
KunstLokaal

Creatieve mensen vind je overal. 
Ook in Hillegersberg en Schiebroek 
zijn kunstenaars actief op ieder ge-
bied. Muzikanten, acteurs, beeld-
houwers, schrijvers, fotografen, 
schilders en nog veel meer. Welke 
persoonlijkheid schuilt er achter 
hun scheppingsdrang? Dit keer dui-
ken we de kast in, de poppenkast 
welteverstaan.

Naam: Myrthe den Boer

Beroep: Poppenspeler

Waar: Onder andere op scholen, 
bibliotheken, feesten, festivals, het 
poppentheater op het Binnenweg-
plein en een keer in de Efteling. 
Voor zorginstelling Pameijer ont-
wikkelde ze een voorstelling waar-
mee cliënten werden voorbereid op 
de decentralisaties in de zorg.

Inspiratie: Uit sprookjes, sagen, 
elfen, kleurrijke tekeningen of 
mooie kleren. Soms komt de inspi-
ratie uit de pop zelf, en zit het ver-
haal in de de mogelijkheden of 
beperkingen van het materiaal. En 
door te oefenen en te ontdekken 
wat wel en niet werkt.

Favoriete pop: Jan Klaassen, de 
eerste pop die Den Boer ooit zelf 
maakte.

Droom: Een eigen theatervoorstel-
ling.

‘Ik wil nu de kast wel uit’
Schiebroek - Ze zat op de havo voor muziek en dans, de kunstacademie, speel-
de tien jaar lang bij theatergezelschap Formaat en vond uiteindelijk haar draai 
in het poppenspel. Onlangs won Myrthe den Boer de derde prijs van de Cul-
tuurprijs Hillegersberg-Schiebroek, waarmee ze haar eigen theater kan rea-
liseren en zo de kast uit en de theatervloer op stapt.

Wie het domein van Myrthe den Boer 
in Skibroek binnenstapt, komt direct 
in een sprookjeswereld terecht. Het 
licht is gedimd en kleurige poppen, 
en beesten liggen verspreid over ban-
ken en tafels. Aan de muren van het 
atelier hangen schetsen en studies 
voor nieuwe creaties. De ruimte van 
‘Theatertje Theedoek’, is nog niet 
klaar, maar kan met het geld van de 
Cultuurprijs worden afgetimmerd tot 
een echt poppentheater voor de kin-
deren uit de buurt. In het najaar gaat 
het open.

Warm bad
Toen Den Boer een boek over mario-
nettenspel van poppenspeler Feike 
Boschma in handen kreeg, werd ze 
gegrepen door de magie van het 
poppenspel. Een kaartje op het ad-
vertentiebord bij de Jumbo met 
‘Korte poppenkastcursus’ wekte het 
sluimerend verlangen tot leven. “Het 
was weliswaar een cursus handpop-
pen, maar ik vond het zo ontzettend 
gaaf! Ik wist nog helemaal niets, 
maar met een script erbij ging het 
best goed. Het applaus van de kinde-
ren, aan het einde, was als een warm 
bad en toen wist ik: ‘dit wil ik doen.’ 
Het marionettenspel is er nooit van 

gekomen.” Den Boer zette haar trai-
ning voort bij Wim Kerkhoven, de 
bekende poppenspeler op De Dam, 
en volgt momenteel de opleiding 
Poppen- en Objecttheater bij het 
Haags Theaterhuis.

“Poppenspel is echt de moeilijkste 
kunstvorm die er is. Het is theater, 
beeldende kunst, techniek, schrijven 
en muziek in één. Toch heb je maar 
heel weinig middelen tot je beschik-
king om iets visueel te maken: decors 
zijn heel eenvoudig, de pop kan qua 
bewegingen niet zo heel veel en zijn 
mimiek is vrij statisch. Maar daarin 
zit ook de uitdaging.”

Prinsen en Muppets
Haar poppen maakt Den Boer zelf: 
twee vrolijke hippiemeisjes die met 
hun ‘klapbek’ wel iets weghebben van 
Jim Henson’s Muppets en een plui-
zige witte muis. En sprookjesfiguren 
met koppen van schuim en boetseer-
materiaal: de koning, de prinses, een 
griezelige groene heks en een coole 
dj. Den Boer: “Van haar vader moet 
de prinses namelijk trouwen. Met een 
echte prins natuurlijk. Maar daar 
heeft ze geen zin in, zij wil een echte 
discoprins. Prinsesje krijgt de tip om 

eens op de Prinsenlaan te zoeken. En 
daar staat immers een discotheek...”

