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 Amuseur public 

    In samenwerking met Poppentejater Otto van der Mieden hebben wij voor u een 

 ludiek aanbod: vrolijk amusement voor jong en oud. 

   Poppenspe(e)lmuseumdirecteur en conservator Otto van der Mieden brengt als  

amuseur public draaiorgelklanken op locatie, zowel binnen als buiten. Entertainment 

met een draaiorgeltje en een net echte aap op pleinen, markten, braderieën en bij speciale 

festiviteiten. Waar u maar wilt. 

 

Draaiorgel en aap 

   Het publiek krijgt op ludieke wijze de gelegenheid om ook zelf aan  

het pierementje te ‘draaien’ en met de aap te spelen. Meer dan vijftig 

boeken draaiorgelmuziek kunnen ten gehore worden gebracht. Onder 

meer: Brandend zand, In naam van Oranje, De blanke top der duinen, 

Daar is de orgelman, Boogie Woogie baby, De vogeltjesdans, de Inter-

nationale en het Wilhelmus, Paris canaille, Haydn-liederen, Mack the 

knife, Trink Brüderlein trink, Berliner Luft en Gloria in excelsis Deo. 

Kortom, keuze genoeg en voor elk wat wils. 

   Door gebruik te maken van dit aanbod steunt u met uw bijdrage de  

vele activiteiten van het Poppenspe(e)lmuseum* te Vorchten. 

 

 Entertainment, tarieven 

   Doelgroep: overal waar orgelmuziek de feestvreugde kan verhogen, zoals een verjaars-

partijtje, een vrolijke ontvangst ter begroeting van uw genodigden, een bruiloft, een jubi-

leum of een andere bijzondere mijlpaal. Tijdsduur: een uur, een dagdeel of een hele dag.  

Uitkoop, maximaal drie uur, exclusief pauzes: € 575,-. 

Elk uur meer: + € 55,-.  

Vervoer per km (excl. parkeerkosten): € 0,45. 

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

 

* Bijzonder tarief ten behoeve van een besloten bijeenkomst in het Poppenspe(e)lmuseum 

   te Vorchten. Muzikale begroeting van uw gasten, maximaal 30 minuten: € 50,-. 

* Muzikale begeleiding ten behoeve van en in combinatie met ons project voor visueel 

   beperkten (per keer): € 125,-. 

 

 Extra informatie 

Zie ook: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet30.pdf, 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet30bijlage.pdf en 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Amuseurpublic.pdf 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/draaiorgel.html 

 

 

 

 

 
 Illustratie: Ad Swier, ’s-Heerenbroek (1987). 

 Bijlage: afbeelding van Otto van der Mieden met net echte aap en draaiorgel. 
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