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Jan Klaassen-kijk- en -zoektocht
Negen vragen, letters en een naam
Maak een Poppenspe(e)lspeurtocht door de exposities. Zoek de plaatjes. Bij elke gevonden afbeelding zie je een Jan Klaassen-figuur. Het nummer op zijn schoen verwijst
naar de vragen die hieronder staan. De letters voor de goede antwoorden vormen de
Nederlandse naam van Arlecchino (spreek uit: arlekkino) uit Italië.
Heb je de juiste oplossing, dan krijg je een presentje.
[1]

Bij enkele prenten van de Italiaanse Pulcinella (spreek uit:
poeltsjienella), die naar de maan gaat, zie je een illustratie van
een straatartiest. Op zijn linkerhand houdt hij een ongemaskerde Pulcinella.
Het pootjesgevende beest op de voorgrond is een ...
K
- aap;
H
- hond.

[2]

Bij het handpoppenspel is Jan Klaassen de vader van slechts
één baby, maar bij het aloude Hollandse marionettenspel heeft
hij er ...
I
- zeven;
A
- vijf.

[3]

De Franse Polichinelle (spreek uit: poliesjienel), met zijn opvallende hoed,
kin, haakneus, buik en bult, staat afgebeeld op het omslag van een boek.
In het Théâtre de Guignol (spreek uit: gienjol, met de g van goal) zit op
de poppenkastplank een ...
J
- krokodil;
R
- poes.

[4]

Op de ingekleurde foto’s van kunstenaar Teun Hocks zijn wonderlijke taferelen
te zien. De poppenkastpoppen die hij omhooghoudt, lijken sprekend op de ...
L
- fotograaf;
K
- directeur van het Poppenspe(e)lmuseum.

[5]

In een ABC in de museumbibliotheek doen acrobaten kunstjes. De letters
hebben het uiterlijk van ...
T
- Jan Klaassen;
E
- Pulcinella.

[6]

Op de kleurenfoto’s van Henk Tas staan twee figuren tegenover elkaar.
De linker staat voor het goede, de rechter voor het kwaad. Het zijn ...
K
- Elvis Presley en Pinocchio;
O
- Pierrot (spreek uit: pjerroo) en André Hazes.

[7]

In het buffetje van tante Trijntje zie je foto’s van uithangborden en muurschilderingen van Napolitaanse eetlokalen. Door de beeltenis van Pulcinella
word je erop gewezen dat je hier heerlijk kan smullen.
Op de afbeelding toont Pulcinella een ...
I
- pizza;
C
- pannenkoek.

[8]

De man met de straatpoppenkast speelt niet voor niets. Om aan zijn kostje
te komen, gaat zijn helpster rond om geld op te halen. Ze gebruikt hiervoor
een ...
H
- spaarpot;
J
- mansbakje.

[9]

Op negentiende-eeuwse prenten met trekpoppen is vaak een paljas-achtige
figuur afgebeeld. Naast het op de trekpoppenvellen veelvoorkomende Franse
woord pantin kom je ook wel een woord tegen dat hier veel op lijkt.
De naam van deze vrolijke figuur is ...
N
- Paillasse;
T
- Pantalone.
De grappenmaker uit de commedia dell’arte heet:
1
.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Commedia dell’arte (spreek uit: kommeediadellartee) is een vorm
van volkstheater die bestaat uit kluchten, dans, mime, acrobatische
toeren en muziek.



Poppenspe(e)linformatiecentrum
Raadpleeg voor meer informatie over de genoemde onderwerpen ook eens
onze Poppenspe(e)lmuseumbibliotheek of onze websites en het daarin opgenomen poppentheater-abc met bijna vijfhonderd lemma’s.



Afbeelding: ‘Jan Klaassen’. Illustratie: Ad Swier ©, ’s-Heerenbroek (1984). Ontwerp en tekst:
Otto van der Mieden ©, Vorchten (2010). Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit van
het Poppenspe(e)lmuseum. Bijlage: illustraties ten behoeve van een Poppenspe(e)lspeurspel.
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