Een kijkje in de poppenkast: een mini pop-upexpositie
A look behind the scenes of puppet theatre:
a mini pop-up exhibition
Een tastbare ontmoeting met internationale en karakteristieke poppentheaterfiguren.
Een project voor visueel beperkten.
A touch-and-feel meeting with international and characteristic puppet theatre figures.
A project for visually impaired people.
De kus van Katrijn: een poppenspelletje met platte figuren en een
poppentheater-kijk-voel-ruik-lees-en-luisterboek.
Katrijn’s kiss: a puppet play with flat figures and a
puppet theatre look-feel-smell-read-and-listen book.
Acht filmpjes: klik op de plaatjes en de groene teksten.
Eight movies: click on the pictures and the green texts.
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De kus van Katrijn. Poppenspelletje (4:02).
Katrijn’s kiss. Puppet play (4:02).
De kus van Katrijn. Tactiel audioboek (5:27).
Katrijn’s kiss. Tactile audio book (5:27).
Pop-upexpositie (2:29).
Pop-up exhibition. Dutch spoken
with English subtitels (2:29).
7. Pop-upexpositie. Fragment RTL. Editie NL (1:14)
8. Pop-upexpositie. Interview – 2018.
TV Gelderland (7:33).

Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum (ANBI)
Musée de Marionnettes et de Guignol Puppentheatermuseum Puppetry Museum
Kerkweg 38 8193 KL Vorchten NL
Tel./Tél.: +31(0)578 - 56 02 39 Info: +31(0)578 - 63 13 29
info@poppenspelmuseum.nl www.poppenspelmuseum.nl www.poppenspel.info
www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Blinden
www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2

Een kijkje in de poppenkast
Ik ben niet blind, maar mijn ogen zijn blind – De kus van Katrijn
Ik bin net blyn, mar myn eagen binne blyn – De tút fan Katryntsje
Een tastbare ontmoeting met internationale en karakteristieke poppentheaterfiguren.
Een project voor visueel beperkten en hun ziende begeleiders.
De kus van Katrijn: een poppenspelletje met platte figuren en een
poppentheater-kijk-voel-ruik-lees-en-luisterboek.
In poppeteäter-sjoch-fiel-rûk-lês-en-harkboek/-spul
Twee filmpjes (in het Nederlands en in het Fries): klik op de plaatjes en de groene teksten.
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/boek_fries.html
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/kusfries.html
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Eenkijkjeindepoppenkast.FilmsMovies.pdf

Interviews
Drie audiotijdschriften
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/mp3/Zienswijs_3_2017_O_vd_Mieden_over_toegankelij
k_poppenspel.mp3
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/mp3/MoetJeHoren.mp3
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/mp3/Tussen_de_regels.mp3
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