


De Poppenzaal is het huistheater van figurentheater Propop vzw. Je 
kunt er voorstellingen bijwonen in optimale omstandigheden op 
kindermaat in een gezellige en warme sfeer. 

Van september tot mei, op woensdag en zondag, zijn er familievoor-
stellingen. Elke twee weken staat er een andere voorstelling op het 
programma, soms voor kleuters, dan weer voor grote kinderen.  

In het poppencafé kun je onder de pauze iets drinken of een feestje 
vieren met je vriendjes of je familie. 

Als je jarig bent of je hebt iets te vieren, dan kun je met je feestje 
naar een familievoorstelling komen. Je kunt er ongeveer 2.5 uur te-
recht, vanaf een half uur voor tot een half uur na de voorstelling. Je 
kunt voor je feestje een tafel reserveren. Als je voor de voorstelling 
bestelt, staan de drankjes klaar en is de tafel gedekt als het pauze is. 
Je mag zelf een taart of iets anders meenemen. Wij hebben een mi-
crogolfoven om iets te verwarmen, en er zijn bordjes en bestek. 
 

Jarige kinderen worden na de pauze op het podium gezet,  
er wordt gezongen en ze krijgen een verrassing als je hun naam voor 
de voorstelling opgeeft aan de kassa.  

www.propop.be 
Voor reserveren, meer info, kleurplaten, liedjes,  

foto’s, video’s, lesmappen, enz. 



De Poppenzaal  
Steenweg op Oosthoven 114  -  2300 Turnhout 

info@propop.be   -  Tel: 014-423322 

 

   
Kinderen €6,00 – Volwassenen €7,00 
Knipkaart 5  voorstellingen of 5  personen:  
Kinderen €24,00 – Volwassenen €28,00 

 
 

Wij aanvaarden: UiTPas Kempen, Bongobonnen,   
Edenred sport/cultuur 

Korting: Houder lerarenkaart €5,50. Studenten betalen €6,00  

Betalen: Enkel cash aan de kassa als je komt, geen bancontact.  
 

Duur: 
. De zaal is een half uur tevoren open. 

Reserveren is aan te raden, want vol is vol! 

Reserveren doe je het best via de website. Je ziet of er plaats is en 
wij hebben alle gegevens. Je krijgt automatisch een bevestiging.  
Kijk ook op de website voor meer info over de inhoud, foto’s,  
filmpjes, kleurplaten en nog veel meer.  
www.propop.be ‘familievoorstellingen’  
           
Telefonisch 014-423322 op het antwoordapparaat. Als je niet 
wordt teruggebeld, is het in orde. 

Een gezellig cafeetje op kindermaat. Het hangt vol met poppen en 
decors van Propop en andere poppentheaters. Tussen de zaal en het 
café hebben wij een ruime foyer. 
'Het Poppencafé' en de foyer zijn open een half uur vóór  tot een half 
uur na de voorstelling. In het café is alles bio en/of fair trade!  
 

Diverse drankjes  
Klein glaasje €1,20 - groot glas €1,80 
Versnaperingen €0,50 en €1,20  

Volg ons op onze Facebookpagina ‘Poppentheater  Propop - 
De Poppenzaal’ en laat een berichtje of recensie achter. 



zon 15 sep 10.30   
woe 18 sep 14.30 
zon 22 sep 10.30 

Met 100 blokken, rood, geel, 
blauw en groen kun je héél veel 
dingen doen. Een poppenkast 
maken, een kasteel, een toren, 
een ziekenwagen en nog veel 
meer.  
Met: Robje Popje, en veel liedjes 

Deze schijnbaar eenvoudige voor-
stelling speelt volledig in op de 
leefwereld van de kleuters. 

 
woe 25 sept 14.30  
zon 29 sept 10.30             
woe2 okt 14.30 

Piep Konijn krijgt een brief waarin staat dat prin-
ses Suzy op bezoek komt om bloementaartjes 
te eten. Met behulp van Rara maakt Piep bloe-
metjes voor de taart. Maar 's nachts worden de 
bloemetjes gestolen. Wie hebben dat gedaan, 
wat zijn dat voor wezens? Komt dat nog goed?   
Heel spannend! 



 zon 13 okt 10.30   
woe 16 okt 14.30  
zon 20 okt 10.30  
zon 17 mei 10.30    
woe 20 mei 14.30 

