Nieuwsbrief XXIXa (2020)
Welkom, website en wetenswaardigheden
Informatie over onze internationale poppen-, figurenen objecttheatercollectie, publicaties en activiteiten.
Op de website http://www.poppenspelmuseum.nl/
zijn via Pamfletten, Doepak, Blind en Bibliotheek
onze recentste documenten, aanwinsten en filmpjes te raadplegen. Graag nodigen we je uit voor
een virtueel bezoek aan het Poppenspe(e)lmuseum.
Afbeelding: oud-Hollandse Jan Klaassen met mondkapje/gezichtsmasker – coronaviruspandemie. Handpop: Gilbert Pavaly/Ateyer de Guignol – Lyon (ca.1980).

Kunst, cultuur, coronavirus en creativiteit
Als je niet naar buiten kan of mag, dan haal je de internationale
poppentheaterwereld toch naar binnen? Omdat het Poppenspe(e)lmuseum vanwege de coronavirus nu voor onbepaalde
tijd fysiek gesloten is, geven wij onze bezoekers graag de
gelegenheid om op virtuele wijze het museum een bezoek
te brengen. Online zijn wij immers altijd open! Grasduin
bijvoorbeeld eens in ons rijke en diverse poppentheatererfgoedboekenbezit.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/
Pdf/corona.pdf.
Afbeelding: symbool coronaviruspandemie – COVID-19 – en wereldbol met de Engelse Mr Punch.
Bewerkte illustratie uit Punch magazine. Kunstenaar: George Cruikshank (ca. 1900). Concept: OvdM.

Een mondgesnoerde paljas
‘Uit je ogen zul je kijken, alle horizonten zullen wijken,
en nieuwe openingen scheppen ruimte’. Citaat uit een
gedicht van Simon Vinkenoog. Voor visueel beperkten
maakte Elsje Zwart een paar grafische interpretaties
van een foto uit de serie ‘Blacks’ van Erwin Olaf.
Deze afbeeldingen – en nog heel veel meer – zijn
als reliëftekening beschikbaar met een tekst in
braille en in zwartschrift/drukletter.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.
nl/pdf/Pamflet160e.pdf en http://www.poppenspel
museumbibliotheek.nl/pdf/ninepictures.pdf.
Afbeelding: een nar die ook niet mag zien. Lijntekening met beeldelementen
t.b.v. een tactiele prent. Inspiratiebron: foto ’19 februari 1990’ van Erwin Olaf.

Prrrrrrrrrrr
Animatiefilmpje coronaviruspandemie. De Italiaanse Pulcinella
in gevecht met het covidmonster. Realisatie: Gianluca Di Matteo.
Zie: http://poppenspelmuseumbibliotheek.nl/prrr.html.
Afbeelding: screenshot animatiefilmpje met Pulcinella. COVID-19. Maker:
Gianluca Di Matteo – Torino (april 2020). La scuola napoletana di Guarattelle.

Meertalige tactiele audioboeken en spel
Met de titel ‘Aanraken moet’ tonen wij ‘De kus van Katrijn’/‘De tút fan Katryntsje’/‘Katrijn’s
kiss’/‘Der Schmatz von Gretl’: educatieve en voelbare audioboeken in het Nederlands,
Fries, Engels en het Duits. Ook is er een meertalige uitvoering beschikbaar in zwarte
stofstructuren en materialen. Zo kunnen en mogen ook zienden de donkere wereld
van blinden ervaren en beleven, zo je wilt het spel en het boek ‘bekijken’ en ‘voelen’.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamphlet167e.pdf (document),
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/kusdu.html (filmpje voorstelling in het Duits)
en http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/boek_nl.html (film tactiel audioboek).
Afbeeldingen: tactiele audioboeken in kleur en zwarttonen. Realisatie: Birgit Tomesen en Otto van der Mieden. Inspiratiebron: illustraties van Elsje Zwart.

Animatiefilm met visueel beperkte
Jan Klaassen en Katrijn
Jan Klaassen heeft een grote rode drankneus, een
flinke buik en een bochel. Hij draagt een bont kostuum
met een steek op zijn hoofd. Aan zijn voeten heeft hij
klompen. Hij zwaait met zijn knuppel. Katrijn heeft op
haar hoofd een luifelmutsje. Ze zwaait met haar mattenklopper. Zij en haar man zijn altijd aan het kibbelen.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Pdf/
Doepak277a.pdf.
Afbeelding: screenshot websitepagina met animatiefilm. Animatiescript
en realisatie: Thomas de Graaf. Illustraties: Elsje Zwart. Concept: OvdM.

Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum
Steun en volg als vriend(in) van het Poppenspe(e)lmuseum de
ontwikkelingen van het poppen- en beeldend theater en ontvang
informatie over onze activiteiten. Bijdragen aan het museum in
de vorm van een jaarlijkse donatie zijn cruciaal voor ons voortbestaan. Doe vandaag nog mee! Voor meer informatie over
het lidmaatschap, zie: http://www.poppenspelmuseum
bibliotheek.nl/Pdf/Vriendenfriends.pdf.
Afbeelding: Polichinelle, oud-Franse poppenkastfiguur met knuppel, hoed en bril.
De handpop heeft een hoge bult, een enorme buik en het baardige gezicht van
Poppenspe(e)lmuseumdirecteur, -curator en poppenspeler Otto van der Mieden.
Illustratie: Elsje Zwart.

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties: vul via Contact
het websiteformulier in. De genoemde publicaties – en nog
heel veel meer – zijn ook in onze museumwinkel verkrijgbaar.
Wij hopen je spoedig (weer) eens te mogen begroeten!
Vriendelijke groet,
Otto van der Mieden
directeur-conservator
N.B. Deze Nieuwsbrief XXVIXa is ook in het Engels
beschikbaar. Zie: http://www.poppenspelmuseum
bibliotheek.nl/pdf/NewsletterXXIXb.pdf.
Afbeelding: Poppenspe(e)lmuseumdirecteur en curator Otto van der Mieden met
mond-en-neuskapje/gezichtsmasker – coronaviruspandemie. Design: Roos Mol.
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