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Een educatief aanbod voor jong en oud
Het Poppenspe(e)lmuseum heeft voor belangstellenden, docenten en leerlingen van
het primair- en voortgezet onderwijs en tevens voor visueel beperkten een gevarieerd
aanbod van activiteiten: een workshop poppenspel op locatie of in het museum, groepsbezoek aan het museum, een ludieke demonstratie van de poppenspeltechnieken, een
uitleg van de diverse thema-exposities, het gebruik van een Poppenspe(e)l-doe-les-kist
en meerdere Poppenspe(e)lspeurtochten door het museum behoren tot de mogelijkheden.

Leskist
Ten behoeve van het onderwijs hebben wij een leerzame en instructieve leskist* over het poppentheater ontwikkeld. De kist bevat representanten en rekwisieten van de diverse poppenspeltechnieken en is om te
toveren tot verschillende theatertjes. Er kan een schimmenspel worden
opgevoerd, maar ook is het mogelijk met marionetten-, hand- en stangpoppen een voorstelling te geven. Twee puzzels onthullen het unieke
uiterlijk van de oud-Hollandse Jan Klaassen en zijn vrouw Katrijn.
Diverse afbeeldingen – samengevoegd in een groot prentenboek –
vestigen de aandacht op de uiteenlopende uitdrukkingsvormen van
het (volks)poppentheater in Europa en Azië.
* Doelgroep: bovenbouw basisonderwijs, groepen van het voortgezet onderwijs, het
hbo en docenten. Gebruiksvergoeding per week of weekgedeelte, excl. BTW: € 325,-.
Vergoeding in combinatie met de activiteit In de kast gekeken, excl. BTW: € 475,-.
Brengen en halen, per km (let op, 4 x de afstand!), excl. BTW: € 0,45.



Dia’s, lesbrieven en spelen
Theaterdocumentatie – onder andere in de vorm van lesbrieven – geeft uitleg over de
vele varianten van het poppentheater en informatie ter verwezenlijking van een workshop
poppenspel of een werkstuk. Het spel Jan z’n Ganzenbord confronteert de deelnemers
spelenderwijs met de karakteristieke spelfragmenten uit het volkspoppenspel.
Door middel van een Poppenspe(e)lkwartet wordt kennisgemaakt met de verschillende
neven en nichten van de Italiaanse Pulcinella. Hij is de stamvader van de nationale poppenkasthelden, zoals de Turkse Karagöz, de Engelse Mr Punch en de Franse Polichinelle.
De Poppenspe(e)l-doe-leskist* is – met al het educatieve spelmateriaal – zeer geschikt
om er zowel individueel als in groepsverband mee aan de slag te gaan. De kist bevat
tevens een ingebouwde diaprojector met instructieve dia’s over het poppentheater en
een theaterspot. Het maakt het gebruik van de theaterkist extra aantrekkelijk.



In de kast gekeken
De activiteit In de kast gekeken* is een workshop en/of een ludieke presentatie over de
diverse poppenspeltechnieken en Zelf eens proberen? Poppenspeler Otto van der Mieden
begint met een uitleg van de diverse poppenspelvormen en een verhaaltje over de oorsprong van het (volks)poppentheater. Dit kan uitnodigen tot zelfwerkzaamheid.
De verschillende manieren van spelen kunnen vervolgens in praktijk worden gebracht.
Afsluitend kan er een gezamenlijk optreden door en voor de deelnemers verzorgd
worden.
* Doelgroep: belangstellenden, bovenbouw basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het hbo
en onderwijskrachten. Aanbevolen groepsgrootte: maximaal 10, minimaal 5 deelnemers
en maximaal 20 toehoorders. Tijdsduur: een dagdeel (lezing ongeveer 45 min.). Uitkoop,
excl. BTW: € 375,-. Vervoerskosten per km, excl. BTW: € 0,45. Materiaalkosten, excl.
BTW: € 2,- p.p. Activiteit te Vorchten (groepsgrootte: max. 5 deelnemers,), incl.
materiaal, entree museum en een consumptie: € 22,50 p.p.



