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Grappige poppentheaterfiguren
Wij nodigen u graag uit tot de activiteit Zelf eens proberen? Op de grappige Poppenspe(e)lmuseumposter staan karakteristieke figuren en enkele attributen uit het internationale volkspoppentheater afgebeeld. De (bewerkte) illustraties komen uit de prentenen boekencollectie van het Poppenspe(e)lmuseum.
De poppenkastbel klingelt als teken dat de voorstelling gaat beginnen. De gordijntjes
in de ronzebons (poppenkast) gaan open en de oud-Hollandse Jan Klaassen en zijn buitenlandse neven – Mr Punch, Polichinelle, Vitéz László, Kasperl en hun
stamvader Pulcinella – verschijnen op het poppentoneel voor een nieuw
avontuur. Soms springt er een duivel uit het kistje.

Knuppel, braadpan en applaus
De poppenkasthelden hanteren met verve hun vaste attributen, zoals de
knuppel en de braadpan. De poppenspeler heeft bij zijn vaste set handpoppen dikwijls een pop die een monster voorstelt, vaak in de gedaante
van een krokodil. Ook kijkt de Dood van Pierlala om een hoekje. Soms
treden er zelfs levende dieren op, zoals een poes of een hond. Laat de
poppen nu maar dansen! Toeschouwers applaudisseren niet alleen ná
een optreden. Ook voor de voorstelling begint, wil met name het jeugdige publiek nog weleens van spanning in de handen klappen.
Ovationeel applaus klinkt als een tegenstander het onderspit delft.



Papieren theatertje
Volkspoppentheaterfiguren die uitnodigen tot zelfwerkzaamheid in een papieren
theatertje. Knip uit, plak op en speel!
1, 7 Jan Klaassen [met knuppel] (Nederland)
3, 17 Amuseur public (internationaal)
5
Agent (internationaal)
8
Poppenkastbaas (museumdirecteur)
10
Semar (schim, Indonesië)
12
Pierlala (Nederland)
14
Poes (Frankrijk, Parijs)
16
Pulcinella (Italië, Napels)
19
Krokodil (internationaal)
21
Gnafron (Frankrijk, Lyon)
23
Guignol (Frankrijk, Lyon)

2 Katrijn (Nederland)
4 Polichinelle (Frankrijk)
6 Kasperl (Duitsland)
9 Vitéz László (Hongarije)
11 Toby de hond (Engeland)
13 Bel (internationaal)
15 Duivel (internationaal)
18 Duivel met tweetand (Duitsland)
20 Karagöz (schim, Turkije)
22 Ronzebons (Nederland)
24 Mr Punch (Engeland)

Spreek uit: poliesjienel (4), vitees laslo (9), poeltsjienella (16), karageus - met de g van goal (20),
njafron (21), gienjol - met de g van goal (23) en puntsj - de u bijna als een a (24).
Posterplaatjes
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20 21 22 23
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Afbeelding: Jan Klaassen met zijn favoriete slagapparaat. Illustratie: Hetty Paërl ©. Bijlagen: Poppenspe(e)lmuseumposter met grappige volkspoppentheaterfiguren en -attributen en verantwoording illustraties. Illustraties
poster: Hetty Paërl ©, Peter Vos © e.a. (ca. 1980/1990). Tekst en vormgeving: Otto van der Mieden ©.
Zie ook pamfletnr. 84.
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