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Hallo jongens en meisjes. Weten jullie wel wie ik ben?
Hello boys and girls. Do you know who I am?
Handpop
Een handpop gaat over de hand van de poppenspeler heen. Die gebruikt zijn vingers om de pop te laten bewegen. Onder in de kop van de pop zit een gat, waar de
speler zijn wijsvinger in steekt. Zijn duim gaat in het ene mouwtje, zijn pink – soms vergezeld van ring- en middelvinger – gaat in het andere. Aan de
mouwtjes zitten meestal handjes. Een enkele keer bungelen er beentjes onder aan het jasje. De handpop heeft onder de kleertjes geen lijf.
De vuist van de poppenspeler geeft de nodige vulling.
Hand puppet
A hand puppet slides over the puppeteer’s hand, who moves the puppet with his fingers. The puppeteer sticks his index finger in a hole in the bottom of the puppet’s
head. He sticks his thumb in one sleeve and his little finger – sometimes together with his ring and middle finger – in the other. Little hands are usually
attached to the sleeves. Sometimes small legs dangle from the bottom of the jacket. The hand puppet has no body under his clothes.
The puppeteer’s fist fills up this space.
Afbeelding/Picture: gift van/of Hinderik de Groot, Purmerend NL. Hinderik Photography & Scan Art 2015. C-Print. Print dit bericht uit, toon het bij je bezoek aan het
Poppenspe(e)lmuseum en ontvang een bijzonder aandenken. Print this message, present it when you visit the Puppetry Museum and receive a special keepsake.
Welkom! Welcome!
Doepak is een educatieve uitgave over het (volks)poppentheater voor jong en oud. In deze kruimelkrant en -krabbel lees je wat er allemaal te doen is in het Poppenspe(e)lmuseum. Doepak est une publication éducative
en langue néerlandaise qui donne beaucoup d’informations sur les coulisses du théâtre de marionnettes populaire. Doepak ist eine Zeitung für Jung und Alt über das (Volks)Puppentheater. Doepak is a cheerful, educational and colourful Dutch-language newsletter packed with background information about folk and mainstream puppet theatre. Doepak presents some unusual theatre forms, far beyond the confines of our own fantasy!
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