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                                           Een kijkje in de poppenkast. 

                                                 Horen, voelen, doen 
                                                      en ontdekken. 
                                             A look behind the scenes 

                                                  of puppet theatre. 
                                                    Hearing, feeling 
                                                      and exploring. 
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Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum (ANBI) 
Musée de Marionnettes et de Guignol   Puppentheatermuseum 
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Kerkweg 38   8193 KL   Vorchten NL 

Tel./Tél.: +31(0)578 - 56 02 39   Fax: +31(0)578 - 56 06 21    

Info: +31(0)578 - 63 13 29 
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www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2   

www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl 

www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs 
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