
 

Expositie: Een kijkje in de poppenkast 
Horen, voelen, doen en ontdekken. Een erfgoedproject voor jonge en 
oude visueel beperkten en hun ziende begeleiders.  
Een tastbare, literaire en tweetalige ontmoeting met internationale poppen- 

theaterfiguren in het Poppenspe(e)lmuseum. Een educatieve mini pop-up-
expositie met artefacten, poppen, reliëftekeningen, documentatie in braille, 

zwartschrift en in combischrift (synchroonlopend braille/grootletter), gesproken 
tekst, film-, muziek- en geluidsfragmenten en een website. 
 

Extra 

Drie bijzonder vormgegeven braillestoelen met quotes en ‘De kus van Katrijn’/ 
‘Katrijn's kiss’: poppentheater-kijk-voel-ruik-lees-en-luisterboeken met korte 

versjes in combischrift. De losbladige pagina’s van de Nederlandstalige en de 
Engelstalige audio-uitgaven zijn van vilt, de daarop voorkomende karakteris- 
tieke poppenkastfiguren zijn gemaakt van diverse stofstructuren.  
 

Auteurs en beeldend kunstenaars 
Expositieteksten, citaten en publicaties van o.a.: Willem Brakman, Hetty Paërl 

en Simon Vinkenoog. 
Objecten, figuren, illustraties, tactiele afbeeldingen etc. van o.a.: Rien Bekkers,  
Kamagurka, Jan van Leeuwen, Erwin Olaf, Ledjar Soebroto, Sophie Taeuber-Arp, 

Birgit Tomesen, Elsje Zwart e.v.a. Samenstelling en vormgeving expositie: 
Otto van der Mieden. 
 

Poppenspe(e)lmuseum: openingstijden en entree 
De tentoonstelling ‘Een kijkje in de poppenkast’ is te Vorchten  
te zien tot en met 31 december 2023. Het museum is geopend 

op wo., za. en zo. van 12.00 tot 17.00 uur. Reserveren is aan- 
bevolen! Entree: kinderen 3-12 jaar € 8,50. Jongeren en vol- 

wassenen € 11,50. Groepsbezoek (min. 5, max. 10/15 pers.): 
incl. rondleiding, demonstratie € 11,50 p.p. Koffie, thee, sap 

€ 2,-. Appelflapje € 2,50.  
 

N.B. Voor groepen kan van de openingsdagen en -tijden 
worden afgeweken. Applaus! 
 
Afbeelding: de Franse handpop Guignol met donkere bril en zijn haar  
in een lange vlecht. Over zijn gilet – mouwloos vest – draagt hij een  
bruine pandjesjas met goudkleurige bolle knopen. Onder zijn kin zit 
een strikje. Op zijn hoofd heeft hij een bonnet: een kapmutsje.  
In plaats van zijn onafscheidelijke slaghout hanteert hij nu een  

taststok. Laurent Mourguet (1745-1829), poppenspeler te Lyon,  
is zijn geestelijk vader. 
 

Hyperlinks: klik op de afbeeldingen en de groene tekst voor meer 
informatie! 
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