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Nieuwe expo in Huis van Alijn toont bijzondere
collectie theaterpoppen

In de expo ‘Licht uit. Pop op’ duikt het Huis van Alijn in de magische wereld van

het poppen-en figurentheater. Het museum toont voor het eerst zijn bijzondere

collectie theaterpoppen. De expo loopt van 25 juni 2022 tot en met 26 maart 2023.
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In de expo ‘Licht uit. Pop op’ zijn er theaterpoppen te zien van drie gezelschappen: Pierke van

Alijn en zijn voorlopers, het Gentse Theater Taptoe en de Mechelse familie Contryn. Deze drie

unieke en heel verschillende collecties vertellen meer over het poppen- en figurentheater in

Vlaanderen van het begin van de 20ste eeuw tot vandaag. Wat typeert deze theatervorm? Hoe

komt een voorstelling tot stand? En wat is de waarde van dit erfgoed?

In de expo krijg je ook een blik achter de schermen. Bij het maken en spelen
van een voorstelling komt heel wat creativiteit kijken. Het bedenken van een
verhaal en personages, het ontwerpen van decors en figuren of het bepalen
van de juiste technieken: het is echt vakmanschap.
— Ann Van Nieuwenhuyse, directeur

Er zijn een honderdtal theaterpoppen te zien. Bijzonder is een theaterpop van Pierke waarmee

gespeeld werd in het Spelleke van de Muide van 1922 tot 1942. Ook de theaterpop van De

Kleine Prins valt op. De pop werd voor het eerst gebruikt in 1978 bij een voorstelling van

Theater Taptoe.

Poppentheater leeft

In de expo ontdekken bezoekers hoe makers en spelers te werk gaan. Koen Vergauwen van

Pierke van Alijn, Luk De Bruyker van Theater Taptoe en Paul Contryn van familie Contryn en

Theater DE MAAN delen hun passie voor het poppen- en figurentheater en zijn vandaag nog

steeds actief als poppenspelers. Dat deze theatervorm nog steeds leeft, merk je ook iedere

zaterdag op de museumzolder van het Huis van Alijn. Dit jaar blaast het huispoppentheater

Pierke van Alijn honderd kaarsjes uit.

Onze stad heeft een prachtige poppenspelgeschiedenis. Pierke wordt er al een
eeuw lang opgevoerd. Met nog zeven actieve gezelschappen is deze traditie
hier vandaag nog springlevend. Veel Gentenaars gingen er naartoe als kind en
gaan nu, jaren later, opnieuw met hun kinderen of kleinkinderen. Met deze
expo willen we het publiek warm maken om deze bijzondere theatervorm te
herontdekken.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Ook tijdens de Gentse Feesten is Pierke van Alijn opnieuw van de partij. Er zijn negen

voorstellingen in de binnentuin van het Huis van Alijn. Tickets en info via huisvanalijn.be.

http://huisvanalijn.be/


Contact

Annelien Noppe, Huis van Alijn, gsm 0473 56 13 88, e-mail annelien.noppe@stad.gent

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Bevoegd

https://huisvanalijn.be/nl/attachments/view/lupo_persdossier_def

Persbeelden

Expo 'Licht uit. Pop op'

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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