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Hallo poppentheatervriend(in)
Hierbij ontvang je informatie over het Poppenspe(e)lmuseum. Namens de oudHollandse Jan Klaassen, zijn vrouw Katrijn en al hun wonderlijke binnen- en
buitenlandse vrienden en vriendinnen heten wij jou van harte welkom in ons
museum.
Bijna elke dag krijgen we telefoontjes, aardige briefjes, mailtjes, faxberichtjes en
bezoek van kinderen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, ooms en tantes die van alles
willen weten over het poppentheater van vroeger en nu. Gelukkig kunnen wij daarover
veel vertellen en laten zien. We verklappen alvast een paar dingen die
je bij ons als (speciale) gast kunt bewonderen. Zo ontdek je Jans schimmen- en poppenvriend Semar (spreek uit: semar), een clown uit Indonesië. En misschien ontmoet je zelfs de handpop Guignol (spreek uit: gienjol, met de g van ‘goal’) uit de Franse stad Lyon, de Engelse Mr Punch
(spreek uit: puntsj, de u bijna als een a) en Kasperl uit Duitsland.

Poppenspe(e)lmuseum
Het is nog stil in het museum, het vakantie- en rusthuis van een groot
aantal Europese en Aziatische poppenkastfiguren. Jan, Katrijn, hun
neven en nichten en hun Italiaanse voorvader Pulcinella (spreek uit:
poeltsjienella) zijn er wel, maar zij slapen. Gluur om het hoekje van een
van de deuren in het museum. Werp een blik in een van de uitgestalde
kijkdozen en bekijk wat wij exposeren door de ogen van een van de commedia-dell’artemaskers (spreek uit: kommeedia dellarte). Er gaat een wonderbaarlijke wereld voor je
open. Schud gerust de poppenkastpoppen wakker. Speel met hen. Breng ze aan de praat,
want uit zichzelf zeggen ze geen boe of bah.



Poppenspe(e)lmuseumwinkel
In de Poppenspe(e)lmuseumwinkel zijn aantrekkelijke ditjes en datjes te koop.
Wij noemen er een paar die je zeker kunt gebruiken en waarmee je (thuis) aan de
slag kunt gaan:
* Poppenspe(e)lkwartet. Maar liefst 66 kaarten! Met daarop Jan Klaassen en zijn
lieve echtgenote en tientallen soortgenoten uit verre landen. In de kwartetdoos
zit een boekje met uitleg over dit stelletje wonderlijke snuiters. Als extraatje een
cadeau- en duivelskaart. Zie ook: Pamflet nr. 25a.
* Jan z’n ganzenbord. Op jacht naar de pot loop je Jans grootste vijanden tegen het lijf:
de huisbaas, de beul, de duivel en de Dood van Pierlala.
* Placemats. Kleurrijke onderleggers met vrolijke volkspoppenkastfiguren. Zij schrokken
en slorpen. Elke snuiter heeft zo zijn eigen lievelingshapje en -drankje.
* Poppenspe(e)llesbrieven. Deze ‘brieven’ vertellen je hoe je gemakkelijk poppenkast
kunt gaan spelen. De reeks Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren geeft met plaatjes en
korte teksten achtergondinformatie over het (volks)poppenspel en gelegenheid tot Zelf
eens proberen?
* Poppenspe(e)lspeurtochten. Tijdens je zoektocht door het museum kom je in contact
met de verschillende poppenspeltechnieken en ontmoet je bekende poppenkastfiguren.
* Poppenspe(e)lmuseumkruimelkranten en -krabbels. Iedereen die de vragen van een
Poppenspe(e)lspeur-en-doe-tocht goed beantwoord heeft, krijgt een Doepakkruimelkrantkrabbel.
* Poppenspe(e)lmuseumpamfletten. De pamfletten geven boeiende informatie over het
poppentheater, onze tentoonstellingen en de activiteiten die wij ondernemen.
* Papieren theatertjes, trekpoppen, kleurplaten en een masker om te maken en in te
kleuren.
* Het gezicht van Jan Klaassen. Hij lacht zich een bult (zie pdf: pag. I t/m V, VI t/m XI
en XII t/m XVI) en Pulcinella, een Napolitaanse schelm. Mooie en leerzame boekjes
over de geschiedenis van het Jan Klaassenspel en de herkomst van Pulcinella.
* Briefkaarten, documentatie en andere bijzondere en onweerstaanbare hebbedingetjes.



Feestje in de Poesjenellenkelder
Moe geworden van het bekijken van al die fraaie, wonderlijke, gekke, oude en nieuwe
figuren, prenten en foto’s? In de Poesjenellenkelder en in het buffetje van Trijntje Peterselie kun je lekker uitrusten. Tante Trijntje geeft de jonge bezoekers een heerlijk glaasje
Pierke prik te drinken. De ouderen genieten van koffie Katrijn en misschien mag jij óók
wel smullen van een appelflapje van Arlecchino (spreek uit: arlekkieno). Of krijg je de
verrukkelijke koekjes van tante Trijntje te knabbelen?
Kleine en grote mensen komen zomaar een kijkje nemen in het Poppenspe(e)lmuseum of geven er een feestje. Zo hebben ze de gelegenheid om nu ook eens als groep het (volks)poppenspel te beleven.
Dat maakt het extra gezellig! Wij houden tentoonstellingen met een
bijzonder thema, geven rondleidingen door het museum en laten zien
welke soorten poppenspel er zijn en hoe ze werken. Groepen van 10 tot
25 personen zijn niet alleen overdag welkom, maar ook ’s avonds – elke
dag van de week. We willen wel graag dat je van tevoren reserveert.

Websites
Wil je alvast een voorproefje? Bekijk dan eens het poppentheater-abc
op onze websites www.poppenspelmuseum.nl en www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl of de subsite van het museum, www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2. Op www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs kun je een avontuurlijke reis maken door de wonderwereld van het poppentheater: een speels speur- en
vragenspel over het (volks)poppenspel. Ontdek via www.youtube.com/ottopopmus#g/p
honderden internationale YouTube-filmpjes op het gebied van het (volks)poppentheater
en aanverwante kunsten. Vanuit een verrassende invalshoek hebben wij een eigenzinnige
keuze gemaakt uit het indrukwekkende aanbod: een intrigerende reis door de fascinerende
wereld van het poppen-, schimmen-, papieren- , objecten- en figurenspel.



Kruimelkrant en -krabbel
Elke jeugdige bezoeker die een Poppenspe(e)lspeurtocht door het museum maakt, krijgt
DoEPAK cadeau. Dat is onze Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant, een leuk (vouw)blad

met allemaal weetjes, doedingetjes en plaatjes over het poppentheater. Extra hierbij zijn
de Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrantkrabbels. Deze nodigen uit tot de activiteit Zelf
eens proberen? De ‘krabbels’ geven ideetjes en mogelijkheden om zelf eens aan de slag
te gaan met de diverse vormen van poppenspel. Handig om te gebruiken voor een spreekbeurt of een werkstuk.
Doepak verschijnt drie keer per jaar: in het voorjaar, in de zomer en in de winter.
De Kruimelkrant en de -krabbels zijn alleen in ons museum verkrijgbaar. Een postabonnement op DoEPAK is mogelijk. Verzamel alle afleveringen!
Een groot aantal van de rijk geïllustreerde DoEPAKkruimelkrantkrabbels en
-kranten is als pdf-bestand beschikbaar (zie: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl).
Wij hopen je (spoedig) weer eens in het echt te mogen verwelkomen.
Veel groetjes, een knipoog en hoedje af van je gastheer,
Otto van der Mieden
directeur-conservator
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