
 
 
 
 

Wayang Revolusi. Kunst in dienst van de vrijheid 
 

Uw reacties op de tentoonstelling en ontvang een presentje 
Veel dank voor uw belangstelling. Wij stellen uw mening bijzonder op prijs. Vul in en kruis aan wat voor u van toepassing is. 

Geef het formulier af, of stuur het op naar het Poppenspe(e)lmuseum. 

Poppenspe(e)lmuseum 

Kerkweg 38 

8193 KL  Vorchten 

 

□ Datum en tijd van uw bezoek: 
 

□ Aantal personen:  
 

□ Leeftijd: 5-12 jaar  □ 12-18  □ 18-35  □ 35-60  □ 60+  □ 80+ 
 

□ Wat vond u het aantrekkelijkst aan de tentoonstelling?  
 

□ Welk onderdeel is voor verbetering vatbaar?  
 

□ Extra opmerkingen: 
 

Hoe waardeert u de kwaliteit van de tentoonstelling ‘Wayang revolusi’? 
□ Zeer goed  
 

□ Goed  
 

□ Voldoende  
 

□ Matig  
 

Hoe waardeert u onze (educatieve) publicaties?  

□ Zeer goed  
 

□ Goed  
 

□ Voldoende  
 

□ Matig  
 

Wilt u een reactie en een wayangpresentje ontvangen? 

□ Naam: 
 

□ Adres: 
 

□ Postcode, plaats: 
 

□ Land: 
 

□ E-mail: 
 

Wilt u nog meer ontdekken over wayang en het poppentheater? De websites www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl en 

www.poppenspelmuseum.nl geven informatie over het museum, het poppenspel en de meer dan zevenduizend werken 

omvattende museumbibliotheek. Een geïllustreerd poppentheater-abc bevat de verklaring van uitdrukkingen, 

woorden, poppentheatertechnieken, karakteristieke (poppen)theaterfiguren en personen. De gevarieerde 

poppentheatercollectie is te vinden op www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2. Een speelse reis 

door de wonderwereld van het poppentheater kan gemaakt worden op www.poppenspelmuseum.nl/ 

onderwijs. Afbeelding: Semar, een Javaanse nar. Illustratie: Hetty Paërl © (1995). 

Tekst: Otto van der Mieden © (2014). Veel plezier en applaus! 
 

 

 

 

Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum (ANBI) 

Poppenspe(e)lmuseum   Musée de Marionnettes et de Guignol   Puppentheatermuseum   Puppetry Museum 

Kerkweg 38   8193 KL   Vorchten NL 
T.: +31(0)578 - 56 02 39   F.: +31(0)578 - 56 06 21   I.: +31(0)578 - 63 13 29 

www.poppenspelmuseum.nl   www.poppenspel.info   www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs 

www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2   www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl   info@poppenspelmuseum.nl 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/
http://www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2
http://www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs/
http://www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs/
mailto:info@poppenspelmuseum.nl


 
 
 
 

Wayang Revolusi. Art in the service of freedom 
 

Give us your opinion about the exhibition and receive a present 
Thank you for visiting ‘Wayang Revolusi. Art in the service of freedom’. Your feedback is important 

to us. Please take a few moments to complete this questionnaire, which will help us to improve our 

services to visitors. Tick what is applicable to you and hand in the fully completed form at the museum. 

Of course, you can also send it to: 

Puppetry Museum 

Kerkweg 38 

8193 KL Vorchten 

The Netherlands 

 

□ Date and time of your visit: 

□ Number of persons: 

□ Age bracket: 5-12  □ 12-18  □ 18-35  □ 35-60  □ 60+  □ 80+ 

□ What did you like most about the exhibition? 

□ What did you like least? 

□ Additional relevant remarks: 

 

Overall, how would you rate the quality of your visit? 

□ Excellent  

□ Good  

□ Satisfactory  

□ Little attractive 
 

How would you rate our general and/or educational publications? 

□ Excellent  

□ Good  

□ Satisfactory  

□ Little attractive 
 

Thank you for your trouble. Please complete your contact  

details below, so that we can send you a small wayang present! 

□ Name: 

□ Address: 

□ Postcode/Zip code 

□ City/Town: 

□ Country/State: 

□ E-mail: 

 

 

 

 

 

 
Would you like to discover more about wayang and folk and mainstream puppet theatre? Make an international journey through 

the wondrous world of puppet theatre on our Dutch-language website www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs. On the websites 

www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl, www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 and www.poppenspelmuseum.nl 

you will find information about the museum, exhibitions, the library and the collection. The Dutch-language 

poppentheater-abc (ABC of Puppetry) gives explanations for a wide range of puppetry and theatre 

techniques, figures and characters. Illustration Semar: Hetty Paërl © (1995). 

Text and concept: Otto van der Mieden © (2014). Have fun. Applause! 
 

 
 

 

Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum (ANBI) 

Poppenspe(e)lmuseum  Musée de Marionnettes et de Guignol  Puppentheatermuseum  Puppetry Museum 

Kerkweg 38  8193 KL  Vorchten NL 

T.: +31(0)578 - 56 02 39  F.: +31(0)578 - 56 06 21  I.: +31(0)578 - 63 13 29 
www.poppenspelmuseum.nl  www.poppenspel.info  www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs 

www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2  www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl  info@poppenspelmuseum.nl  

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/
http://www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2
http://www.poppenspelmuseum.nl/
mailto:info@poppenspelmuseum.nl

