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Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant
Nieuw is Doepak: onze Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant, een leuk, vrolijk, educatief
en veelkleurig vouwblad met allemaal weetjes, doedingetjes en afbeeldingen over het
poppentheater. Extra hierbij zijn de Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrantkrabbels. Onder
het motto Zelf eens proberen? geven ze ideeën en mogelijkheden om zelf eens aan de
slag te gaan met de diverse vormen van poppenspel.

Doepak
In Doepak komen bijzondere theatervormen aan bod, voorbij de
grenzen van de eigen fantasie! Doepak wil de ontplooiing en creativiteit
van kinderen en belangstellenden bevorderen door hen in aanraking te
brengen met verschillende kunstuitingen op het gebied van het poppentheater en het begrip en de waardering daarvoor te vergroten.
Doepak geeft prikkelende informatie over de diverse vormen van
poppenspel, over het Poppenspe(e)lmuseum, de thema-exposities,
artikelen, activiteiten en de serviceartikelen in de museumwinkel.

Van de hak op de tak
De naam ‘Doepak’ – de fonetische weergave van het Tsjechische
woord dupák – verwijst naar de werkwoorden ‘doen’ en ‘pakken’. Met de woorden ‘doe’
en ‘pak’ wordt de lezer in de Kruimelkrant en de Kruimelkrantkrabbels aangespoord tot
zelfwerkzaamheid. Een dupákfiguur beweegt zich als stangpop sprongsgewijs en stampend over een klein poppentoneel. Zowel de Doepakkruimelkrant als de Doepakkruimelkrantkrabbel springt van de hak op de tak door de wonderwereld van het (volks)poppenspel. Zoals een dupák tijdens zijn optreden lang en kort wordt, zo komen in Doepak grote
en kleine poppentheateronderwerpen speels aan de orde. Spreidt de dupák bij het rondzwieren zijn armen wijd uit, Doepak omhelst met korte tekstblokjes, tips, vragen en
antwoorden, plaatjes en doe-het-zelfactiviteiten het internationale poppen-, figurenen objecttheater.



Websites
Doepak verwijst naar de informatieve website www.poppenspelmuseum.nl van het
Poppenspe(e)lmuseum, die naar keuze in het Nederlands, Frans, Duits en Engels te
raadplegen is. Op deze site staat ook het Nederlandstalige poppentheater-abc, met
bijna vierhonderd lemma’s over het poppentheater en de daaraan verwante kunsten.
Doepak verwijst eveneens naar het Poppenspe(e)lmuseuminformatie- en -kenniscentrum, waaronder een internationale bibliotheek met meer dan zevenduizend boektitels, en naar het tijdschriften- en knipselarchief.
Ten slotte attenderen wij in Doepak op een interactief Poppenspe(e)lspeurspel, dat op
www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs gespeeld kan worden, en op ongeveer vierduizend
poppentheaterafbeeldingen (waaronder posters, prenten en foto’s) die te bekijken zijn via
de tweetalige website (in het Nederlands en het Engels) www.geheugenvannederland.nl/
poppenspel2.



Cadeau en postabonnement
Elke (jeugdige) bezoeker die een Poppenspe(e)lspeurtocht door het Poppenspe(e)lmuseum maakt, krijgt Doepak cadeau. Een Doepak-postabonnement (Kruimelkrant en
Kruimelkrantkrabbel) omvat drie nummers. Ze verschijnen in het voorjaar, de zomer en
de winter. Een abonnement kost € 17,50. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar voor € 3,(krant) en € 1,- (krabbel).
Een groot aantal van de rijk geïllustreerde DoEPAKkruimelkrantkrabbels en -kranten
is als pdf-bestand beschikbaar (zie www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl).



Openingstijden museum en informatie
Het Poppenspe(e)lmuseum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur. Reserveren wordt aanbevolen. Voor groepsbezoek kan van
de vaste openingsdagen en -tijden worden afgeweken.
Met een kortingsbon in Doepak en op de museumwebsites is het mogelijk het
museum (nog) een keer voordelig te bezoeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Otto van der Mieden,
directeur-conservator van het Poppenspe(e)lmuseum
(info@poppenspelmuseum.nl | 0578 - 56 02 39).
Deze informatie is ook in het Engels beschikbaar.



Afbeelding: Een springende dupák, voorstellende de oud-Hollandse Jan Klaassen. Illustratie: Hetty Paërl ©,
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