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Poppenspe(e)linformatiecentrum
Regelmatig krijgen wij verzoeken van poppentheaterliefhebbers om informatie over het
internationale poppentheater van vroeger en nu. Gelukkig kunnen wij daarover heel veel
tonen en vertellen. Uiteraard willen wij een ieder zo goed mogelijk van dienst zijn met
het verstrekken van informatie en/of toezending van afbeeldingen en documentatie.
Hopelijk is er begrip voor dat dit niet altijd gratis kan zijn.

Enkele tips en afspraken
Het Poppenspe(e)lmuseuminformatiecentrum geeft een beeld van
de veelheid aan vormen van het internationale (volks)poppentheater
en aanverwante kunsten.
- De biblio-, media-, audio- en videotheek is in beginsel op afspraak
geopend.
- Via https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/DocumentList
zijn meer dan negenduizend titels van Nederlandse- en anderstalige
boeken te raadplegen,
Zie ook: https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/TrefwoordList.
- Een groot gedeelte van onze poppentheatercollectie is te bekijken
via https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/ArtefactList.
- Uitleen van werken, videobanden en dvd’s is niet mogelijk.
- Een kopieer- en scanapparaat zijn beschikbaar. Het maken van een scan en het
beschikbaar stellen van een digitaal bestand kan door ons verzorgd worden.
- Kopieën en afdrukken zijn mogelijk in zwart-wit en in kleur (A4).
- De werken zijn via de computer en een signatuursticker op de boekbanden te vinden.
Bezoekers mogen de boeken zelf pakken en terugzetten.
- Zet vóór bestudering van het document een markeerpistool op de lege plek in de kast.
- Te maken kosten worden vooraf in rekening gebracht. Na ontvangst van de betaling
volgt uiterlijk binnen 14 dagen toezending naar het opgegeven adres (naar wens per
post of per e-mail).



Kosten
Gebruik mediatheek: € 6,- (exclusief entree museum). Digitale print of kopie (exclusief
scan) in zwart-wit/kleur (A4): € 0,35. Digitale opname/scan: € 45,-. Koffie/thee: € 2,-.
Copyright afbeelding ten behoeve van een eenmalige publicatie: € 180,- (excl. btw).
Gaarne ontvangen wij een presentexemplaar betreffende deze uitgave. Door het museum
te verrichten onderzoek wordt in rekening gebracht (plus verzendkosten en btw).
Hyperlinks: klik op de groen gezette woorden.
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