Je komt  binnen via een tunnel met lichtjes 
en zachte voeldingen. Boven je hoofd drij-
ven wolken, op een doek waaien bomen. 
Na een tijdje begint een hoop kussens te 
bewegen op zachte pianomuziek. Er klinkt 
muziek uit een poppenkastje dat lang-
zaam opengaat….…. 
Belevingstheater voor  de allerallerkleinsten   

zon 6 okt 10.30   

woe 9 okt 14.30 

De keizer van China heeft een nach-
tegaal die zo mooi kan zingen dat 
hij er tranen van in zijn ogen krijgt. 
De keizer van Japan geeft hem een 
mechanische nachtegaal die nog 
mooier zingt dan de echte. Omdat 
niemand hem nog wil horen vliegt 
de nachtegaal terug naar zijn bos. 
Op een dag is de opwindnachtegaal 
stuk en de keizer ontroostbaar. 
Schimmenspel naar het sprookje van 
HC Anderssen. 



Pinneke en Otje zijn vriendjes. Pinne-
ke woont in een villa. Otje woont met 
haar papa in een krot. De mama van 
Otje woont in Amerika. De tegenstel-
lingen worden op de spits gedreven 
als een louche koopman 
‘Stoefpotloden' komt verkopen. Pin-
neke krijgt er één, maar Otje niet.  
 

Echte poppenkast met veel ambiance. 

woe 23 okt 14.30  
zon 27 okt 10.30   
woe 30 okt 10.30 + 14.30 

zon 3 nov 10.30  
woe 6 nov 14.30 
zon 10 nov 10.30 

Loesje gaat graag naar school want daar heeft ze 
vriendjes. Maar de school is dicht. Dan komt 
Dirkie op vakantie in het Hotel. Loesje en Dirkie 
worden vrienden. Maar de Papa van Dirkie wil 
naar de zee en Dirkie moet mee. Loesje en Dirkie 
verzinnen van alles om Papa hier te houden. 
Gaan ze daarin lukken? 
De poppen zijn zo groot als mensen. Ze bewegen 
automatisch. Met veel leuke liedjes.  



Je komt terecht in een tijdmachine. Je ziet het ontstaan van de 
mens, de ontdekking van vuur, gereedschap, wiel, schrift en nog 
veel meer. De mens gaat goden aanbidden. Er komen oorlogen, 
Het heelal wordt ontdekt. De mens valt om, staat op en ontwikkelt 
zich verder en verder. 

woe 13 nov 14.30   
zon 17 nov 10.30 
woe 5 febr 14.30 
woe 12 febr 14.30   

woe 20 nov 14.30   -   zat 23 nov 10.30 + 14.30 
zon 24 nov 10.30 + 14.30   -   woe 27 nov 14.30 

Komen de pakjes wel op tijd dit jaar? 
Sinterklaas is onderweg met de stoomboot. Hij wil graag op 
tijd zijn om alle brave kinderen een pakje te geven. Maar er 
gebeurt een ongeluk met de boot! Drijft daar speelgoed in 
de zee? Kunnen alle Pieten wel zwemmen?  Waar komen ze 
terecht? Wil je het weten? Waar wacht je dan nog op? 

Poppenspel met een hele grote boot en leuke meezingliedjes.  



Milou vraagt aan Sinterklaas een vriend. Maar Sinterklaas weet het 
niet want alle letters zijn uit zijn boek gevallen. Lolpiet moet naar 
de bron van waarheid om de letters terug te vinden. Maar is het 
wel verstandig om hem op weg te sturen? Naar een bron bewaakt 
door heel vreemde wezens! En krijgt Milou een vriend? 

Zat 30 nov 10.30+14.30 
zon 1 dec 10.30 + 14.30   
woe 4 dec 14.30 

Het is tijd om te gaan slapen.  Maar eerst nog dit en dat en zus 
en zo.  Sterretje weet precies hoe haar slaapritueel moet.  
En dan komt het zandmannetje die slaapzand strooit in de oog-
jes en dan valt iedereen in slaap. Iedereen? Nee, niet iedereen.  