Dan heb je de poppen aan het dansen
U weet zich in het Gelderse Poppenspe(e)lmuseum omringd door vrolijke figuren
en fraaie prenten uit de wonderwereld van het poppentheater. Een bonte collectie van
wayangfiguren, marionetten, hand-, stang- en stokpoppen, papieren theatertjes, schimmenspelen, foto’s, boeken, posters, prenten en parafernalia. Poppenspe(e)lmuseumconservator Otto van der Mieden toont bijzondere exposities, geeft een rondleiding
door het museum en verzorgt tijdens uw groepsbezoek* een demonstratie van de
diverse poppenspeltechnieken. Thematentoonstellingen belichten
bepaalde aspecten van het poppen- en figurenspel. Voorts worden er
werken geëxposeerd van hedendaagse kunstenaars die zich door het
poppentheater lieten inspireren. Proef de bijzondere sfeer en geniet
van de koffie en lekkernijen uit het keukentje van Trijntje Peterselie.
U bent zowel overdag als ’s avonds welkom.
* Doelgroep: leerkrachten, oudercommissies, clubs, groepen die iets
te vieren hebben, of zomaar een samenzijn.
Aanbevolen groepsgrootte: maximaal 10, minimaal 5 personen.
Tijdsduur: ongeveer twee uur. Arrangement, incl. entree, demonstratie
en een proeve van het buffetje van tante Trijntje (koffie, thee of een
sapje + een appelflapje: € 17,50 p.p.
Arrangement, incl. entree museum, zonder consumptie: € 11,50 p.p.



Poppetje gezien, kastje dicht
Voor scholieren* en ten behoeve van een kinderpartijtje* heeft het Poppenspe(e)lmuseum een aantrekkelijk arrangement samengesteld: een ludieke ontdekkingsreis
door het museum. De deelnemers krijgen een demonstratie van de diverse poppenspeltechnieken en een uitleg van het tentoongestelde. De opgedane kennis kan in praktijk
worden gebracht in een Poppenspe(e)lspeurspel. Ter afsluiting krijgt iedereen een
aardigheidje als aandenken.
* Doelgroep: bovenbouw basisonderwijs, groepen van het voortgezet onderwijs en het
hbo. Groepsgrootte: minimaal 5, maximaal 10 personen. Tijdsduur: ongeveer anderhalf uur. Arrangement, incl. entree, demonstratie en speurspel: € 9,50 p.p.
Consumpties van het buffetje van tante Trijntje: vanaf € 2,-.



Poppenspe(e)linformatiecentrum
Onze website www.poppenspelmuseum.nl geeft informatie over het (volks)poppentheater, het museum, de collectie en de ruim negenduizend werken omvattende internationale Poppenspe(e)lmuseumbibliotheek. Een belangrijk onderdeel van deze site
is het poppentheater-abc. Het omvat de verklaring van uitdrukkingen, woorden, poppentheatertechnieken, karakteristieke (poppen)theaterfiguren, belangrijke personen
en begrippen. Op www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs kan een speelse reis door de
wonderwereld van het poppentheater gemaakt worden: een Poppenspe(e)lspeurspel
voor onder andere de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In de museumwinkel zijn briefkaarten, poppenspelletjes, lesbrieven en andere
(educatieve) documentatie – ook in braille en met tactiele (voelbare) illustraties –
over het poppentheater verkrijgbaar.



Poppenspe(e)lmultimedia
Ten behoeve van het onderwijs en andere belangstellenden tonen wij een audiovisueel en interactief informatiesysteem met aanraakscherm. Het geeft informatie
over het volkspoppentheater en een uitleg van de diverse internationale poppenspeltechnieken.



Poppenspe(e)l-doe-leskist
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