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� Poppenspe(e)lpastichespeurspel 
Zoek de plaatjes op of bij de kartonnen theater-

tjes. Op het kleurige vel van dit speurspel zie je 
dertien prentjes. Zoek nu (bijna) dezelfde afbeel-

dingen in de expositie. In de buurt 
van elk plaatje zie je een vrolijk 
mannetje met een letter. Schrijf  
deze letter op. 
 

Naam, verrassing en applaus 
   Heb je alle letters gevonden?  
Zet ze dan achter elkaar. Doe dit in 
dezelfde volgorde als de plaatjes op 
het vel. Het woord dat je zo krijgt,  

is de naam voor een ruimte waarin met figuren 
gespeeld wordt. Als je de goede oplossing bij  
ons inlevert, krijg je een verrassing. Applaus! 

 

� Het goede antwoord 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 

   .    .    .    .    .    .    .    .    .     .      .      .      .  
 

  Uitleg van de plaatjes 
1.  Popjes op de plank.           8.  Schaduw- of schimmentheater. 
2.  Madelon en Guignol uit de Franse stad Lyon    9.  De handpop. 
     (spreek uit: gienjol, met de g van goal).    10.  Vietnamese watermarionetten. 
3.  Illuminatie- of vuurwerktheater.      11.  De poesjenellenkelder van het 
4.  De Dood van Pierlala.          Antwerpse stangpoppentheater. 

  5.  Pinocchio.            12.  Een trekpop. 
6.  Malinees poppentheater.        13.  Bouwplaat van een papieren  

  7.  Bunraku, Japanse vorm van poppenspel     theater met poppenkastfiguren. 
       (spreek uit: boenrakoe). 
  

Raadpleeg voor meer informatie over de genoemde onderwerpen ook eens onze website 
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl en het daarin opgenomen poppentheater-abc met 
bijna vijfhonderd lemma’s. Dit omvat de verklaring van poppentheatertechnieken, -woorden, 
-uitdrukkingen, -begrippen en karakteristieke poppentheaterfiguren.  

 

�  Afbeelding: Een komisch kereltje. Bewerkte illustratie uit: Kasper (prentenboek). Impressum: Nederland (1800). 
Stamboeknr.: 73.143. Ontwerp en teksten: Otto van der Mieden ©. Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit 
van het Poppenspe(e)lmuseum. Bijlage: illustraties ten behoeve van een Poppenspe(e)lpastichespeurspel. 
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