Wayang revolusi: vragenspel
Vul het formulier helemaal in, geef het af bij de kassa of stuur het op naar het
Poppenspe(e)lmuseum. Met minstens acht goede antwoorden krijg je van ons
een mooie wayangkaart.
Alle vragen goed? Proficiat, selamat. Tot ziens, sampai jumpa lagi.
Applaus, tepuk tangan.
1. Wat voor poppenspel is wayang kulit?
 Handpoppenspel (figuren van stof)
 Marionettentheater (poppen aan draden)
 Schimmen- en stokpoppenspel (poppen van leer)
2. Wat is wayang wong of wayang orang?
 Maskerspel
 Theater met orang-oetans
 Toneel met levende acteurs
3. In de wayangverhalen komen de punakawan voor, zoals Cepot, Semar, Bagong
en Petruk. Wat zijn dat?
 Komische personages (grappenmakers)
 Goddelijke prinsen (ridders)
 Demonen (geesten)
4. Hoe heet de dikke Javaanse clown in de wayangverhalen?
 Nala Gareng
 Semar
 Petruk
5. Ki (heer/meester) Ledjar Soebroto maakte voor het Poppenspe(e)lmuseum een Jan
Klaassen-wayangpop. Wat voor snor gaf hij deze oud-Hollandse poppenkastfiguur?
 Exotische snor
 Turkse hangsnor
 Javaans snorretje
6. Hoe heet een Indonesische drank van schepjes gemalen koffie in een glas met
warm water en eventueel wat suiker?
 Latte macchiato
 Koffie toebroek
 Frappuccino

7. Hoe wordt de poppenspeler van wayangverhalen genoemd?
 Kotak wayang
 Bagong
 Dalang
8. Indonesiërs die zich verzetten tegen de Nederlanders, konden zomaar worden gedood.
In een bepaalde periode gebeurde dit met duizenden tegelijk. Wanneer was dat?
 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog)
 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog)
 1945-1949 (Indonesische onafhankelijkheidsoorlog/politionele acties)
9. Hoe heet een geliefde Nederlands-Indische zoete lekkernij?
 Seroendeng (mengsel van kokos, pinda’s, uien en specerijen)
 Gado Gado (gerecht van taugé, rijst, pindasaus, komkommer, kool, boontjes en eieren)
 Kwee lapis (spekkoek gemaakt van rijstmeel, kokos, eieren, boter, basterdsuiker,
kaneel, kruidnagelen, koffiemelk, citroensap, vanille, nootmuskaat en kardemom)
10. Een tijdlang waren Nederlanders de baas in Indonesië. Heel wat inwoners verzetten
zich daar – stiekem – tegen, en hun protesten klonken vaak door in hun wayangspel.
Hoe heet die vorm van wayang?
 Wayang kancil (verhalen met in de hoofdrol het dwerghertje Kancil)
 Mahabharata (epos/heldendicht uit India)
 Wayang revolusi (wayang als propagandamiddel)
Ik wil graag de tweetalige digitale nieuwsbrief van het Poppenspe(e)lmuseum ontvangen.
Voor- en achternaam: ………….………………………………………………………..…….
Adres (straat en nummer): …………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………
E-mailadres: …………..………………………………………………………………………
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