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Poppenspe(e)lplacemat met Polichinelle, poes, piassen en een papegaai
Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit van het Poppenspe(e)lmuseum. Knip de afbeeldingen en de teksten uit, plak ze eventueel op een stukje karton of in een schrift en maak er een poppentheaterboekje van. Let op de volgorde: 1 t/m 6 en a t/m e.
De kluchtfiguur Polichinelle is in de zeventiende eeuw ontstaan uit Pulcinella, die door Italiaanse komedianten naar Frankrijk was
gebracht. Het kostuum van Polichinelle is veelkleurig en elegant. Zijn hoofd is getooid met een driekantige steek. Hij heeft
een naar voren stekende kin en een haakneus, een hoge bult en een enorme buik. Hij lijkt een beetje op Jan Klaassen.
Polichinelle was niet alleen een komische figuur op het toneel – vaak in gezelschap van de piassen Harlekijn
en Pierrot – hij was ook de hoofdfiguur in het Franse poppentheater.
De onbekende kunstenaar en schrijver van het hier afgebeelde boekje heeft zich zeer zeker laten inspireren door de verhalen over de
oud-Hollandse Jan Klaassen en zijn buitenlandse soortgenoten. Het repertoire dat in de volkspoppenkasten getoond word is
internationaal. De poppenspelscènes in en rond de herberg en de gevangenis gaan altijd over armoe, eten en drinken.
Het gevecht van Jan met zijn knuppel tegen de diender en het spel van Polichinelle met de kat zijn eeuwenoud.
Per land zijn er kleine variaties. Zie ook: Doepak nr. 41 en nr. 96.
Dit document op internet, zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/posterIVf.pdf.
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Wil je (nog) meer te weten komen over (volks)poppenkastfiguren? Maak een reis door de wondere wereld van het poppentheater op
www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs. Op www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2, www.poppenspelmuseum.nl en
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl vind je informatie over het museum, de tentoonstellingen, de bibliotheek en de
collectie. Een poppentheater-abc geeft uitleg over de diverse poppentheatertechnieken, -figuren en -personen.
In onze web- en museumwinkel vind je gezelschapsspelen en heel veel documentatie. Tekst/concept:
Otto van der Mieden © (2011). Veel knutsel- en leesplezier en applaus!
Afbeeldingen: chromolitho’s/steendruk (omstreeks 1890).
Klik op de vet gezette woorden voor hyperlinks.
Poppenspe(e)lmuseum
Kerkweg 38 8193 KL Vorchten
Telefoon: +31(0)578 - 63 13 29/56 02 39 Fax: 0578 - 56 06 21
info@poppenspelmuseum.nl www.poppenspelmuseum.nl www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs www.poppenspel.info