De voorstelling speelt zich af op een heel groot bed. De kindjes 
zitten mee op het bed  

zon 8 dec 10.30  
woe 11 dec 14.30   
zon 15 dec 10.30  



woe 18 dec 14.30   
z0n 22 dec 10.30+14.30 
zon 29 dec 10.30+14.30 

Een ontroerend sprookje over een meisje dat op straat leeft. Het 
speelt zich af in kersttijd. Oma heeft altijd voor haar gezorgd tot 
ze dood ging. Nu moet ze haar kost verdienen met het verkopen 
van zwavelstokjes. Op het eind van het verhaal komen oma en 
het meisje weer bij elkaar. Als je ziet hoe gelukkig het meisje is, 
dan is het toch niet zo´n droevige afloop. 
Naar het sprookje van HC Anderssen 

don 2 jan 10.30+14.30   
zon 5 jan 10.30 
woe 8 jan 14.30   

Een 'meneerke' probeert een klein blok op een groot blok te zetten. 
Het lukt niet. Dan verdwijnt het 'meneerke' in een gat in het grote 
blok. Het kleine blok gaat omhoog en komt op het grote terecht. 
Alles gaat draaien. Uit het bovenste blok komt weer een blok,... en 
weer één,... tot er een reusachtige blokkentoren ontstaat. 
Elementen uit de kleuterwereld ( kleuren, groot / klein, vormen,... ) 
liggen aan de basis van deze productie. Een slapstick om mee te lachen 



     September  

 zon 15 10.30 Bouwstenen    2.5-5j 

 woe  18 14.30 Bouwstenen    2.5-5j 

 zon 22 10.30 Bouwstenen    2.5-5j 

 woe 25 14.30 Rara    4-8j 

 zon 29 10.30 Rara    4-8j 
     O k t o b e r   
 woe 2 14.30 Rara    4-8j 

 zon 6 10.30 De Nachtegaal    4-10j 

 woe 9 14.30 De Nachtegaal    4-10j 

 zon 13 10.30 Het Waait   0.5-3j 

 woe 16 14.30 Het Waait   0.5-3j 

 zon 20 10.30 Het Waait   0.5-3j 

 woe 23 14.30 De Stoefpotloden   4-10j 

 zon 27 10.30 De Stoefpotloden   4-10j 

 woe 30 10.30 + 14.30 De Stoefpotloden   4-10j 

     N o v e m b e r   

 zon 3 10.30 Ik, Jij, Wij    2.5-6j 

 woe 6 14.30 Ik, Jij, Wij    2.5-6j 

 zon 10 10.30 Ik, Jij, Wij    2.5-6j 

 woe 13 14.30 Hee Man!    6-12j 

 zon 17 10.30 Hee Man!    6-12j 

 woe 20 14.30 Zie ginds zinkt de stoomboot   3-8j 

 zat 23 10.30 + 14.30 Zie ginds zinkt de stoomboot   3-8j 

 zon 24 10.30 + 14.30 Zie ginds zinkt de stoomboot   3-8j 

 woe 27 14.30 Zie ginds zinkt de stoomboot   3-8j 

 zat  30 10.30 + 14.30 Sint en de bron van waarheid   3-8j 

     D e c e m b e r   

 zon 1 10.30 + 14.30 Sint en de bron van waarheid   3-8j 

 woe 4 14.30 Sint en de bron van waarheid   3-8j 

 zon 8 10.30 De Zandman    2-5j 

 woe 11 14.30 De Zandman    2-5j 

 zon 15 10.30 De Zandman    2-5j 

 woe 18 14.30 Het meisje met de zwavelstokjes   4-10j 

 zon 22 10.30 + 14.30 Het meisje met de zwavelstokjes   4-10j 

 zon 29 10.30 + 14.30 Het meisje met de zwavelstokjes   4-10j 

     J a n u a r i  2 0 2 0   

 don 2 10.30 + 14.30 Stapel  2.5-6j 

 zon 5 10.30 Stapel  2.5-6j 

 woe 8 14.30 Stapel  2.5-6j 

 zon  12 10.30 De visser en de gouden vis  vanaf 4j   (Gast) 

 woe 15 14.30 Holle Bolle Billy   4-10j 

 zon 19 10.30 Holle Bolle Billy   4-10j 

 woe 22 14.30 Holle Bolle Billy   4-10j 



zon 26 10.30 Kijkdoos  2.5-6j 

woe 29 14.30 Kijkdoos  2.5-6j 

F e b r u a r i   

zon 2 10.30 Kijkdoos  2.5-6j 

woe 5 14.30 Hee Man!    6-12j 

zon 9 10.30 Roodkapje  3-8j  (Gastvoorstelling) 

