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Gylden debut som
dramatiker og instruktør
HAT: Kasper Lynge
Larsen er klar til
at søsætte dette års
komedie på de skrå
brædder i Fensmark.

matiklærer på folkeskolen
i Fuglebjerg. Han er god til
at lære fra sig, og han elsker
den logiske tankegang.
- De, der ikke kan se det
smukke i matematikken,
har ikke forstået den, siger
han og griner.

Lokket til som statist
Af Robert Andersen
FENSMARK: Der er debut til
den 28-årige Kasper Lynge
Larsen, når HAT - Holmegaard Amatørteater - på
søndag 7. april i Folkemusikhuset har premiere på
komedien »Guldklumpernes Hemmelighed.
Han har flere gange selv
stået på Fensmarks skrå
brædder, men denne gang er
han flyttet om på den anden
side.
Kasper Lynge Larsen har
selv skrevet stykket, og han
står også selv for instruktionen. Han er en af de unge,
som HAT tidligere har efterlyst, der skulle tage over for
den gamle garde.

Den nyslåede dramatiker
og instruktør begyndte hos
HAT i 2007, hvor han blev
lokket ind som statist, og siden er det blevet til en stribe
større roller. Men nu stå han
med det store ansvar.
- Det første udkast til
»Guldklumpernes Hemmeligheder« blev skrevet på en
weekend, men siden er det
skrevet om flere gange.
- Jeg må have læst det 1oo
gange, siger han.
Nu hvor premieren nærmer sig, bliver der stadig justeret på småting. Skuespillerne kommer med input, og
replikker bliver rettet til.
- De synes, det er sjovt,
og vi skriver stadig på det.

Vi har valgt at være meget
åbne, siger han.
Kasper Lynge Larsen vil
gerne prøve at være den hovedansvarlige igen, men det
bliver ikke til næste år.
Selvom han har uddelegeret flere opgaver og har fået
hjælp henad vejen, så trækker sådan en forestillinger
virkelig veksler på dagligdagen.
- Hold kæft, det er et stort
arbejde, siger han.

De sidste detaljer
Ikke nok med at Kasper Lynge Larsen selv har instrueret og skrevet stykket. Han
har også selv måtte finde
de medvirkende. Der er fem
kendinge, mens tre af rollerne bliver udfyldt af nye
kræfter.
Det er to mænd og en kvinde.
- Jeg har fundet dem på Facebook. Jeg kontaktede mellem 30 og 40, siger han.
Han tjekkede, om de havde
spillet amatørteater før, og

så var det ellers bare at gå i
gang med telefonen.
- Jeg er glad for, at vi har
fået nyt blod og nye ansigter
ind i truppen, siger han.
På fredag er de klar til
den traditionelle forpremiere med spisning, der har
Folkecafeen som arrangør.
Søndag 7. april kl. 15 er der
en helt traditionel forestilling.
Imens justerer Kasper
Lynge Larsen lige de sidste
detaljer på plads.
Se mere på www.holmegaardamatoerteater.dk og
billetten.dk

Gør klar til katastrofen
NÆSTVED: Folk & Sikkerhed Storstrømmen inviterer til
oplysnings- og debatmøde tirsdag den 9. april klokken 19.30
på Beredskabsstyrelsens Kaserne, Bag Bakkerne 26, 4700
Næstved. Emnet er hvordan samfundet håndterer katastrofer.
Her vil repræsentanter fra alle politiet, beredskabet og
forsvaret fortælle om det aktuelle beredskab i et to timer
langt oplysnings- og debatmøde.
Arrangementet afsluttes med en paneldebat.

