
 
Een museale poppentheaternotitie 

Nummer 119 
 

Poppenspe(e)lmuseum © 

Kerkweg 38   8193 KL   Vorchten NL   Tel.: +31(0)578 - 63 13 29   Fax: +31(0)578 - 56 06 21 

www.poppenspelmuseum.nl   www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 

www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs   www.poppenspel.info 

www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl   info@poppenspelmuseum.nl 

 Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren 

              Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren: een handvol (volks)poppentheaterfiguren, 

              -attributen en -technieken nader verklaard 

   Een educatieve reeks over het (volks)poppentheater. Woordraadsels, vingerpopjes, 

maskers en een kleurplaat nodigen uit tot de activiteit Zelf eens proberen? 

   Illustraties: Elsje Zwart. Citaat: Feike Boschma. Adviezen: Hetty Paërl. 

Conceptidee en teksten: Otto van der Mieden. Productie: Poppenspe(e)lmuseum.  

Prijs printversie, losbladige set met eenzijdig bedrukte pagina’s: € 47,50 

(inclusief extra informatie, exclusief verzendkosten).  

 

Publicaties: index printversie 

Overzicht documentatie betreffende ‘Poppenspe(e)ltechnieken 

en -figuren’ 

- Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren: een handvol (volks)poppen- 

   theaterfiguren, -attributen en -technieken nader verklaard 

- Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief/Puppetry Museum Newsletter: 

   nr. XVIIe 

- Kleurplaat, onderlegger: placemat (Punch & Judy) en poster IIIg/IIIh. 

- Doepak: nrs. 160a, 160d, 163, 164, 165, 167e, 168, 170a, 170d, 

   181d (extra educatie) en 187 (drie poppentheateralfabetkleurletters) 

                                           - Poppenspe(e)lmuseumpamflet: nrs. 118a, 118d en 118e 

                                           - Poppenspe(e)lmuseumpamflet: nrs. 25a, 25d en 25e (extra info 

                                                       over audiovisuele presentatie op YouTube en Vimeo) en nr. 27a en 27d 

                                           - Doepak nrs. 169a en 169d (extra info over YouTube en Vimeo) 

                                          - Doepak nrs. 171e en 172a en 172d (nieuwjaarswens + kleurplaat) 

                                          - Doepak nrs. 173 en 174 (uitnodigings- of felicitatieprent + kleurplaat) 

                                          - Doepak nrs. 176, 177, 178, 179, 180, 189 en 190 (wijnetiket, uitnodi- 

                                            gingsprent,  kleurplaat, consumptie- en cadeaubon en een avontuurlijke  

                                            reis) 

 

 Poppenspe(e)linformatiecentrum 

   Wilt u meer te weten komen over het (volks)poppentheater en aanverwante kunsten? 

Raadpleeg dan onze meer dan zevenduizend werken omvattende Poppenspe(e)lmuseum-

bibliotheek en het Poppentheater-abc op onze website www.poppenspelmuseum.nl. Of 

bekijk DoEPAK, onze Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant: een educatieve uitgave vol met 

informatie, plaatjes en doedingetjes over het (volks)poppenspel. Een Poppenspe(e)lspeur-

spel over het (volks)poppentheater kan worden gespeeld op www.poppenspelmuseum.nl/ 

onderwijs. Via www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 kunnen ongeveer 4000 

posters, foto’s en prenten op het gebied van het poppenspel en aanverwante kunsten 

geraadpleegd worden. De printversie van Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren, een 

Poppenspe(e)lkwartetspel, posters en diverse briefkaarten en documentatie over het 

(volks)poppentheater en aanverwante kunsten zijn in de museumwinkel verkrijgbaar.  

   Leestip: Het gezicht van Jan Klaassen. Hij lacht zich een bult. Auteur: Hetty Paërl 

(1985). Pdf: pag. 1 t/m 5, 6 t/m 11 en 12 t/m 16. 
 

 Afbeelding: een lezende Jan Klaassen, oud-Hollandse poppenkastfiguur. Plaatje uit: educatieve prenten- en 

tekstenreeks ‘Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren’. Illustratie: Elsje Zwart ©. Copyright: Poppenspe(e)l- 

museum © (2011). Zie ook: vimeo.com/27862356 en www.youtube.com/watch?v=T3OHWwHZmZE (deel 1), 

deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5. Hyperlinks: klik op de groene woorden en nummers. Direct naar de site? Scan 

de QR-code met uw smartphone en raadpleeg www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl. Dit document op inter- 

net: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet119.pdf. Veel plezier. Applaus! 
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