Deze week:
Maak je eigen marionet
Het Amsterdams Marionetten Theater is
jammer genoeg een tijdje dicht. Maar dan maak
je toch gewoon zelf een marionet? Zoek wat
materiaal bij elkaar, ga aan de slag en laat je
poppetje dansen!

Wat heb je nodig:
- 1 lege doos of een blik
- 4 "muizentrapjes" of 4 dikke stukjes touw
- 2 bierviltjes of 2 grote platte knopen
- dun touw
- stevig karton of een latje
- kleurmateriaal
- nietmachine, schaar, plakstift, tape
- versiermateriaal zoals gekleurd papier, wol, raffia,
knoopjes, kurk, stickertjes …
- je fantasie !

Aan de slag:
Bedenk wat voor marionet je gaat maken. Een clown misschien, een
voetballer, prinses of tovenaar?
Neem een doos of blik en beschilder deze. Het bovenste gedeelte wordt de
kop, het onderste gedeelte het lijf. Maak een gezichtje erop: bijv. een grote
kurkneus of kraal, een (clowns)mond, flaporen, grote ogen of juist kleine
kraaloogjes. Geef je marionetje ook een haardos, bv. van wol, raffia of
serpentines. Of een pet of hoed…
Knip twee handjes uit papier.
Plak of niet (met een nietmachine) de geverfde bierviltjes of platte knopen ieder aan een muizentrap (of
dik stukje touw); dit zijn de voeten. Plak ook de beide handjes ieder aan een muizentrap of dik touw.
Maak de armen en benen vast aan het lijf (met een nietmachine of tape). Zorg dat de benen zover
mogelijk uit elkaar komen.
Knip een stevige kartonnen strook van 25 cm, of gebruik een latje van die lengte.
Knoop drie touwtjes vast aan het latje; elk aan een uiteinde en één precies in het midden.
Maak de twee buitenste touwtjes met het andere eind vast aan de voeten en het middelste touwtje
boven op de kop (bijv. met tape).
Door het latje langzaam om de beurt links en rechts op en neer te bewegen gaat het clowntje lopen. Je
kan ook nog een touwtje van de ene naar de andere hand laten lopen en zo de handjes met je andere
hand bespelen.

En nu… spelen maar!
Probeer maar uit wat je marionet allemaal kan. Laat hem eerst lopen, en probeer dan verschillende
kunstjes, zoals hinken, ronddraaien, springen, zitten, ergens overheen lopen, dansen enzovoort.

Succes en veel plezier!!
We vinden het leuk als je een foto van je marionet opstuurt naar info@marionettentheater.nl
Of deel je foto op Instagram met @amsterdams_marionetten_theater
andere opdrachten AMT Junior Thuis: marionettentheater.nl/juniorthuis/

