


Et lystspil med finurligheder
DILETTA T: Folke-
dansere opfører et
muntert lystspil i
Anlægspavillonen i
den første weekend i
februar.

RINGSTED: Ringstedegnens
Folkedanserforening invi-
terer til lystspil i Anlægspa-
villonen, Tværalle 5, lørdag
den 1. februar klokken 19 og
søndag den 2. febru klok-
ken 14.

I år er det lystspillet »En
datter dukker op« af Carl
Mathiesen, der er på pro-
grammet.

Stykket handler om
gårdejer Peter Petersens
kone Anmaj, der er godt træt
af at skulle have sin sviger-
inde boende. Svigerinden
Lisbeth har tjent på gården
i 40 år, uden at få andet end
logi, et værelse og kosten.

Anmaj mener nu at kunne
bruge værelset til forstue,
og at svigerinden vil være
bedst tjent med at komme
på plejehjem. Det er Lisbeth
ikke enig i, og hendes ven Jo-
chum spørger, om der ikke
findes et testamente.

Efter at have ledt lidt fin-
der han det. Heri står der, at
Lisbeth skal have lov til at
bo på gården, så længe hun
lever, og tilmed skal hun

De medvirkende skuespillere er Bente Staal Hansen, Torben Hansen, Hanne Gravesen, John Gravesen, Elva Olsen og Lars Weigmann. Grethe
Holst er sufflør, mens Kjeld Kastrup og Leif Olsen har ansvaret for lys og lyd.

have gratis mad. Hvis Peter
og Anmaj ikke får børn, skal
Lisbeths børn desuden arve
gården, men Lisbeth har in-
gen børn eller har hun?

Det viser sig under fore-
stillingen, som byder på

mange finurligheder. -
- Dilettanterne glæder sig

rigtig meget til at spille årets
forestillinger, siger tovhol-
der og næstformand i Ring-
stedegnens Folkedanserfor-
ening Torben Hansen.

Efter begge forestillinger
er der fælles kaffebord.

- Lørdag aften er der des-
udenfolkedanserbal, og søn-
dag er der fællessang efter
forestillingen, tilføjer Tor-
ben Hansen.

Til folkedanserballet spil-
ler Midtsjællands Spille-
mandslaug under ledelse af
Mogens Jensen, mens Karen
Frydenlund leder dansen.
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Folkedansere opfører lystspil
Folkedansere opfører et
muntert lystspil i An-
lægspavillonen i den før-
ste weekend i februar.

SKUESPIL: Ringstedeg-
nens Folkedanserforening
inviterer til lystspil i An-
lægspavillonen, Tværalle
5, lørdag den 1. februar
klokken 19 og søndag den
2. februar klokken 14.

l år er det lystspillet »En
datter dukker op« af Carl
Mathiesen, der er på pro-
grammet.

Stykket handler om
gårdejer Peter Petersens
kone Anmaj, der er godt
træt af at skulle have sin
svigerinde boende.

Svigerinden Lisbeth har
tjent på gården i 40 år,

uden at få andet end logi,
et værelse og kosten.

Anmaj mener nu at kun-
ne bruge værelset til for-
stue, og at svigerinden vil
være bedst tjent med at
komme på plejehjem.

Det er Lisbeth ikke enig
i, og hendes ven Jochum
spørger, om der ikke findes
et testamente.

Efter at have ledt lidt fin-
der han det. Heri står der, at
Lisbeth skal have lov til at
bo på gården, så længe hun
lever, og tilmed skal hun
have gratis mad.

Hvis Peter og Anmaj ikke
får børn, skal Lisbeths børn
desuden arve gården, men
Lisbeth har ingen børn eller
har hun?

Det viser sig under fore-

stillingen, som byder på
mange finurligheder.

- Dilettanterne glæder
sig rigtig meget til at spil-
le årets forestillinger, siger
tovholder og næstformand
i Ringstedegnens Folke-
danserforening. Torben
Hansen.

Efter begge forestillinger
er der fælles kaffebord.

- Lørdag aften er der des-
uden folkedanserbal, og
søndag er der fællessang
efter forestillingen, tilføjer
Torben Hansen.

Til folkedanserballet
spiller Midtsjællands Spil-
lemandslaug under ledelse
af Mogens Jensen, mens
Karen Frydenlund leder
dansen.

Dilettanterne er ifuld gang med at øve på lystspillet, der har pre~iere lørdag den 1. fe-
bruar.


