Een museale poppentheaternotitie
Puppet Pamphlet: an informational message from the Dutch Puppetry Museum
Nummer 169a/No. 169d

Poppenspe(e)lzoekspel



Pulcinella (spreek uit: poeltsjienella)
gaat jou helpen een leuk prijsje te
winnen. Ontdek de namen van negen
poppentheaterfiguurtjes.

Kleurig poppentheatervel
Op het kleurrijke vel bij dit zoekspel
zie je karakteristieke afbeeldingen
van traditionele poppenkastpoppen.

Negen plaatjes en letters
Bij elke naambeschrijving staat
een rode letter. Noteer deze letter
in dezelfde volgorde als de plaatjes.
Zo krijg je de naam van een pop
die je op de hand kunt bespelen.
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Het goede antwoord
Als je de goede oplossing bij ons inlevert,
ontvang je een aardigheidje. Applaus!
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Klik op de afbeeldingen voor meer informatie, of raadpleeg het poppentheater-abc.



Afbeelding: Pulcinella, een Napolitaanse nar met de letter N. Concept, ontwerp en tekst:
Otto van der Mieden. Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit van het Poppenspe(e)lmuseum. Bijlagen I, II, III + A en B: illustraties, naambeschrijvingen, foto,
Engelstalige versie en papieren theatertjes.

Poppenspe(e)lmuseum ©
Kerkweg 38 8193 KL Vorchten NL Tel.: +31(0)578 - 63 13 29
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/index.html
info@poppenspelmuseum.nl



Negen poppentheaterfiguren
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Poppenspe(e)lzoekspel met negen traditionele poppenkastfiguren. Bijlage I bij pamflet nr. 169ad.
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Negen poppentheaternamen
Semar H
Dikke Javaanse clown.
Schimfiguur en platte
stokpop uit Indonesië.
Guignol P
met een knuppel, een kapmutsje en een lange vlecht.
Handpop uit Lyon.
Pulcinella N
Gemaskerde en witte
nar uit de Italiaanse
commedia dell’arte.
Vitéz László O
met een koekenpan, een
rode muts en houten voetjes.
Hongaarse handpop.
Jan Klaassen D
Oud-Hollandse handpop met
een knuppel, en een puntmuts
met een belletje.
Karagöz J
Baardige clown uit
Turkije. Schimfiguur.
Amuseur public A
met een grote kraag met belletjes
en een muts. Papierentheaterclown.
Internationaal.
Katrijn E
met een slaghout en een
luifelmutsje. Vrouw van
Jan Klaassen.
Gnafron P
Schoenmaker met leren
voorschoot en een hoge
hoed. Vriend van Guignol.



Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit van het Poppenspe(e)lmuseum.
Bijlage II bij pamflet nr. 169ad.
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Paljas met een handpop

 Afbeelding: Otto van der Mieden, poppenspeler en directeur-conservator van het Poppenspe(e)lmuseum,
in een narrenpak (Harlekijn = paljas). Op zijn rechterhand de Duitse Kasper (Hohnsteiner handpop).
Kostuumontwerp en uitvoering: Studio Sabine Staartjes (2020). Triangelhoed: De Hoedenmaker –
Dirk-Jan Kortschot en Marcel de Leeuw. Foto: vakfoto Henri van der Beek. Concept: OvdM (2021).
Bijlage III bij pamflet nr. 169ad. N.B.: dit Poppenspe(e)lzoekspel is ook in het Engels beschikbaar.
Zie: https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/pdf/Pamphlet169d.pdf.
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Puppet Pamphlet: an informational message from the Dutch Puppetry Museum
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Puppetry search game



Pulcinella (which you pronounce as Pullchin-ella) is going to help you win a lovely
price. Guess the names of the nine little
puppet theatre figures.
Colourful puppet theatre sheet
The colourful sheet with this search
game has nine characteristic pictures
of traditional puppet theatre figures.

Nine pictures and letters
Each name description is accompanied
by a red letter. Write these letters in
the same order as the illustrations. This
will give you the name of a comical figure
from the commedia dell’arte, an Italian
form of folk theatre. The clown’s costume
is made up of colourful pieces of fabric.

R



The correct answer
Send us the correct answer and you will
receive a surprise gift. Applause!
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For more additional information about traditional puppetry, click on the depicted
puppet theatre figures or the poppentheater-abc (Puppet Theatre ABC, only in Dutch)
on our website.
See also: https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/blinden/Hoofdstuk2b.pdf.


Picture: Pulcinella, a Neapolitan clown with the letter R. Try it yourself? Another exciting
activity from the Dutch Puppetry Museum. Annexes I, II, III + A and B: illustrations, name
descriptions, photograph and paper theatre.
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Nine puppetry figures
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 Puppetry search game with nine traditional puppetry figures: DIY. Annex I to Pamphlet No. 169ad.
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Nine names from puppet theatre
Semar H
The fat Javanese clown.
A shadow play figure and
flat rod puppet from Indonesia.
Guignol E
Hand puppet from Lyon, holding
a club, and wearing a black bonnet
- a brimless cap - with his hair
plaited into a long braid.
Pulcinella R
Masked white clown from the
Italian commedia dell’arte
folk theatre.
Vitéz László Q
Hungarian hand puppet with
tiny wooden feet. Holding
a frying pan and wearing
a red hat.
Jan Klaassen L
Old-Dutch hand puppet.
Holding a club and wearing
a pointed hat with a little bell.
Karagöz I
Bearded clown from Turkey.
A shadow play figure.
Street entertainer A
Clown from paper theatre.
Wearing a large collar with
tiny bells and a hat.
Katrijn N
Wife of the Dutch Jan Klaassen
character (Punch and Judy in
English). Holding a bat and
wearing a mob cap.
Gnafron U
Cobbler wearing a leather pinafore
- a type of apron - with a top hat
on his head. Guignol's friend
(another French hand puppet).



Try it yourself? Another exciting activity from the Dutch Puppetry Museum.
Annex II to Pamphlet No. 169ad. Concept: Otto van der Mieden (2021).
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Harlequin

 Photo: Puppetry Museum director-curator Otto van der Mieden as an entertainer and harlequin figure.
Dressed in a touch-and-feel jester’s suit, he is holding a wooden probing cane fitted with a little bell,
and Pulcinella’s head as a handle. Design: Sabine Staartjes (2020). Triangle hat: De Hoedenmaker
- Dirk-Jan Kortschot and Marcel de Leeuw. Photo: Vakfoto Henri van der Beek. Concept: Otto van
der Mieden (2021). Annex III to Pamphlet No. 169ad. See also the Dutch version of this document:
https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/pdf/Pamflet169a.pdf.
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Papieren theater/Paper theatre

 Papieren theater met diverse traditionele poppentheaterfiguren/Paper theatre with traditional puppet
theatre figures. Concept: Otto van der Mieden. Bijlage A bij/Annex A to Pamflet/Pamphlet Nr./No. 169ad.
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Zelf eens proberen/DIY

 Afbeelding/picture: papieren theater met de Engelse Mr Punch, zijn vrouw Judy en hun baby.
Zelf eens proberen? Knip uit, plak en speel. Applaus!/Paper theatre with the English Mr Punch,
his wife Judy and the baby. Try it yourself? Cut it out, glue it on, play, and give yourself a round
of applause. Bijlage B bij/Annex B to Pamflet/Pamphlet Nr./No. 169ad.

Poppenspe(e)lmuseum Dutch Puppetry Museum
Kerkweg 38 8193 KL Vorchten NL Tel.: +31(0)578 - 63 13 29
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/index.html
info@poppenspelmuseum.nl

