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Applaus voor een speurspel op internet
Maak een avontuurlijke en digitale reis door de wonderwereld van het poppentheater.
Het Poppenspe(e)lmuseum heeft een grappig en educatief speurspel ontwikkeld.
Een vragenspel voor iedereen die meer wil weten over de oud-Hollandse Jan Klaassen
en de stamvader van veel Europese poppenclowns: de Italiaanse Pulcinella.
Speel mee op www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs en ontvang gratis een kleurrijke
poster met een poppenstrip!

Kriskras navigeren
Het Poppenspe(e)lspeurspel op internet bevat (k)luchtige informatie.
Kriskras navigerend door het spel krijgt de bezoeker inzicht in de veelzijdigheid van het internationale (volks)poppentheater. In vragen en
enkele geluidsfragmenten komen verrassende namen en diverse poppentheatertechnieken aan de orde: van aap, agent, schim en zotskolf
tot commedia dell’arte, Don Quichot, Pinokkio en prins Willem II.
Doorklikmogelijkheden, onder andere naar de meertalige websites
van het museum, zoals www.poppenspelmuseum.nl en de tweetalige
site www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2, en een poppentheater-abc stellen de speler in staat de vragen te beantwoorden en
de opdrachten uit te voeren.
Elke opdracht is voorzien van een aardig plaatje dat gesitueerd is op een poppentoneel:
een theateropening met een opgetrokken poppenkastgordijn. De suggestie is duidelijk:
‘de voorstelling kan beginnen’.



Poppenstrip
Het Poppenspe(e)lmuseum is benieuwd naar alle ervaringen met het speurspel.
Op de site staat een evaluatieformulier. Wie dit invult en opstuurt, krijgt als dank
een poppenstrip in postervorm cadeau.
Veel speelplezier en ... applaus!



Informatie
Extra informatie over het spel is te lezen in Pamflet nummer 107 en 109. Deze uitgaven
bevatten respectievelijk een uitvoerige uitleg van het spel en een evaluatieformulier. Voor
inlichtingen, reacties of aanvullend beeldmateriaal over het Poppenspe(e)lspeurspel kunt
u contact opnemen met Otto van der Mieden, directeur-conservator van het museum.
Tel.: +31(0)578 - 56 02 39.
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