Fra Fensmark til Glumsø
GLUMSØ/FENSMARK: Efter flere år vender Fensmark-kunstneren Torkil Kure tilbage med en udstilling på Glumsø Bibliotek i april og maj.
Siden sidst har Torkil Kure udstillet rundt omkring i landet og solgt værker, der bl.a. er havnet i Bruxelles, Norge og
Sverige.
Torkil Kure er med i kunstnergruppen Stenskovmalerne,
der tæller kunstnerne Torkil og Inge Kure, Susanne I. Frederiksen og Hanne Lebæk Jacobsen. Kunstnerne udstiller
deres værker på Glumsø Bibliotek i løbet af sommeren og
efteråret.
Udstillingen på Glumsø Bibliotek består af et udvalg af
hans landskabsmalerier, der er malet år tilbage. Efter aftale er der mulighed for at se flere malerier i hans atelier på
Holmegaardsvej 62 C i Fensmark. I øjeblikket arbejder med
Cobrastilen.
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De, der ikke kan se
det smukke i matematikken, har ikke forstået
den.
Kasper Lynge Larsen, HAT

Holdindsats
Han har arbejdet på stykket
siden april sidste år og har
lagt et meget stort stykke arbejde i det. Har vil dog ikke
tage for meget af æren. Det
er en holdindsats, som han
siger.
- De spurgte, om jeg ville
instruere, og det ville jeg
kun, hvis jeg også måtte
skrive stykket, siger han.
Han beskriver stykket som
en komedie, der beskæftiger
sig med folks forskelligheder. Det skal være sjovt, men
ingen må blive udstillet.
Kasper Lynge Larsen arbejder til daglig som mate-

Menuen til første fællesspisning byder på chicken tikka masala.
Foto: Sine Bach Jacobsen

Fælles tikka masala i Musikstalden

Den 28-årige matematiklærer og amatørskuespiller fra Dalmose Kasper Lynge Larsen debuterer som instruktør og dramatiker med komedien »Guldklumpernes Hemmeligheder«.
Foto: Robert Andersen

NÆSTVED: Du slipper for madlavning og opvask, og spiser
sammen med nogen, du ikke kender. Sådan foregår det, når
Grønnegades Kaserne Kulturcenter i aften kl. 18-19 åbner
dørene for fællesspisning i Musikstalden. Menuen den første aften lyder på chicken tikka masala. Med en billet til
fællesspisning for 75 kroner i hånden er du sikret et dejligt
måltid mad i hyggeligt selskab. Fællesspisningen løber af
stablen tre gange i april. Næste fællesspisning er tirsdag
16.4, hvor menuen står på chili con carne. Billetter til chili
con carne 16.4 samt til sidste fællesspisning 30.4 kan købes
på kulturcenterets hjemmeside.

Ringstedgade 9 . 4700 Næstved . Tlf. 55 72 03 33 . www.fribikeshop.dk

Billån
UDEN udbetaling
RESTAURANT

GRATIS

Peking Buffet

Alle dage fra 17.00
Forret:
Hønsekødsuppe
eller Pekingsuppe
Hovedret:
Ca. 30 varme retter
Mongolsk Barbeque
Stor salatbar
Friske frugter
Blandet Sushi
Dessert:
Fri isbar
Kaffe
Mandag - Torsdag kr. 129,Fredag - Søndag kr. 149,(Børn under 12 halv pris)

Vi henter og bringer din cykel

GRATIS TIL REPARATION
Vi kører tirsdage og fredage i Næstved kommune
- ring og aftal nærmere!

OPLEV FORSKELLEN
Ringstedgade 9 • 4700 Næstved • Tlf. 5572 0333 • www.fribikeshop.dk

Grimstrupvej 167B – Næstved
Tlf.: 5572 2035 - www.ring-biler.dk

Drive In
12.00 - 22.00

Stor buffet - ud af huset
Kun 108,- pr. person
Spar 20% ved afhentning
(min. 20 pers.)

Stor Eksotisk Frokostbuffet
Familie, firma og selskaber
(min. 20 pers.)
Fra kl. 12.00 - 16.00
Kun

99,- pr. person

Nygårdsvej 1 - 4700 Næstved - Tlf. 55 73 79 88
www.restaurant-peking.dk - Åbningstider: Alle dage fra kl. 12-22

