødt mange søde børn og voksne.  

                                               Hilsen 
Rie (sufflør) 

Vi saluterer for Rie. 
Vores dejlige sufflør! 
 

 
 

Se mange flere billeder fra den fine juleforestilling på vores hjemmeside: 
http: //stevnsamatoerscene.dk 

 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
Formand: Lene Walther Overgaard,lovergaard58@gmail.com    Tlf. 25 11 86 71 
Næstformand: Brita Lunde Schou Lindstedt, elida7@msn.com   Tlf. 29 91 52 02 
Kasserer: Grethe Fischer, gref@privat.dk    Tlf. 21 45 69 46 
Sekretær: Magnus Hansen magnus-hansen@hotmail.dk     Tlf. 53 28 41 80 
Musik, teknik med mere: Jesper Askø plusli@tdcadsl.dk    Tlf. 40 32 75 03 
Kostumer m.m.: Sidsel Linea Olesen sidsel.linea.olesen@gmail.com   Tlf. 30 26 83 38 
Hjemmeside, scene: Nicki Gylling, Nicki@elvvs.dk     Tlf. 31 10 16 27 

Lisbeth Christensen, 
Suppleanter:  

hellested@gmail.com    Tlf. 40 82 00 84 
Marianne Agerskov,  mpsm61@yahoo.dk     Tlf. 51 44 34 97 
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for unge medlemmer i alderen 7 – 15 år, hvor vi skal spille en masse teater, bå-
de gamle og nye numre, måske vende tingene lidt på hovedet og bytte om på rol-

lerne, synge gamle og nye sange og meget, meget mere..   
 
 

 
 

Programmet i korte træk: 
Mødetid: Lørdag den 6. april kl. 10.30 – 17.00  på St. Heddinge skole, Bøgen. 

Søndag den 7. april kl. 10 – ca. 16. 
 Husk madpakke og drikkelse til frokost  

Det koster kun et medlemskab for 2019 (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 spid-
sen 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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Turboweekend 2018 
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Fire raske dage med teater for børn. 
Også i år laver vi sommerteater for børn i fra 1. til 5. klasse. Det foregår i uge 27, 
og som sædvanlig på St. Heddinge skole og Snurretoppen og med afslutning med en 
lille forestilling kl. 14 den 4. juli, hvor alle er velkomne.  
Vi opfører et nyt lille stykke, denne gang et gammelt fransk eventyr, skrevet om til 
en mini teaterforestilling, som vi har kaldt  

TTTooommmmmmeeellltttooottt...   
Tilmeldingerne til sommerteater løber altid ind meget hurtigt ind.  Så hvis man er interesse-
ret, skal man hurtigst muligt skrive det til Grethe på gref@privat.dk eller ringe 21 45 69 46. 
Der er flere voksne ledere, og de får assistance af en gruppe unge, som har været med på 
scenen i flere år.   
      OOBBSS:: ·Det  eerr  eenn  ffoorruuddssæættnniinngg  ffoorr  ddeellttaaggeellssee,,  aatt  mmaann  kkaann  kkoommmmee  aallllee  44  ddaaggee..  

-o-o-o-o-o-o- 
 

 
 
 
 
 
 
 

(slet pris!) 
 
 

Velkommen! 
 

KKaalleennddeerreenn  
  

Generalforsamling i Snurretoppen   onsdag 13. februar kl. 19 
Betal kontingent     senest 1. marts   
 

Turbo Weekend
  

 for medlemmer i alderen 7 – 15 i St. Heddinge skole, Bøgen lørdag 6. og søndag 7. april  

Komedien MARCOLFA af Dario Fo på Snurretoppen  lørdag 4. maj 
     søndag 5. maj 
                                             

Sommer - Teaterskole for børn      
Mødested:
      tirsdag 2. juli kl. 10.00 – 14.30 

 St. Heddinge skole (Erikstrup)    mandag 1. juli kl. 9.30 – 14.30  

      onsdag 3. juli kl. 10.00– 16.00 
Mødested: 
 

Snurretoppen      torsdag 4.juli kl. 10.00– 15.30 

vises på Snurretoppen       torsdag 4. juli kl. 14.00 præcis 
Forestillingen Tommeltot  
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