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Poppenspe(e)lmuseumpamfletten
De basis voor de publieksinformatie van het Poppenspe(e)lmuseum vormen de
zogenoemde Poppenspe(e)lmuseumpamfletten. Dit is een reeks (korte) notities over
(actuele) poppentheateronderwerpen. Op deze wijze worden belangstellenden geattendeerd op activiteiten, exposities, uitgaven, wetenswaardigheden en speciale gebeurtenissen in en rondom het museum. De pamfletten kunnen tevens dienen als informatie
bij een tentoonstelling. Een groot aantal pamfletten is op onze website, www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl, als pdf gepubliceerd. Enkele zijn beschikbaar in het Frans,
Duits of Engels.

Poppenspe(e)lmuseumwinkel
In de museumwinkel verkopen wij naast de pamfletten ook een
geïllustreerd Poppentheater-abc. Het is uitgegeven op cd-rom en
in een papieren versie (ringband). Het abc bevat de uitleg van bijna
500 namen en begrippen op het gebied van het poppen-, figuren- en
objecttheater en hieraan gelieerde kunsten. Tevens zijn verkrijgbaar
een groot assortiment briefkaarten, lesbrieven, documentatie, parafernalia, posters met oud-Hollandse poppenkastscènes en drie poppentheatergezelschapsspelen. Zeer aanbevelenswaardig is een abonnement op DoEPAK, onze drie keer per jaar verschijnende en rijk
geïllustreerde Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant en -krabbel.
Doepak is ook beschikbaar als pdf-bestand op de bibliotheekwebsite.



Overzicht thema’s pamfletten
De Poppenspe(e)lmuseumpamfletten behandelen o.a. de volgende thema’s:
* Poppenspe(e)lmuseum: exposities, educatieve activiteiten, routebeschrijvingen,
toeristische fietsroutes, vrienden van het museum, tarieven museumbuffetje,
artikelen museumwinkel, arrangementen (groepsbezoek), entertainment en entree.
* (Volks)poppentheaterfiguren: Jan Klaassen, Katrijn, Pierrot, Pulcinella, Harlekijn,
Hanswurst, Pinocchio, guappo (stangpop in de gedaante van een camorrist), Paulus
de Boskabouter, de Dood, de poes en theater van de pupi (volkspoppenspel uit Sicilië).
* Poppenspeltechnieken, -vormen en -attributen: schimmen- en (hand)schaduwspel,
papieren theater, hand-, stok- en stangpoppentheater, marionetten, bunraku (Japans
poppenspel), popjes op de plank, trekpoppen, knuppel en mansbakje.
* Multimedia: audiovisueel informatiesysteen (aanraakscherm), cd-rom en een Holodesk.
* (Geënsceneerde) fotografie: Marjo van den Boomen, Ed van der Elsken, Teun Hocks,
Erwin Olaf en Henk Tas.
* Internet: vier- en tweetalige website en internationale links naar poppentheatersites.
* (Poppen)theaterbegrippen en -onderwerpen: Faust, Edward Gordon Craig, Séraphin
(schimmenschuiver), de initiator, de bukmeester, de rarekiek (kijkkastman), muzikale
erupties, erotiek en poppenspel, en eten en drinken in de poppenkast,.
* Gezelschapsspelen: Le saut des barrières (de hindernisloop van Polichinelle),
Jan z’n ganzenbord, Poppenspe(e)lschaakspel en een Poppenspe(e)lkwartet.
* Bibliotheek/diversen: uitspraak-, trefwoorden-, lemma-, begrippen- en pamflettenlijst,
Poppenspe(e)linformatiecentrum, poëzie, literatuur en legenden over het poppenspel.
Wij houden ons aanbevolen voor op- en aanmerkingen. Als u het Poppenspe(e)lmuseum
van dienst wilt zijn, kunt u iets aardigs tegemoetzien. Applaus!



Afbeelding: illustratie (fragment) uit ‘Aus A. Hendschel’s Skizzenbuch’, Frankfurt am Main (18-?).
Stamboeknummer: 72.219.
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