Tijden
Woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00
uur. Voor groepsbezoek kan van de openingsdagen
en -tijden worden afgeweken.
Reserveren is gewenst/aanbevolen!

Toegang
Volwassene: € 5,50.
CJP-cultuurkaarthouder*
en kind* (3 - 12 jaar): € 4,50.
Gebruik mediatheek (excl.
entree museum): € 6,00.
* CJP niet geldig t.b.v.
arrangementen.

Tarieven, arrangementen
Openbare activiteit, rondleiding of demonstratie
(kind en volwassene): € 6,00. Kinderpartijtje
(max. 10 pers.): € 6,00 p.p. Besloten bijeenkomst
(max. 10 pers.): € 80,00. Poppenspe(e)lmuseumspeur- en -doespel: € 1,00.
Koffie, thee, hapjes en drankjes: vanaf € 1,60.

Toezicht
Uw gastheer: Otto van der Mieden Kerkweg 38,
8193 KL Vorchten Telefoon: 0578 - 63 13 29
info@poppenspelmuseum.nl
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl

Terzijde
Pinbetaling is niet mogelijk. Het nuttigen van meegebrachte
versnaperingen is niet toegestaan. Tassen e.d. bergen wij
graag veilig voor u op. Het museum is helaas niet toegankelijk
voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.

Tentoonstellingen en iets extra’s
U weet zich omringd door een curieuze collectie van
parmantige poppen, prachtige prenten en fraaie
foto’s uit de wonderwereld van het figurentheater.
Vrolijk vertier voor de hele familie!

Themapresentaties en wisselexposities
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* Heb jij voor mij de baby van
Katrijn? Diverse vormen van
volkspoppentheater in een
multimediapresentatie.
* Spelen met foto’s. Geënsceneerde
foto’s van Marjo van den Boomen,
Teun Hocks, Erwin Olaf en Henk
Tas.
Vies en voos in en buiten de poppenkast.
Een wc vol (erotische) onbetamelijkheden.
Pantin en Paljas. Een trap vol trekpoppen.
Veel theater voor weinig geld. Schimmentheater
in de negentiende en twintigste eeuw.
Op visite bij tante Trijntje. Smullen in de
poppenkast.
Hemel, oh Heer, help, ik ben dood!
Volkspoppenspel en de Dood.
Holodesk. Een kijkdoos met een denkbeeldige
wereld.
Een kijkje in de poppenkast. Een project voor
visueel beperkten – blinden en slechtzienden –
en hun ziende begeleiders.
Wayang revolusi. Wayang kulit uit Indonesië.
Museumbibliotheek. Bezoek/raadplegen alleen
op afspraak.