woe 12 14.30 Hee Man!    6-12j 

zon 16 10.30 De Magische Kast   5-10j 

woe 19 14.30 De Magische Kast   5-10j 

zon 23 10.30  De Magische Kast   5-10j 

woe 26 10.30 + 14.30 Knuffel op zee   3-8j 

Maart  

zon 1 10.30 Knuffel op zee   3-8j 

woe  4 14.30 Knuffel op zee   3-8j 

zon 8 10.30 Ikke   2-5j 

woe 11 14.30 Ikke   2-5j 

zon 15 10.30 Ikke   2-5j 

woe 18 14.30 Plastic Soep  5-10j 

zon 22 10.30 Plastic Soep  5-10j 

woe 25 14.30 Plastic Soep  5-10j 

zon 29 10.30 Ei, ei, ei, mijn vriendje is een ei    2.5-5j 

A p r i l   

woe 1 14.30 Ei, ei, ei, mijn vriendje is een ei    2.5-5j 

zon 5 10.30 Ei, ei, ei, mijn vriendje is een ei    2.5-5j 

woe 8 10.30 + 14.30 Ei, ei, ei, mijn vriendje is een ei    2.5-5j 

woe 15 10.30 + 14.30 Het Lelijke Eendje   4-10j 

zon 19 10.30 Het Lelijke Eendje   4-10j 

woe 22 14.30 Het Lelijke Eendje   4-10j 

zon 26 10.30 Een ei kan niet vliegen 3-7j 

woe 29 14.30 Glibber de Slak   2.5-6j 

M e i   

zon 3 10.30 Glibber de Slak   2.5-6j 

woe 6 14.30 Glibber de Slak   2.5-6j 

zon 10 10.30 Kleine Held   4-10j 

woe  13  14.30 Kleine Held   4-10j 

zon 17 10.30 Het Waait   0.5-3j 

woe 20 14.30 Het Waait   0.5-3j 

zon 24 10.30 Een ei kan niet vliegen 3-7j 

woe 27 14.30 Een ei kan niet vliegen 3-7j 

J u n i   

woe 3 14.30 Leeg hoofd   3-7j 

zon 7 10.30 Leeg hoofd   3-7j 

woe 10 14.30 Leeg hoofd   3-7j 



Wanneer de visser een gouden vis vangt, 
mag hij een wens doen. Hij vindt dat niet 
nodig, maar zijn vrouw denkt daar anders 
over. Zij wenst eerst een nieuwe wastobbe. 
Wil daarna  een huis, en geld, ze wil koningin 
worden. Ze wil steeds  meer en meer en 
meer… Als dat maar goed afloopt… 

Het verhaal is van A.S.Pushkin en wordt ge-
speeld  in volledig Russische stijl, met  stop 
motion poppen. In een decor waar-
in  verschillende verrassende elementen, 
tevoorschijn getoverd worden. 

Gast: Figurentheater Vlinders & Co  

woe 15 jan 14.30  
zon 19 jan 10.30  
woe 22 jan 14.30            

Holle Bolle Billy speelt toneel 
en liedjes. Omdat het in de stad 
zo druk is, is ze daar wegge-
gaan. Ze komt terecht in de 
tuin van Baron Frusto. Die vindt 
het maar niks dat zo'n onfat-
soenlijke juffrouw uit de stad bij 
hem in de tuin komt met haar 
woonwagen en lawaai.   

Een komische en ontroerende 
voorstelling met clownerie, mu-
ziek, poppen, schimmen en veel 
meedoen.  

zon 12 jan 10.30    



Een grote kartonnen doos komt tot leven. Meisje en pop 
hebben samen veel plezier. Maar pop verliest zijn jasje en 
plots ziet alles er anders uit. Het jasje verschijnt en verdwijnt 
tussen stoelen en dozen. En meisje maar zoeken... Dan vindt 
ze een bril. Die laat haar zien wat ze eerst niet zag.  

zon 26 jan 10.30   
woe 29 jan 14.30              
zon 2 febr 10.30 

zon 9 febr 10.30   

Het verhaal van Roodkapje komt uit onze sprookjeskoffer. Een 
meisje gaat koekjes naar haar zieke grootmoeder brengen. Onder-
weg komt zij de wolf tegen. Zal Roodkapje veilig bij grootmoeder 
geraken? Kom kijken en wijs Roodkapje de juiste weg. 

