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Medlemsblad

for

Stevns Amatør Scene

Juli/Aug.2019

Jeg er 25 år gammel, læser til dagligt til sygeplejerske, og så er jeg medlem
af Stevns Amatør Scene. Jeg startede i Amatørscenen tilbage i 2001, hvor
jeg spillede mus i Dyrene i Hakkebakkeskoven!
Skuespil har altid været en stor del af mit liv, og resten af min familie har også haft deres
gang i Stevns Amatør Scene. Jeg har holdt nogle års pause fra teater, men valgte i år at
melde mig ind igen og deltage i opsætningen af MARCOLFA. Derudover er jeg også blevet
suppleant i bestyrelsen, hvilket er fedt, fordi man får mulighed for at komme med gode ideer
og hjælpe med at sørge for, at vi har en god forening.

Dette års voksen-stykke – der blev opført på Snurretoppen i maj, var Dario Fo’s Marcolfa!
Min rolle i stykket var den unge, søde Teresa, der dog blev utrolig arrig og jaloux, da
Marcolfa prøvede at nuppe hendes kæreste.
Det har været en udfordring at skulle spille en arrig kvinde, der råber til højre og venstre,
men utrolig lærerigt og sjovt.
Holdet bag Marcolfa har alle udvist vilje og engagement i stykket, og hvis jeg selv skulle sige
det, endte vi med et virkelig godt resultat!
En tak til alle, der deltog og støttede op om os.

Sofie

Her er Marcolfa holdet:

Lykke som grevinde - Sofie og Anette S.(Marcolfa) - Hans Arne og Annette – Christian – Lene, instruktør og avisbud

Materiale til Masken modtages meget gerne. Du kan aflevere dit indlæg/billede til Grethe
(gref@privat.dk) eller en anden fra Bestyrelsen. Masken udkommer igen, når der er nyt at berette
http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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Turbo weekend 6.-7. april på St. Heddinge skole

Første weekend i april havde vi (Mona, Christian, Magnus og Grethe) en pragtfuld weekend sammen
med en flok glade teaterbørn. De fleste af deltagerne overnattede på skolen sammen med
Christian og Magnus – de købte ind, lavede mad og hyggede sig sammen om aftenen.
Vi spillede naturligvis en masse teater, mest småbidder fra tidligere børneforestillinger –
især fra historien om Peter Pan, som vi opførte på Snurretoppen før jul i 2011.
Klaus Bakdal, som i en årrække havde børn på teaterholdet, havde det år dramatiseret
historien om Wendy og Peter Pan til os. Hertil havde John Pedersen komponeret næsten
poetisk musik, der passede utrolig godt til historien, som da også i 2011 faldt i både børnenes
og publikums smag.
2019 holdet nød heldigvis også historien – og søndag eftermiddag fik børnenes forældre en
lille smagsprøve på, hvad vi havde moret os med at lave - ikke mindst de dramatiske scener
med kaptajn Klo og hans stygge sørøvere.

I løbet af søndagen fik vi nogle af deltagerne til at skrive et par linjer om weekendens oplevelser.
Se her:
Marta: Jeg syntes, det har været sjovt og dejligt at være her. Det er første gang, jeg er med til turbo
weekend, men jeg kommer helt sikker tilbage næste år - og jeg glæder mig. Tusind tak for en dejlig
weekend.
Asta: Jeg syntes, det var sjovt og spændende og hyggeligt.
Agnes: Jeg synes at det var sjovt at være med - jeg glæder mig til næste gang.
Sigrid: Jeg synes at det har været sjovt og spændende.
Tilda: Jeg syntes det var sjovt og spændende at være her og også lidt udfordrende.
Carl: Jeg synes at det har været spændende at have min første solo sang. Det har også været hyggeligt at
være med til Turbo weekend.
Magnus: Det er simpelthen altid en fornøjelse at fjolle rundt en hel weekend!
Smid teaterlege, hjemmelavet pizza, Peter Pan, Mona og Grethe ned i en gryde. Lad det simre sammen
med en flok glade og tossede unger (+Magnus og Christian) i en weekends tid, og så har du TurboWeekend.

