Een museale poppentheaternotitie
Nummer 164

Poppenspe(e)lspeurtocht



Pulcinella (spreek uit: poeltsjienella)
gaat jou helpen een leuk prijsje te
winnen. Ontdek negen poppentheaterfiguurtjes in het museum.

Kleurig vel

Op het kleurige vel bij dit speurspel
zie je afbeeldingen van poppenkastpoppen. Zoek deze op in de exposities.

Poppenkastpop en een letter
Op elk figuurtje dat je vindt, staat
een letter. Schrijf deze op.
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Woord, verrassing en applaus



Het goede antwoord

Heb je alle letters gevonden? Zet ze dan
achter elkaar. Doe dit in dezelfde volgorde
als de plaatjes op het vel.
Je krijgt zo een woord voor iets wat je op
de hand kunt bespelen.
Als je de goede oplossing bij ons inlevert,
krijg je een aardigheidje. Applaus!
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Raadpleeg voor meer informatie over de genoemde onderwerpen ook eens onze
website en het daarin opgenomen poppentheater-abc met bijna vijfhonderd lemma’s.
Deze Poppenspe(e)lspeurtocht kost € 1,-.


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. Bijlage: illustraties ten behoeve van een Poppenspe(e)lspeurspel.
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Semar
Javaanse clown en
schimfiguur uit
Indonesië.

Amuseur public
Internationaal.
Clown.
Papierentheaterfiguur.

Pulcinella
Gemaskerde
nar uit de
commedia dell’arte.

Jan Klaassen
Oud-Hollandse
handpop met
een knuppel.

1

2

3

4

Guignol
met een knuppel.
Handpop uit Lyon.

Vitéz László
met een koekenpan.
Hongaarse handpop.

Gnafron
Schoenmaker.
Vriend van Guignol.

Karagöz
Schimfiguur.
Clown uit Turkije.

Katrijn
met een slaghout.
Vrouw van Jan.
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Poppenspe(e)lspeurtocht met negen traditionele poppenkastfiguren. Bijlage bij pamflet nr. 164.
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