Poppenspe(e)lmuseumplacemat met Mr Punch, zijn vrouw Judy, Toby de hond en publiek
Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit van het Poppenspe(e)lmuseum. Knip de plaatjes uit en plak ze op een stukje karton of in een schrift.
Bepaal zelf de volgorde. Schrijf er jouw eigen verhaal bij en maak er een poppentheaterboekje van.
Mr Punch is de hoofdpersoon in de Engelse volkspoppenkast. Hij is in de zeventiende eeuw ontstaan uit de Italiaanse Pulcinella. Het kostuum van Punch is
veelkleurig. Op zijn hoofd zit een puntmuts met een belletje. Hij heeft een naar voren stekende kin en een haakneus, een hoge bult en een flinke buik. Hij
lijkt op de oud-Hollandse Jan Klaassen, de Duitse Kasperl, de Hongaarse Vitéz László en Polichinelle uit Frankrijk. De vrouw van Mr Punch heet
Judy. Zij draagt een luifelmutsje, net als haar nicht Katrijn. Toby is de naam van de hond in de Punch-en-Judy-show. Het beest heeft een
kraagje om de nek. Vaak wordt zijn rol gespeeld door een echte hond. Deze is erop getraind met Punch te vechten. Het dier bijt hem niet
alleen in de neus, maar zet zijn tanden soms in het lijf van de pop. Hij doet daarmee ook de poppenspeler pijn.
Poppenspe(e)lmuseuminformatiecentrum
Wil je meer te weten komen over het poppenspel? Maak een reis door de wondere wereld van het poppentheater op www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs.
Op www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2, www.poppenspelmuseum.nl en www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl vind je informatie over het
museum, de tentoonstellingen, de bibliotheek en de collectie. Een poppentheater-abc geeft uitleg over de diverse poppentheatertechnieken, -figuren en
-personen. Afbeeldingen uit: Trying Toby & the Punch & Judy Show, een kinderboek over de belevenissen van Punch en Judy verteld door een jonge
en ondeugende terriër. Auteur: Margaret Gilmour. Illustraties: Jack Orr. Uitgever: George G. Harrap & Co. Ltd. (London, 1925).
Dit document op internet: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/posterIVg.pdf. Hyperlinks: klik op de vet gezette woorden.
Zie ook: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/posterIVh.pdf (Engelstalige versie).
Concept: Otto van der Mieden © (2011). Veel knutsel-, schrijf- en leesplezier. Applaus!
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