
 
 

 

Je lah je kripoet 

Paljas, Petruk en de nar Semar 
 
Project: Je lah je kripoet 

‘Je lah je kripoet. Paljas, Petruk en de nar Semar’ is een wayang- en gamelanproject  
voor jong en oud: een tastbare, muzikale en educatieve ‘kijkervaring’. Een expositie  
en activiteiten voor visueel beperkten (blinden en slechtzienden) en anderen.  
 

Tentoonstelling: gamelan-instrumentarium en figuren uit Indonesië 

Getoond worden enkele platte wayang-kulit(schim)figuren, driedimensionale wayang-
golekpoppen, wayang-topengmaskers), en andere traditionele (theater)attributen en  
-figuren. Gamelanmuziek is een belangrijk onderdeel van de presentatie. Hiervoor  

wordt gebruikgemaakt van het Javaanse gamelan-instrumentarium ‘Kjai Paridjata’  
(‘Heer levensboom’), dat het Poppenspe(e)lmuseum heeft overgenomen van voor- 

heen museum Nusantara in Delft. 
 

Ingesproken teksten maken deel uit van de tentoonstelling: er is audiomateriaal, film 

en muziek (gamelan, Indische traditionals en krontjong-songs). Verder is er educatieve 
documentatie in combischrift (synchroon lopend braille en zwartschrift/drukletter), aan- 

gevuld met voelbare afbeeldingen (reliëfprints), het tactiele Nederlands-Indische wayang- 
en poppentheateraudioboek ‘De cium – kus – van Katrijn’, een voelbare poppentheatertrui 
en een tactiel poppenspelerspak (kostuum van de dalang: beskap). 
 

Publicaties: luisteren, lezen en voelen 

Beschikbaar zijn publicaties met tactiele afbeeldingen op zwelpapier en als reliëfprint/ 
blinddruk met braille. Deze bevatten geabstraheerde illustraties van onder andere  

kulitfiguren, aangevuld met tweetalige tekstjes in het Nederlands en in het Engels.  
Verder zijn er een wayang- en gamelan-abc met de verklaring van meer dan tachtig 
namen en woorden, vier vragenspellen in multiple-choicevorm + drie voelbare wayang-

kulitpuzzelfiguren met audio-ondersteuning. Al de documentatie, en de getoonde films 
met wayang-kulitspelfragmenten en gamelan- en indomuziek, zijn ook via de website 

van het Poppenspe(e)lmuseum te bekijken en te beluisteren. 
 

Een verrassend en exclusief arrangement: rondleiding voor jong en oud  

Een ludieke rondleiding/demonstratie in klein verband voor >5 deelnemers door de  
exposities ‘Je lah je kripoet’ en ‘Een kijkje in de poppenkast’. Tijdsduur: ongeveer  

anderhalf uur. Groepsbezoek (min. 5, max. 10/15 pers.): kinderen, jongeren  
en volwassenen € 11,50 p.p. Koffie, thee, limonade € 2,-. Plakje spekkoek 
– een zoete Indische lekkernij € 2,50.  
 

Reserveren: bijeenkomst voor >5 personen 

De activiteit is de gehele week, zowel ’s ochtends,  
’s middags als ’s avonds mogelijk. Applaus! 
 

Hyperlinks: klik op de afbeeldingen en de groene tekst voor 
meer informatie! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Afbeelding: Semar, een van de punakawan – clownsfiguren – in Javaanse wayang-kulitvoorstellingen.  
Illustratie: Elsje Zwart. Teksten, concept en realisatie: Otto van der Mieden (2020). 
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https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak98.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak98.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/blinden/Hoofdstuk2a.pdf
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