Gast  
Poppentheater Jojo 



zon 16 febr 10.30 - woe 19 febr 14.30 - zon 23 febr 10.30    

Sam vindt een oude mysterieuze kast. Ze is nieuwsgierig en doet 
de deur open. Plotseling gaat de kast leven, deuren en laden gaan 
open en dicht. In de kast wonen rare wezens, Kastiwakki's, een 
heks en een professor. Er is een strijd aan de gang om het eeuwige 
leven. Sam raakt erbij betrokken en wordt betoverd. Ze moet het 
maar zien op te lossen en alle trucs gebruiken die ze kent.  

woe 26 febr 10.30 +14.30   
zon 1 maart 10.30   
woe 4 maart 14.30 

Tara haar mama is in verwachting, ze is haar knuffel kwijt en ze 
moet samen met haar mama een middagdutje doen. Ineens is er 
een baby op het bed. Ze moet niets van de baby weten. Wanneer  
de baby praat, begint ze het leuk te vinden. Bovendien weet de ba-
by iets wat niemand van haar weet! 

Het wordt gespeeld op en rond een groot bed waarop de moeder (een 
pop van 3 meter lang) ligt te slapen. 



Twee buurmeisjes. Blauw meisje, dun en spichtig en rode ronde 
meid. Elk in hun eigen huisje blauw en rood, met blauwe en rode 
bloemetjes. Maar hé, wie woont daar? Wat doet ze vreemd? Bloe-
men water geven kan ik ook hoor! Ze gaan elk op zoek naar die 
vreemde persoon en ontdekken allemaal nieuwe en onbekende 
dingen.   Toneel en dans zonder woorden 

zon 8 maart 10.30   
woe 11 maart 14.30 
zon 15 maart 10.30 

Roosje vaart over de oceaan, ze 
is ontdaan over wat er in de zee 
is ontstaan. Op het land is er 
een grijs mannetje.  Hij gooit 
alles weg “Wat je niet ziet is er 
niet, huppekee, weg ermee!” 
en de afvalberg groeit en 
groeit… het komt in de zee, het 
podium ligt vol, de vissen gaan 
dood. Roosje kan het niet meer 
aanzien en gaat de strijd aan. 
Maar kan ze dat alleen? 

woe 18 maart 14.30 
zon 22 maart 10.30 
woe 25 maart 14.30              



zon 29 maart 10.30 
woe 1 april 14.30   
zon 5 april 10.30                                                                                             
woe 8 april 10.30 + 14.30   

Snoepje wil een vriendje en ze krijgt 
een ei.  Wat zit er in dat ei? Een kip? 
Een krokodil? Er komt een schattig 
kuikentje uit.  Maar het kuiken eet en 
wordt groter en groter  tot hij een  haan 
is die alleen maar aan kippen denkt.   
Snoepje krijgt een ander ei, zou daar 
een vriendje in zitten? 

woe 15 april 10.30+14.30   
zon 19 april 10.30                                                                                             
woe 22 april 14.30   

Het lelijke eendje wordt in een 
       fout  nest geboren. Iedereen  
           pest hem, want hij is lelijk en   
              helemaal anders. Dan trekt  
              hij helemaal alleen de wijde  
            wereld in. Hij komt vriende-
lijke mensen en dieren tegen, 
maar ook gevaarlijke en gemene, 
die hem pesten, net als de eend-
jes. Het wordt herfst en winter en 
koud. En dan, als het lente wordt 
en warmer, is het lelijke eendje 
een mooie zwaan geworden en 
iedereen houdt van hem.   



Bommetje is zijn mama kwijt. Ze 
vloog naar Panama, de zon achterna. 
Maar Bommetje is een beetje anders 
dan zijn broer en zus, hij heeft geen 
vleugeltjes gekregen. Maar Bomme-
tje is ook een heel blij ei en laat de 
moed niet hangen en krijgt hulp uit 
een heel onverwachte hoek. Als een 
echte plantrekker zoekt Bommetje 
zich een weg door de wereld.  
 

Puur poppenspel met weinig woorden, 
mooie beelden en live muziek  

woe 29 april 14.30   
zon 3 mei 10.30                                                                                             
woe 6 mei 14.30   

Glibber de Slak is de weg kwijt 
en in de poppenkast terecht 
gekomen maar hij vindt het 
daar niet fijn. Hij komt zijn 
huis niet uit, hij is bang. Rob-
bie vindt Glibber en ze sluiten 
vriendschap. Hij zorgt ervoor 
dat Glibber weer bij zijn Mama 
terechtkomt. Hij moet daar-
voor wel mee op reis naar 
Couwchoek,  het land van de 
slakken.  