Gewelddadig
“Mijn voorstellingen zijn meestal 
licht en vrolijk, vooral voor de aller-
kleinsten. Maar voor een iets ouder 
publiek, mag het wel wat duister en 
griezelig. Het klassieke Jan Klaassen 
en Katrijnverhaal, wat van oorsprong 
volkstheater was, kan met de luie, 
dronken Jan die vaak op de vuist 
gaat, ronduit gewelddadig zijn. Voor 
een straatpoppenkastvoorstelling 
voerde ik eens Mr. Punch, de Engelse 
versie van Jan Klaassen op, die nog 
een tandje erger is dan zijn Neder-

landse neef en echt over lijken gaat. 
Die rauwe Engelse humor spreekt me 
erg aan en ik vind het wel leuk om 
mijn duistere kant een beetje te ont-
dekken.”

Niet verstopt
Ontdekken en ontwikkelen is wat Den 
Boer nu doet op haar huidige oplei-
ding. “Voor het eerst in jaren moest 
ik de kast uit. Dat was best spannend, 
maar opent ook nieuwe mogelijkhe-
den. Poppenspel hoeft niet in een 
kast en de speler hoeft ook niet per 
se verstopt. Dat is nu mijn droom: 
een voorstelling maken voor in het 
theater.”

 (Foto: Christine de Vos)

www. bakkerammerlaan.nl

3,-

1,50Aardbeienslofje

Boerencake
De aanbiedingen  gelden van 28 juli t/m 3 augustus

Elke dag voordeel: 
ieder tweede brood 
kost slechts      1,50

RABARBER 2,99met Aardbeien

010 243 99 22 Peppelweg 13a

SCHOTEL 1,49met ham, ei en kriel

10 Gekookte per pot

CHILI CON CARNE 0,99Met Rundgehakt

9 Asperge 100 gram

VERS FRUIT 1,99Alle soorten

8 Onze heerlijke 100 gram

SALADE 1,99Ruim 10 soorten

7 Gesneden 200 gram

KRIELTJES 1,25Nieuwe oogst

6 Alle soorten 200 gram

FRIESLANDERS 2,49Nieuwe oogst

5 Geborstelde 500 gram

BOS PERZIKEN 1,99De Lekkerste

4 Hollandse zak 2,5 kilo

SPITSKOOL 0,99De Lekkerste

3 Zoete wilde 500 GRAM NU!

BOSUIEN 0,79los op de pit !

2 Hollandse HEEL KILO NU!

HANS CAMMAN "Uw Gemakkelijke Groenteman"

Onze top 10 
1 Hollandse PER BOS NU!

Heerlijk zoet, mooi groot en los op de pit. Voor velen is 
dit de lekkerste pruim en hij is er maar kort, wees er 

snel bij om hiervan te genieten. Het is altijd maar een 
paar weken per jaar dat ze er zijn.

WEGENS GROOT SUCCES VERLENGD 
Na  succes van de afgelopen 2 weken hebben we onze 

zomer actie met 2 weken verlengd. 

ALLE SOORTEN SALADE EN 
GESNEDEN VERS FRUIT
200 gram nu! 1,99

De keuze uit ruim 10 soorten verse Salade, Vruchten 
Salade, Extra zoete Ananas en 3 soorten verse meloen. 

Lekker tussen door of bij de barbecue.

Op donderdag is de korting nog groter, maar dan gaan 
we natuurlijk wel van de normale prijs.

DONDERDAG SALADEDAGelke 200 gram Salade + 100 gram gratis

Lekker vers!

Heerlijk zoet, mooi groot en los op de pit. Voor velen 
is dit de lekkerste pruim. Hij is er maar kort, dus wees 
er snel bij om van deze heerlijke pruimen te genieten

WEGENS GROOT SUCCES VERLENGD 
Na het succes van de afgelopen 2 weken hebben we 

onze zomeractie met 2 weken verlengd.  

ALLE SOORTEN SALADE 
EN GESNEDEN VERS FRUIT

200 gram nu 1,99!
Keuze uit ruim 10 soorten verse salade, vruchten 

salade, extra zoete ananas en 3 soorten verse meloen. 
Lekker tussendoor of bij de barbecue.

 
Op donderdag is het voordeel nog groter, maar dan 

wel vanaf de normale prijs.
  

DONDERDAG SALADEDAG
elke 200 gram salade + 100 gram gratis
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