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SPEURTOCHT

STANGPOPPENTHEATER

VOLKSPOPPENKAST

DECORATIE

Jan Klaassen en Katrijn heten
jullie hartelijk welkom.
Zij nodigen je uit mee te
doen aan het oplossen van
tien vragen. De plaatjes,
het Poppenspe(e)lkwartet en
het poppentheater-abc op
onze websites geven de
oplossing. De letters voor
elk juist antwoord vormen
samen een naam.

Heel grote en loodzware
ridderfiguren, gekleed in
mooie koperen harnassen,
gaan hun strijd aan in het
stangpoppentheater van:

De man met de straatpoppenkast speelt niet voor
niets. Om aan zijn kostje te
komen, gaat zijn helpster
rond om geld op te halen.
Ze gebruikt hiervoor een:

Een papieren theater wordt
vervaardigd van een bouwplaat. Ook de decors en de
acteurs zijn van papier.
In vorige eeuwen gaven heel
wat kinderen hun zakgeld uit
om deze prenten te kopen.
De gordijnen van deze
theatertjes zijn gemaakt van:
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P. - Sicilië;
S. - Luik.

T. - Spaarpot;
U. - Mansbakje.

L. - Papier;
O. - Stof.
4

5

5

6

COMMEDIA DELL’ARTE

COMMEDIA DELL’ARTE

De Voddebalen zijn
komische figuren uit het
Antwerpse stangpoppentheater. Ze treden op in een:

Op negentiende-eeuwse
prenten met trekpoppen komt
vaak een paljas-achtige
figuur voor. Naast het op
deze trekpoppenvellen
veelgebruikte woord
‘pantin’ kom je een woord
tegen dat hier veel op lijkt.
De naam van deze figuur is:

De voorvader van de oudHollandse Jan Klaassen komt
uit Italië. Hij draagt een wit
kostuum en een zwart
halfmasker. Deze figuur met
zijn snavelvormige neus heet:

K. - Vuilnisbelt;
C. - Poesjenellenkelder.
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O - Pierrot
(spreek uit: pjerro);
N. - Pulcinella
(spreek uit: poeltsjienella).

I. - Paillasse;
P. - Pantalone.
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POPPENSOORTEN
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VARIANTEN

POPPENBEESTEN

THEATERTJE THUIS

JAN KLAASSENSPEL

Figuurtjes die door het been
van een poppenspeler
bewogen worden,
noemen we:

De hoofdfiguur in het
volkspoppentheater van
Slowakije is Gašparko
(spreek uit: gasjparko,
met de g van ‘goal’).
Hij vertoont kunstjes op
een paardje. In de oudFranse poppenkast zit
op de speelplank een:

Ombres chinoises
(spreek uit: ombre sjienwaze)
is de benaming van negentiende-eeuws schimmenspel
met zwarte figuurtjes uit:

De volkspoppenspeler maakt
niet alleen gebruik van zijn
poppen, maar ook van enkele
attributen, zoals een galgje,
een kistje, een mattenklopper, een koekenpan
en een:

P. - Voetpoppen;
E. - Popjes op de plank.

L. - Europa;
E. - Azië.

A. - Knuppel;
N. - Vliegenmepper.

L. - Kat;
P. - Aap.
Heb jij voor mij de baby van Katrijn? Een Poppenspe(e)lmuseum-kijk- en -speurtocht. Wie alle vragen goed beantwoord heeft, krijgt een Poppenspe(e)lpresentje. Applaus!
Het gevonden woord luidt: . .
. . .
. . . .
. , de stamvader van zeer veel Europese poppenclowns.
De overige letters vormen de benaming voor een poppenspeltechniek: . .
. . . .
. . . . , figuren die van onderaf bewogen worden.
Zelf eens proberen? Weer zo’n leuke activiteit van het Poppenspe(e)lmuseum. Illustraties ‘Poppenspe(e)lkwartet’: Hetty Paërl ©, Amsterdam (1991). Tekst en ontwerp: Otto van der Mieden ©, Vorchten (2010). Bijlage bij Poppenspe(e)lmuseumpamflet nr. 13.
www.poppenspelmuseum.nl www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 info@poppenspelmuseum.nl