Astrid: Jeg syntes at det har været sjovt. Og at man for lov til at være sammen med alle. Også er det rigtig
hyggeligt at lave lege og spille teater sammen med alle.
Christian: Endnu engang har vi haft en dejlig weekend med teater. Det bliver hyggeligt at ses igen til
sommer.

http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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To konfirmationer
Lørdag den 27. april blev Jacques og Leonora konfirmeret. TIL LYKKE til dem begge!
Et hold af glade medlemmer stillede op som en overraskelse og optrådte for konfirmanderne.
Først på Harmonien i Rødvig, hvor Jacques’ s familie og venner holdt fest for ham. Derefter
tog vi hjem til Leonora i Store Heddinge, hvor der var fest i haven.
Jacques, som har været med i Amatørscenen i mange år, og derfor også
har deltaget i mange konfirmations-optrædener, betroede os bagefter,
at han da havde forventet og håbet, at vi kom, og det var da også
tydeligt, at han nød underholdningen. Han blev oven i købet lokket til at
optræde for sine gæster ved at synge Troldesangen fra 2015 sammen
med Frederik J.

(Se lige her:)

(De to er sandelig blevet noget større siden da)

Det syntes gæsterne godt om, så flere af dem sang med og klappede takten til.
Hjemme hos Leonora var overraskelsen nok større, ikke mindst blandt
gæsterne.
Leonora måtte frem og optræde foran sine gæster som kaptajn Klo – og
her overraskede hun os alle med at kunne huske både replikker og sang,
selv om der var gået nogen tid, siden Leonora brillerede med det nummer i
Turbo Weekenden tidligere på året.
Til gengæld måtte Leonoras gæster deltage i opvarmningssangen to gange,
fordi vi mente, at første gang ikke helt levede op til vore forventninger!
Lisbeth og Grethe

HUSK at betale kontingent!

Aktivt kontingent skal betales årligt, hvis du deltager aktivt!
Dvs. på scenen eller backstage.
Passivt kontingent betaler du, hvis du vil støtte os. (Herligt, TAK!)
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.

http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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Grundlovsfejring i Munkegårdsparken, Store Heddinge.
Grundloven blev i den grad fejret, den 5. juni 2019. Som medierne skrev: ’Grundloven fik
liv i den grønne park’ – og det gjorde den. En helt igennem vellykket folkefest, som Stevns
Amatør Scene var en del af.
Lidt i 10 satte Lauge (Annette Laugesen) og jeg i skøn forening den nyindkøbte SASpavillon op, som om vi aldrig havde lavet andet og indrettede den med plakater,
presseomtaler og ikke mindst balloner.

Chivas kikkede også forbi…

Kort efter ankom sminkørerne med alt tilhørende grej og
hele dagen stod der en kø af børn, der gerne ville males i
ansigterne. Et lokalt fodboldholds logo var populært især
hos drengene, men ellers var det tigre, løver, vampyrer oma.,
som snart vandrede rundt på pladsen.
Mange velkomstprogrammer blev uddelt til de voksne, og vi
fik også en enkelt indmeldelse i hus. Alt i alt en dejlig dag i
skønt sommervejr. Lene
Bestyrelsen
Formand: Lene Walther Overgaard,lovergaard58@gmail.com
Næstformand: Brita Lunde Schou 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
Endvidere:
Lisbeth Christensen hellested@gmail.com
Annette Laugesen laugesenannette@hotmail.com
Suppleanter:
Sofie Kühl Kristoffersen
Lone Farø

http://www.stevnsamatoerscene.dk/

Telf. 25 11 86 71
Telf. 29 91 52 02
Telf. 21 45 69 46
Telf. 53 28 41 80
Telf. 40 32 75 03
Tlf. 40 82 00 84
Telf. 50 56 93 34
Telf. 60 12 16 88
Telf. 20 47 08 10

5

Fire raske dage med teater for børn.