Zon 26 april 10.30 
zon 24 mei 10.30 
woe 27 mei 14.30 



Een heldenfamilie met 
superheldenkrachten. 
Maar Kleine Held speelt 
het liefste prinses. Dan 
verschijnt er een boef 
die prinsessen vangt. 
Even wordt het wel 
heel spannend als hij 
Ma en Pa te pakken 
krijgt. Gelukkig ontdekt 
Kleine Held zijn eigen 
speciale superkracht 
net op tijd!  
 

Met meezingliedjes  
en veel meedoen.  
 
Spanning  
gegarandeerd.  

zon 10 mei 10.30    
woe 13 mei 14.30 

Over de inhoud is nog niet veel 
te zeggen. Dat komt tegen die 
tijd in de nieuwsbrief en op de 
website. Wat er  al wel te zeggen 
valt:  Er is een jongen die niet 
kan lopen maar goed uit de weg 
kan met een rolstoel. Een meisje 
dat niet kan praten maar wel 
heel goed gedachten kan over-
brengen……. 

Nieuwe voorstelling Woe 3 juni 14.30 
zon 7 juni 10.30 
woe 10 juni 14.30 

Werktitel 



Voor scholen, verenigingen, familiefeesten, ……..  

 

Met een grote groep kun je ook een privévoorstelling afspreken. De 
zaal en het café zijn dan enkel voor jullie en je kunt het organiseren 
zoals je zelf wilt. Je kunt kiezen uit een voorstelling van  Propop, voor 
zover beschikbaar. 
 

Prijs  €5,00 per persoon.  Met een minimum  van €300.  
Je kunt kiezen met of zonder pauze en of je voor en/of achteraf nog 
het poppencafé wil gebruiken. Je mag ook zelf zorgen voor de cate-
ring. Er is van alles mogelijk, bel of stuur een mail voor meer info. 

Tijdens het schooljaar zijn er voorstellingen voor kleuters en lagere 
school. De voorstellingen lopen parallel met de familievoorstellingen 
in deze folder. Er kunnen voorstellingen geboekt worden in de voor- 
en de namiddag. Je kunt zelf een uur bepalen. 
 

Toegang: €4.00 per kind. 
Begeleiders: 1 op 15 kinderen gratis, bijzonder onderwijs: 1 op 10 
 

Pauze met drankje is mogelijk. 
 

Voor een uitgebreide inhoud van de voorstellingen, de kalender en 
reserveren kun je terecht op onze website. Er is een speciale folder 
voor scholen beschikbaar. 

www.propop.be 
Voor reserveren, meer info, kleurplaten, liedjes,  

foto’s, video’s, lesmappen, enz. 



Trek en duw de prachtige kar vol maffe spullen door Turnhout. Ont-
dek via poppenspel, theater, opdrachten en te gekke weetjes waar 
Hartenvrouw kan zitten. Hopelijk ben je net op tijd om haar te red-
den! 

Een project van Figurentheater Propop en Toerisme & UiT. Met de 
steun van Toerisme Kempen en Erfgoedcel Noorderkempen. 
Voor gezinnen, scholen, verenigingen, verjaardagsfeestjes,….. 
 

Privéwandeling:  
€100/groep    
Max 30 personen/groep 
Duur ± 2 uur    
Reserveren en info:  
www.toerismeturnhout.be  
Tel. 014-443355  

Figurentheater Propop bestaat 
sinds 1975 en is een professioneel 
theater met acht medewerkers. 
We spelen in ons eigen theatertje 
‘De Poppenzaal’ in Turnhout, op 
verplaatsing door het hele land en  in het buitenland.  

We spelen in  theaters en scholen, binnen en buiten. Wij kunnen 
zorgen voor licht- en geluidsmateriaal en bouwen je zaal om tot een 
echt theater. Gericht op kleuters, lagere school, familievoorstellin-
gen en volwassenen. Kijk op de website of vraag de aparte folder 
voor scholen, theaters en verenigingen 



Ilse in ‘Het Waait’ 

Els en Jessica  
in ‘Plastic soep’ 

Ruud in ‘Hee Man!’ 

