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 Interesse in het Poppenspe(e)lmuseum? 

   De poppentheatercollectie van Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum is het resultaat van 

diverse schenkingen en decennialang snuffelen in antiquariaten, galeries en boekwinkels. 

Sinds 2001 is het museum een ‘geregistreerd museum’. De collectie vormt de basis voor 

velerlei activiteiten binnen en buiten het museum. Op speelse wijze komt de bezoeker in 

aanraking met de diverse poppenspelvormen. Thematentoonstellingen behandelen onder-

werpen op het gebied van het (volks)poppenspel en aanverwante kunsten. Het museum is 

in 1984 opgericht door poppenspeler Otto van der Mieden (1945): 

museumdirecteur en conservator. Het museum ontving in november 

2002 de Kruijswijk Jansen Prijs voor de realisatie van de beste 

Gelderse erfgoedsite op internet van dat jaar. 

 

Ik wil informatie! 

   Het Poppenspe(e)lmuseum heeft vele belangstellenden: mensen die 

hun hart hebben verpand aan het poppentheater en aan de sfeer in en 

rondom het museum. Volg als geïnteresseerde de ontwikkelingen in het 

poppentheater en ontvang informatie over onze exposities en activitei-

ten. U kunt ook vriend(in) van het museum worden. Begunstigers ont-

vangen incidenteel DoEPAK, onze educatieve Poppenspe(e)lmuseum-

kruimelkrant. ‘Vrienden’ hebben tevens recht op gratis toegang tot  

het Poppenspe(e)lmuseuminformatiecentrum. Incidenteel kan men een aardige geste 

tegemoetzien.  

 

 Invulformulier 

    Ondergetekende is geïnteresseerd en … 
 

[ *] heeft belangstelling voor de activiteiten en exposities van het Poppenspe(e)lmuseum 

       en ontvangt graag af en toe gratis informatie en de Poppenspe(e)lmuseumnieuws- 

       brief. 
 

[ *] wil vriend(in) worden van het Poppenspe(e)lmuseum voor een bedrag van € ………. 

       (minimaal € 35,-) per jaar en krijgt in het vervolg Doepak en informatie over  

       de exposities en activiteiten. De donatie wordt overgemaakt op bankrekening 

       BIC: INGBNL2a. IBAN: NL63 INGB 0009065864 t.n.v. Stichting Het 

       Poppenspe(e)lmuseum, Vorchten. Als begunstiger ontvang ik het eerste  

       jaar als ‘vriend’ een bijzondere Poppenspe(e)lkwartetspelposter. 
 

Naam                     (m/v) 
 

Adres 
 

Postcode     Woonplaats 
 

E-mailadres 
 

Telefoon      
\ 

Datum      Handtekening 
 

* Aankruisen – en invullen – wat van toepassing is. 

    Formulier s.v.p. afgeven op of opsturen/faxen/mailen naar onderstaand adres. 
 

 Afbeelding: Pulcinella-figuur, initiaal vormende de letter I. Napels (195-?).  

 


