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Wayangspeurspel
Zoek de plaatjes en de poppen in de wayangtentoonstelling. Op het kleurige vel van dit speurspel zie je elf prentjes. Zoek nu (bijna) dezelfde
afbeeldingen of figuren in de expositie. In
de buurt van elk plaatje zie je een grappige
‘hanger’ met een letter. Schrijf deze letter op.

Naam, verrassing en applaus
Heb je alle letters gevonden? Zet ze dan
achter elkaar. Doe dit in dezelfde volgorde
als de plaatjes op het vel. Het woord dat je
W
zo krijgt, is de naam voor een Indonesische
poppenspeltechniek waarin met platte figuren
gespeeld wordt. Als je de goede oplossing bij
ons inlevert, krijg je een verrassing. Applaus!


Het goede antwoord
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Uitleg van de plaatjes
1. Petruk (clown), zoon van Semar (wayang kulit).
2. Kartonnen theater met wayang-kulit-figuren en
een dalang (poppenspeler).
3. Gunungan (pauzeteken).
4. Semar (dikbuikige en goddelijke nar).
5. Wayang topeng (masker van Semar).
6. Soekarno (eerste president van Indonesië)
als wayangpop.
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7. Katrijn (vrouw van de oudHollandse Jan Klaassen).
8. Jan Klaassen met snor (wayangpop).
9. Blencong (wayanglamp voor een
wayang-kulit-voorstelling).
10. Gado Gado (gerecht en grammofoonplaathoes).
11. Poppenspe(e)lmuseumdirecteur.

Raadpleeg voor meer informatie over de wayang www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl en het daarin
opgenomen poppentheater-abc met bijna vijfhonderd lemma’s. Dit omvat de verklaring van poppentheatertechnieken, -woorden, -uitdrukkingen, -begrippen en karakteristieke poppentheaterfiguren.
Dit document op internet, zie http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet148.pdf.
Klik op de groen gezette woorden voor hyperlinks.


Afbeelding: boekenlegger/deurhanger met Semar, een Javaanse en wijze nar (wayang kulit).
Illustratie: Elsje Zwart ©. Concept en tekst: Otto van der Mieden ©. Zelf eens proberen? Weer zo’n
leuke activiteit van het Poppenspe(e)lmuseum. Bijlage: illustraties ten behoeve van het wayangspeurspel.
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Wayangspeurspel. Bijlage bij Poppenspe(e)lmuseumpamflet nr. 148. Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit van
het Poppenspe(e)lmuseum. Concept en tekst: Otto van der Mieden ©. Illustraties: Eppo Doeve [10], Hetty Paërl [2],
Ad Swier [5] en Elsje Zwart [4]. Wayangfiguren: Ledjar Soebroto [3, 6, 7, 8 en 11]. Logo Poppenspe(e)lmuseum:
Jan Klaassen en Semar. Zie ook: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Wayang.aspx.
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