Charlotte in 
‘Kleine Held’ 



Poppenspel voor volwassenen 
Lessenreeks maart - mei 2020 

Een pop tot leven laten komen, hoe doe je dat? Ademen, kijken, 
bewegen, praten, … het lijkt allemaal heel eenvoudig, tot je er zelf 
aan begint. 

Tijdens deze lessenreeks ga je aan de slag met een zelfgemaakte 
pop. We beginnen met letterlijk de pop stap voor stap leven in te 
blazen om tot slot zelf scenes en een kort stukje te spelen. We schrij-
ven een scenario, bouwen poppen, leren ze te bespelen, onder-
zoeken wat objecten kunnen, bekijken verschillende soorten pop-
penspel. En dan spelen we natuurlijk de pannen van het dak! 

De lessenreeks van 8 avonden wordt gegeven door Charlotte Alles. 
Zij is al 13 jaar met poppen bezig, zowel als maker en speler. 

Plaats: De Poppenzaal, Stwg op Oosthoven 114, 2300 Turnhout  
 
Data: Donderdag 5-12-19-26 maart / 2-23-30 april / 7 mei van 19.30u 
tot 22.00u 
 
Prijs: 160€ (inclusief materiaalkosten en 1 voorstelling in de Poppen-

zaal) 
 
Een aantal workshops is ook los te volgen. 

 Workshop poppenspel basis:  Donderdag 5 maart – 30€ 
Tijdens deze workshop leren we de basis van het poppenspel. 
We werken met ademen, kijken, bewegen en praten. 

 Workshop scenario: Donderdag 12 maart – 30€ 
Vanavond bekijken we hoe een goed scenario werkt en waar je 
vooral op moet letten. 

 Workshop poppen maken: Donderdag 19 en 26 maart – 60€ + 
10€ materiaalkosten.  
Na deze twee avonden ga je naar huis met een zelfgemaakte 
mousse bekpop, afgewerkt met latex. 

 
 



Hop met die Pop  
Driedaagse workshop voor kinderen 
Een eigen knettergekke, mooie, lieve, enge, stoere,… bekpop waar 
je ook nog eens mee leert spelen! 

Tijdens deze  workshop leer je hoe het poppenspel werkt. We gaan 
ook zelf poppen maken: een echte pop uit schuimrubber die je daar-
na mee naar huis mag nemen! Maar eerst gaan we ermee spelen: 
ademen, kijken, praten en bewegen om je pop leven in te blazen. En 
we boksen een heuse (korte) voorstelling in elkaar! 

Op woensdag kijken we eerst samen naar de voorstelling ‘Het Lelij-
ke Eendje” en vrijdag sluiten we af met een toonmoment om al dat 
moois te laten zien. 

Data:  
Woensdag 15 april voorstelling “Het  Lelijke Eendje” 14.00u-16.15u 
Don 16 april 9.30u-16u (vooropvang 9u tot 16.30u mogelijk) 
Vrijdag 17 april 9.30u-16u (vooropvang 9u tot 16.30u mogelijk) 
Toonmoment: vrijdag 17 april 16u 

Plaats: De Poppenzaal, Steenweg op Oosthoven 114, Turnhout 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
Prijs: 55€  
(inclusief voorstelling Het Lelijke Eendje en materiaalkosten) 
 
Meenemen: oud hemd/T-shirt, lunchpakket en tussendoortjes 
Inschrijven en info:  alles.charlotte@gmail.com 

Voorstelling + Workshop 
Deze workshops zijn een creatieve aanvulling op de voorstelling. Op 
een speelse manier wordt er dieper ingegaan op de thematiek. Crea-
tieve opdrachten zorgen er voor dat de voorstelling meer diepgang 
krijgt. Tegelijkertijd worden de kinderen uitgedaagd om nieuwe din-
gen te proberen. Verschillende muzische domeinen komen aan bod.  
 
-Maximaal 30 kinderen per groep, verschillende groepen kunnen  
  tegelijk doorgaan. 
-Prijs en duur af te spreken (info@propop.be) 
-De workshop kan doorgaan in de Poppenzaal, school of theater na 
 de voorstelling, of in de dagen erna. 
 



De Poppenzaal - Figurentheater Propop 

Steenweg op Oosthoven 114 - 2300 Turnhout 

info@propop.be -Tel: 014-423322 

www.propop.be 

Volg ons op onze Facebook-
pagina ‘Poppentheater  Pro-
pop - De Poppenzaal’ en laat 
een berichtje of recensie ach-
ter. 


