
 

 
 
 
 

Deze week: Bewegen als een marionet 
Laten we eens proberen hoe het is als je zelf een marionet zou zijn.  
Een marionet met onzichtbare touwtjes!! 
 

●Zoek een partner uit, bijvoorbeeld je broertje 
of zusje of pappa of mamma.  
Een van jullie is de marionet, de ander is de 
poppenspeler. 
 

● Degene die de marionet is heeft aan alle 
lichaamsdelen onzichtbare (!) touwtjes zitten. 
Dus aan je knie, je grote teen, je elleboog, je 
hand of je pols, je rug enz. zit een onzichtbaar 
touwtje waarmee je bewogen kunt worden door 
de poppenspeler. 
 
● De poppenspeler gaat op een stoel staan 
en trekt nu één voor één aan de zogenaamde 
touwtjes van de marionet. Dus bijvoorbeeld 
eerst aan het touwtje van de elleboog en 
daarna de hand. Maar zonder de hand van de 
marionet aan te raken!  
 
● De hand van degene die marionet is gaat 
precies gelijk omhoog met de beweging van de 
poppenspeler die aan de touwtjes trekt. 
Omdat je de touwtjes niet kunt zien moet de 
marionet dus goed opletten wat de poppen-
speler doet! 

 
Probeer nu verschillende bewegingen uit: 
- hand omhoog en omlaag 
- alleen ellebogen omhoog en omlaag 

- alleen een been op en neer 
- het hoofd heen en weer 
 
Heb je geoefend dan wissel je om: de poppenspeler wordt marionet en de marionet wordt 
poppenspeler. 
 
Zie volgend blad 



 

De verschillende bewegingen heb je nu geoefend. Kies dan nu één van onderstaande moeilijker 
bewegingen uit en oefen die met z’n tweeën. 
Je kunt natuurlijk ook zelf een beweging bedenken. 

 
Voorbeelden voor de marionet en de poppenspeler: 
- opstaan 
- weer zitten 
- zwaaien 
- lopen 
- jezelf slaan (voorzichtig; je spéélt het, je doet dus alsof) 
- eten 
- schoppen 
- knieval 
- liggen 
- hoofd krabben 

- buigen voor publiek 
- etc. 
 
Heel goed geoefend samen?  
Je kunt natuurlijk ook oefenen met muziek. Maak je een filmpje? 
 
We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het ging!  
We vinden het leuk als je een filmpje (of foto) maakt en dat opstuurt naar 
info@marionettentheater.nl 
Of deel het filmpje op Instagram met @amsterdams_marionetten_theater  
 
andere opdrachten AMT Junior Thuis: 
marionettentheater.nl/juniorthuis/ 
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