Nieuwsbrief XXXa (2020-2021)
Welkom 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 veel documenten, aanwinsten en filmregistraties te raadplegen.
Graag nodigen we je uit voor een – hernieuwd – bezoek
aan het Poppenspe(e)lmuseum.
Zie o.a.: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak287a.pdf.
Foto: museumdirecteur, curator en poppenspeler Otto van der Mieden met twee handpoppen: de
Duitse Hohnsteiner Kasper en een krokodil. Otto draagt een trui met een met de hand opgemaast
patroon met een afbeelding van een traditionele poppenkastscène: de oud-Hollandse Jan Klaassen
met zijn knuppel en de krokodil. Breiwerk trui en muts: Wolwinkel De Breifiets, Ellen Buijvoets.

Sfeerbeelden thema-exposities
Als je niet naar buiten kan of mag, dan haal je de internationale poppentheaterwereld toch naar binnen? Wij
geven (toekomstige) Poppenspe(e)lmuseumbezoekers
graag de gelegenheid om nu ook op virtuele wijze onze
thema-exposities te bekijken. Online zijn wij altijd open!
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/tentoonstellingen.html.
Afbeelding: screenshot filmpje sfeerbeelden poppentheatertentoonstellingen tot en met eind 2020.

Twee voelbare puzzelfiguren
Puzzelen met geluid en gevoel. De twee
tactiele afbeeldingen bevatten drie puzzelstukjes. Elk daarvan is een deel van het
hoofd van een aap en van Pulcinella.
Onderaan de puzzel staat hun naam in braille
in het Nederlands en het Engels. Auditieve
ondersteuning is beschikbaar door middel
van een ‘sprekende pen’.
Zie: http://www.poppenspelmuseum
bibliotheek.nl/pdf/Doepak289a.pdf.
Afbeeldingen: een aap en de Napolitaanse clown Pulcinella. Lijntekening
gemaakt door Elsje Zwart t.b.v. een tactiele prent. Concept: OvdM.

Bon voor een gratis consumptie
Museumbezoek met een verrassing. Knip de bon uit,
lever in en geniet van een glaasje fris, een kopje
thee of koffie. Aanbieding is geldig voor individueel
museumbezoek. In principe zijn wij geopend op

woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot
17.00 uur. Reserveren wordt dringend aanbevolen! Groepsbezoek (maximaal 10 pers.)
is de gehele week mogelijk, ook ’s ochtends
en ’s avonds.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/PosterXV.pdf.
Afbeelding: consumptiebon met de oud-Hollandse Jan Klaassen en zijn vrouw Katrijn.
Illustratie: Elsje Zwart.

Nederlands-Indisch tactiel poppentheaterboek
Met de titel ‘De cium – kus – van Katrijn’ tonen wij een kleurrijk en losbladig
poppentheater-kijk-ruik-voel-lees-luister-en-speelboek voor visueel beperkten en anderen. Een Nederlands-Indisch audioboek voor jong en oud. Een
ontmoeting van de oud-Hollandse Jan Klaassen en Katrijn met de Javaanse
punakawan – wayang-kulitclowns – Semar, Nala Gareng, Bagong en Petruk.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/tactielaudioboekDeciumvanKatrijn.pdf.
en http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak293a.pdf.
Afbeelding: uitneembare pagina van vilt uit ‘De cium van Katrijn’. Spelscène met Petruk: wayang-kulitfiguur gemaakt van
leer van een karbouw. In zijn rechterhand heeft Petruk een sapu lidi – handbezem. Realisatie tactiel poppentheaterboek:
Birgit Tomesen en Otto van der Mieden.

Film ‘De cium van Katrijn’
‘Je lah je kripoet. Paljas, Petruk en de nar Semar’
is een wayang- en gamelanproject voor alle leeftijden: een tastbare, theatrale, muzikale en educatieve kijk- en luisterervaring. Een expositie en
activiteiten voor visueel beperkten (blinden en
slechtzienden) en zienden.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/ciumvideo.
html en http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/
Jelahjekripoet.pdf.
Afbeelding: screenshot film ‘De cium van Katrijn’. Poppenspe(e)lmuseumdirecteur
Otto van der Mieden als dalang – poppenspeler. Muziekcompositie voor draaiorgel
en gamelan: Sinta Wullur en Renadi Santoso.

Poppenspe(e)lmuseumbezoek: arrangementen
Een verrassend en exclusief arrangement voor een intieme bijeenkomst:
een ludieke rondleiding/demonstratie in klein verband voor maximaal 5
deelnemers door de exposities ‘Je lah je kripoet’ en ‘Een kijkje in de poppenkast’. Tijdsduur: ongeveer anderhalf uur. Kosten (kinderen en volwassenen):
€ 11,50 p.p. incl. entree, een speurspel en een consumptie. De activiteit is
de gehele week, zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds mogelijk.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Jelahjekripoetpersbericht.pdf
en http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/eenkijkjearrangement.pdf.
Afbeelding: ‘Die Wache’/‘De schildwacht’, een veelkoppige, robotachtige moloch. Poppensculptuur – replica (2018). Een
van de sinistere figuren uit het marionettenspel ‘König Hirsch’/’Koning Hert’ (1918) van Sophie Taeuber-Arp (1889-1943).

Vrienden van het museum
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 in de vorm van een jaarlijkse
donatie zijn cruciaal voor ons voortbestaan.
Informatie over het lidmaatschap, zie: http://www.poppenspel
museumbibliotheek.nl/Pdf/Vriendenfriends.pdf.
Afbeelding: nieuwjaarswens 2021 met de handpop Polichinelle, oud-Franse poppenkastfiguur met knuppel, bolhoed en bril, een galg en – als slachtoffer hangend over de speelplank – het oude jaar 2020. Polichinelle 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.
Wij hopen je spoedig (weer) eens te mogen
begroeten!
Een vriendelijke groet van,
Otto van der Mieden
directeur-conservator
N.B. Deze Nieuwsbrief XXXa is ook in het
Engels beschikbaar.
Zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/
NewsletterXXXb.pdf.
Afbeelding: tactiele rode mond ‘De cium van Katrijn’. Materiaal: karton
met een tekst in zwartschrift/drukletter en braille. Concept: Otto van
der Mieden. Realisatie: CBB.
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