22 søde forventningsfulde drenge og piger træder ind ad døren på Store
Heddinge skole. Alle har meldt sig til teater. 4 dage med sjov og skæg.
Hvad skal vi spille? Hvad skal jeg spille? Hvor skal vi spille? Skal vi i gang nu?
Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg har fået i løbet af mandagen.
Tror der er nogen der glæder sig til at komme i gang. Først læser vi stykket
igennem. Vi synger nogle sange. Så er det tid til frokost.
Hjælperne og Fromme går for sig selv for at finde ud af, hvad de forskellige har ønsket at
spille, og hvem der så skal spille hvad. Det er ikke sikkert man lige kommer til at spille det,
man har ønsket mest. Men skidt med det, det er lige meget, bare man er med. Ingen sure
miner.
Så kører det. Ud i hold, hvor vi øver replikker. Hvor skal jeg komme fra? Hvordan kan man se
sur ud, når man er ved at dø af grin? Ja, sjovt det var det. 2 dage øver og øver de alle
sammen. Tredje dagen er spændende, for efter frokost skal vi alle til Snurretoppen, hvor vi
skal på den rigtige scene. Først skal der læres, hvad man må og osse, hvad man ikke må. De
blev hørt i det, de havde lært, og alle var gode til at huske det.
Så skal der prøves kostumer. Alle kommer til at se flotte ud. Nogle i katte-kostumer, andre i
lange prinsessekjoler og andre i bondetøj.
Torsdag kommer. Nu er det dagen, hvor vi skal spille for alle forældre og andre glade
mennesker, der er kommet. Klokken bliver 14 - og Grethe ringer med klokken. Bag tæppet
står en flok dejlige børn og glæder sig, lidt nervøse, men alle med et stort smil. Tæppet går
fra - og musikken starter. 22 børnestemmer synger for fuld kraft. Så går stykket i gang. Alle
kan deres rolle til UG. De er bare så gode. Klap fra hele salen – som til sidst rejser sig i
begejstring. Klapper og klapper. Mange kommer op på scenen med blomster og slik. Det har
vores skønne børn fortjent.
Ja, så var det det for denne gang. Jeg har i hvert fald haft fire dejlige dage. Håber vi mødes
igen til næste år, til fire raske dage med sommerteater.
Venlig hilsen
Lunde
Foto:
Peer og Eli

Frigga Skov fe (Sigrid) m.fl.- og Mor Astrid og hendes fem drenge
Vi lægger billeder fra de fire raske dage ind på hjemmesiden, så hurtigt vi kan.
http://www.stevnsamatoerscene.dk/
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OBS: Sminkekursus!

Vi undersøger netop nu mulighederne for at afholde et sminkekursus
i efteråret.
Hvis du er interesseret – og synes, at det kunne være spændende at deltage i
sådan et – så send endelig snarest en mail til Sofie: zichkey@hotmail.com

Og så til juleforestillingen…
Årets juleforestilling bliver eventyret om ASKEPOT, som blev
dramatiseret til/ og opført af Stevns Amatør Scene til jul for ti år
siden. Nu tager vi den op igen, fordi både vi og publikum havde det så
godt med Askepot i 2009 – at vi har lyst til at spille den igen med de
børn og unge, som vi nu om stunder er så heldige at have som
medlemmer.
Det er Lunde, der står i spidsen for løjerne – og i rollelisten er der selvfølgelig
eventyrets kendte figurer og lidt til – i alt 24 medvirkende, så der er roller til både
mindre og større børn og da også til et par voksne.
Der er introduktion til prøveforløbet den 21. august. De medvirkende får nærmere
besked af Lunde inden da. Forestillingen skal opføres på Snurretoppen i uge 48.
-o-o-o-

De voksne – de skal da også på scenen…
En mindre arbejdsgruppe, nemlig Annette L., Lisbeth og Grethe går i august i gang med
planlægningen af Holbergs BARSELSTUEN – som vi satser på at opføre i foråret 2020.
Det er en meget munter historie, der foregår i København i 1700 tallet – og den indeholder
26 mindre og større roller med store muligheder for at udfolde sig festligt på scenen både
for begyndere og garvede aktører!
Vi satser på at starte prøverne efter efterårsferien – og holde pause omkring jul og nytår.
Du er mere end velkommen til at henvende dig allerede nu, hvis du har lyst til at være med på
holdet.
-o-o-oVi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du kunne have lyst til at deltage som sminkør,
scenemedhjælper, kostumier eller på anden måde hjælpe til. Ring eller skriv til os:

Se listen over bestyrelsen andetsteds i Masken.

http://www.stevnsamatoerscene.dk/

