
 
 

 
 

Een kijkje in de poppenkast 
Horen, voelen, doen 

en ontdekken 
 

Ik ben niet blind maar mijn ogen zijn blind. 

Een reizend erfgoedproject voor jonge en oude visueel beperkten 
en hun ziende begeleiders. Een caleidoscoop vol zintuiglijke ervaringen. 
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Afbeelding: Franse handpop uit Lyon. Donkere bril dragende Guignol met een herkenningsstok voor visueel beperkten. 
 

 

 
 

 

 

Poppenspe(e)lmuseum   Musée de Marionnettes et de Guignol   Puppentheatermuseum   Puppetry Museum (ANBI) 
Kerkweg 38   8193 KL   Vorchten NL   Tel./Tél.: +31(0)578 - 56 02 39   Info: +31(0)578 - 63 13 29  
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl   http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Wayang.aspx 
info@poppenspelmuseum.nl   www.poppenspelmuseum.nl   www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs 

http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/blinden.aspx 
www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 

De kus van Katrijn 

Extra: een poppenkastdesign-
rugzak en -voeltas van vilt, een 
thee-en-koffiestel van steengoed 

en porselein met de kop van de 
oud-Hollandse Jan Klaassen, 

braillestoelen, twee torso’s van 
een Harlekijnfiguur en ‘De kus  
van Katrijn’, een poppentheater-

speel-kijk-voel-ruik-lees-en-luis-
terboek van vilt en stofstructu-

ren. Toegevoegd: platte poppen-
theaterfiguren van karton en  
stof. Illustraties: Elsje Zwart. 

Muziek: ‘Pulcinella suite’ van  
Igor Stravinsky. 
 

Reserveren 
Groepsbezoek is de gehele week, 
zowel ’s ochtends, ’s middags 

als ’s avonds mogelijk. 
 

Entree 

Individueel museumbezoek op 
wo., za. en zo. van 12.00 tot 

17.00 uur: kinderen 3-12 jaar 
€ 8,50. Jongeren en ouderen 
€ 11,50. Reserveren is gewenst. 
 

Mini-expositie 

Een tastbare, literaire en twee-
talige ontmoeting met interna-
tionale poppentheaterfiguren  

in en buiten het Poppenspe(e)l- 
museum. Een educatieve mini 

pop-up-expositie met objecten, 
poppen, reliëftekeningen, docu-
mentatie in braille, zwartschrift, 

combischrift (synchroonlopend 
braille/grootletter), gesproken 

tekst, muziek-, film- en geluids-
fragmenten en een website. 
Concept: Otto van der Mieden. 

Muziek: ‘De dans van de blinde 
bedelaars’ van Luigi Boccherini. 
 

Exclusief arrangement 
Een ludieke rondleiding/presen- 
tatie voor 5 deelnemers door de  

expositie ‘Een kijkje in de poppen-
kast’. Tijdsduur: ongeveer ander-

half uur. Kosten (kinderen en  
volwassenen): € 15,50 p.p. incl. 

museumentree en een consump-
tie (kopje koffie/thee of een glas 
limonade + een plak koek). 
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