Wayang revolusi. Kunst in dienst van de vrijheid 1948-1949
Het project ‘Wayang revolusi’ (een tentoonstelling, een multimediapresentatie, educatie en een website) is mede mogelijk
gemaakt dankzij medewerking, ondersteuning en genereuze bijdragen van diverse fondsen, zoals Stichting Zabawas,
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, DutchCulture, Combinatie IJsselweide, Museum Bronbeek, Vrienden van
het Poppenspe(e)lmuseum en vele anderen.

Toegang
Het Poppenspe(e)lmuseum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Voor groepsbezoek (minimaal 10 personen) kan van de openingsdagen en -tijden worden afgeweken.
Reserveren is gewenst.

Entree en arrangement
Volwassenen: € 5,50
CJP-cultuurkaarthouders en kinderen (3-12 jaar): € 4,50
CJP-kortingspas alleen geldig tijdens de reguliere openingsdagen, niet ten behoeve van arrangementen.
Museumkaart: niet geldig.
Speciale arrangementsprijs (minimaal 10 personen): € 13,50 p.p. (inclusief een wayang-aandenken, een kopje
koffie (kopi tubruk) of Javaanse thee, een plak spekkoek (kwee lapis) en een rondleiding/demonstratie.

Extra informatie
Voor meer informatie, zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet143e.pdf,
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/PosterXV.pdf en
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Wayang.aspx.

Wayang Revolusi. Art in the service of freedom 1948-1949
An exhibition, a webpage, an educational multimedia presentation, and a series of publications in Dutch and English
relating to the project ‘Wayang Revolusi. Art in the service of freedom’. The Wayang Revolusi project was realised
with the cooperation, support and generous contributions of various foundations, including Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Stichting Zabawas, DutchCulture, the Hoogwatergeul/Combinatie IJsselweide project, Museum
Bronbeek, Friends of the Puppetry Museum, and many others.

Opening days and times
The Puppetry Museum is open on Wednesday,
Saturday and Sunday from 12 noon to 5 p.m.
Opening days and times can be extended on request.
Advance booking is required.

Admission
Adults: € 5.50
Kids (age 12 and younger): € 4.50

Extra information
For additional information about this project, please refer to
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet143e.pdf
and http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Wayang.aspx.
Afbeelding/Picture:oud-Hollandse/the traditional Dutch Jan Klaassen – wayang kulit.
Maker/Creator of the figure: Ledjar Soebroto (Yogyakarta, 2011), dalang en/and
poppenmaker/puppeteer; Logo: Jan Klaassen met de Javaanse nar /with the
Javanese jester Semar.
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