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Projectie en reflectie in het 
Speelgoedmuseum.

IN HET SPEELGOEDMUSEUM IS EEN TIJDELIJKE EXPOSITIE RONDOM FOTOGRAFIE, WAARBIJ KINDEREN ZELF 
AAN DE SLAG KUNNEN MET ENKELE FOTOGRAFISCHE PRINCIPES. FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

Spelen met kleuren, vormen, schaduwen en licht. Bij de interactieve tentoonstelling 
'Van Toverlantaarn tot Mobieltje' in het Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten 
leren kinderen spelenderwijs over reflecties en projecties. De tentoonstelling is nu 
een maand open en nog tot half december te bezichtigen.

SUSANNE DE BRUIN
Blokkentorens en speelgoeddieren: op het witte doek tegenover de projector lijken de 
schaduwen van de bouwwerken levensgroot. ,,Kijk, zo is het mooi'', roept Noud 
Veldhuijzen (6) verrukt wanneer hij een ander kleurenplaatje voor het beeldscherm houdt 
en het landschap paars kleurt.

Hij is druk aan het spelen in de expositieruimte met zijn vriendje Jules (6), zijn zus Marije 
(9) en haar vriendin Veronique (9). Ondertussen zijn de meiden creatief bezig met de 
overhead projector.

Van alles wordt erbij gepakt om tot het meest kunstzinnige beeld te komen: flesjes, 
kleurige plastic bordjes en zelfs keukengerei. De expositieruimte is door middel van een 
glittergordijn in tweeën gedeeld.



Kinderen kunnen hier zelf ontdekken 
zodat ze spelenderwijs leren

Aan de andere kant staat een lichttafel waar bezoekers met een webcam en attributen met 
film kunnen experimenteren en is er een expositie over de geschiedenis van 
fotografie. ,,De achterliggende gedachte is dat kinderen hier zelf kunnen ontdekken zodat 
ze spelenderwijs leren zonder begeleiding'', legt programmacoördinator Annemarie 
Nieuwenhuijse (67) uit.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Speelgoedmuseum, Erfgoed Brabant 
en de Cultuurloper. Zij hebben met hulp van Stichting Toeval Gezocht het educatieve 
project opgezet. Naast de interactieve onderdelen, kunnen bezoekers ook verschillende  
oude camera's en fotomaterialen van de Oosterhoutse fotograaf Harry van Aperloo 
bewonderen. Ook heeft hij meegewerkt aan de tijdlijn die de geschiedenis van fotografie 
weergeeft en aan de inrichting van de donkere kamer. ,,Die is bijna af, volgende week 
kunnen bezoekers daar ook experimenteren'', zegt Nieuwenhuijse.


