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La fine del mondo – Het einde van de

wereld

In 2019 verscheen ‘La fine del mondo’ – ‘Het einde van de wereld’.

Een beeldverhaal over de Napolitaanse Pulcinella-figuur. Tekst en

tekeningen zijn van de hand van poppenspeler, auteur en illustrator

Brunello (Bruno) Leone. Gekleed als Pulcinella geeft hij wereldwijd

in en rondom een Napolitaanse poppenkast zijn voorstellingen. Voor

meer informatie, zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/

Pdf/lafinedelmondo.pdf (publicatie in het Nederlands, Italiaans en

het Engels) en film https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.

be&v=0aLbmb8XFkE&app=desktop.

Amuseur public voor visueel beperkten

Voor de museale theateractiviteit ‘Een kijkje in de poppenkast’ – een (reizende) mini-pop-upexpositie over

het internationale poppentheater met een tactiel-, kijk-, lees-, ruik-, luister- en muziekboek en een poppen-

spelletje voor visueel beperkten – tonen wij een zwart en aanraakbaar houten draaiorgelfrontje met de

woorden ‘De kus’, ‘De tút’, ‘The kiss’ en ‘Der Schmatz’ in braille. Zie voor meer informatie: http://www.pop

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

blinden.aspx.

 Draaiorgelact met aap

Speels amusement voor jong en oud: draaiorgelklanken op locatie, zowel binnen als buiten. Entertainment

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

en festiviteiten. Waar en wanneer je maar wilt.
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Gamelan Kjai Paridjata ‘Heer levensboom’

Van Museum Prinsenhof/Erfgoed Delft verwierven wij in 2017 en 2019 de Indonesische wayangcollectie van

het opgeheven museum Nusantara. Meer dan bijzonder daarvan is ‘Kjai Paridjata’ – ’Heer levensboom’, een

zogenoemde dubbele gamelan, bestaande uit een slendro- en een peloggedeelte. De gamelan is rond 1800

op bestelling van sultan Pangeran Mangkubumi gemaakt voor zijn kraton (Javaans paleis) te Surakarta. De

instrumenten zijn versierd met motieven van de levensboom. Zie voor meer informatie: http://www.poppenspel

museumbibliotheek.nl/pdf/gamelanNusantara.pdf, https://collectie-nusantara.nl?queryid=0c2cca7c-1841-

4b40-9e1c-52c091009fbc (Nusantara wayangcollectie), http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/

Wayang.aspx en http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Nusantaracollectiononline.pdf.

www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl

Graag attenderen wij op de website http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl. Deze Nederlandstalige site

– met een uitleg in het Engels – geeft informatie over de internationale bibliotheek van het museum. Het

boekenbestand omvat meer dan negenduizend titels. Via een klik in de menubalk op ‘Nieuws’, ‘Trefwoorden’,

‘Bibliotheek’, ‘Pamfletten’, ‘Doepak’ en ‘Blind’ is meer informatie beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Uiteraard ben je ook van harte welkom in ons museum. Maak gerust eens een afspraak. Heb je opmerkingen,

vragen of suggesties: vul via Contact het websiteformulier in. Veel zoek-, kijk- en leesplezier en applaus!

Wij hopen je spoedig (weer) te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Otto van der Mieden

directeur-conservator

Poppenspe(e)lmuseum
Kerkweg 38

8193 KL Vorchten  NL
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl

info@poppenspelmuseum.nl
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