
 

Ik ben niet blind maar mijn ogen zijn blind. 
Een reizend erfgoedproject voor jonge en oude visueel beperkten 

en hun ziende begeleiders. Een caleidoscoop vol zintuiglijke ervaringen. 

Een kijkje in de poppenkast. 
Horen, voelen, doen 

en ontdekken. 
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Extra: een poppenkastdesign-

rugzak en -voeltas van vilt, een 
thee-en-koffiestel van steengoed 
en porselein met de kop van de 

oud-Hollandse Jan Klaassen, 
braillestoelen, twee torso’s van 

een Harlekijnfiguur en ‘De kus 
van Katrijn’, een poppentheater-
speel-kijk-voel-ruik-lees-en-luis-

terboek van vilt en stofstructu-
ren. Toegevoegd: platte poppen-

theaterfiguren van karton en stof.  
Illustraties: Elsje Zwart. 
Muziek: ‘Pulcinella Suite’ 

van Igor Stravinsky. 
 
 

Een tastbare, literaire en twee-
talige ontmoeting met interna-
tionale poppentheaterfiguren in 

en buiten het Poppenspe(e)l- 
museum. Een educatieve mini 

pop-up-expositie met objecten, 
poppen, reliëftekeningen, docu-

mentatie in braille, zwartschrift, 
combischrift (synchroonlopend 
braille/grootletter), gesproken 

tekst, muziek-, film- en geluids-
fragmenten en een website. 

Concept: Otto van der Mieden. 
Muziek: ‘De dans van de blinde 

bedelaars’ van Luigi Boccherini. 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Pdf/KusKatrijnI.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/gld.html
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/picturesblindproject.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/picturesblindproject.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/picturesblindproject.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Aankondigingblindenproject.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Aankondigingblindenproject.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Aankondigingblindenproject.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet01a.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Anbidocument.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet01b.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet01c.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet01d.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/MailForm.html
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/MailForm.html
mailto:info@poppenspelmuseum.nl
http://www.poppenspelmuseum.nl/
file:///C:/Users/Otto/Documents/www.poppenspel.info
file:///C:/Users/Otto/Documents/www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Blinden.html
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/komt_dat_zien_poppentheater_in_beeld
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/visueelbeperktenNL.pdf


 

Met dank aan 

 
     
 
 
                                                                                              René H. van Bokkum Fonds 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kom uit je hoofd, kruip in je handen: verantwoording 
Audio, braille, films, foto’s, kunstenaars, naaiwerk, tactiele afbeeldingen, techniek, 

tekeningen, teksten, textielontwerpen, vlechtwerk en website: 3DWP, Ami Compu-
ters, L’Ateyer de Guignol, Rien Bekkers, Bibliotheekservice Passend Lezen, Willem 
Brakman, Café Noir film & web, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden 

– CBB, Dedicon, Gianluca Di Matteo, Sophie Dirven, Doelbeek Interieur, Joke Egstorf, 
Patrizia Esposito, Raffaella Fiore, Fletcher – Text and Translation Services, fotoStad, 

Thomas de Graaf, Esmé Hofman, Kamagurka, Hein de Kort, Jan van Leeuwen, 
Menina-Criativa, Oostelijk Kunstbedrijf, Erwin Olaf, Omroep Gelderland, Hetty Paërl, 
Emin Şenyer, Ledjar Soebroto, Sophie Taeuber-Arp, Birgit Tomesen, Transkript Vzw, 

Vakfoto Van der Beek, Nina Veluwenkamp, Senne Verpoorten, Simon Vinkenoog, 
De Weerd Elektronica en vele anderen. 
 

Aanraken moet: entree Poppenspe(e)lmuseum 
Het museum is geopend op wo., za. en zo. van 12.00 tot 17.00 uur. Reserveren 

is aanbevolen! Voor groepsbezoek kan van de openingsdagen en -tijden worden 
afgeweken. Tarieven: kinderen 3-12 jaar € 4,50. Jongeren en volwassenen € 5,50. 
Groepsbezoek: incl. rondleiding, demonstratie € 80,- (max. 10 pers.). Koffie/thee/ 

limonade, appelflap: € 1,60. 
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Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum 
Friends of the Dutch Puppetry Museum 
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