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Chapter 1 : Barbapapa - Wikipedia
A review of Barbapapa's New House by Annette Tison and Talus Taylor, how to make your own Barbapapa house, and
a wealth of Barbapapa links and resources.

Achtergrond[ bewerken ] Eind jaren 60 van de 20e eeuw werd Barbapapa voor het eerst getekend door de
Franse studente architectuur Annette Tison en de Amerikaanse biologieleraar Talus Taylor. Het eerste boek, in
het Frans, werd in gepubliceerd. De eerste uitgever die brood zag in het concept was Frank Fehmers van Frank
Fehmers Productions FFP in Amsterdam , nadat Taylor het manuscript aan enkele Europese uitgevers had
aangeboden die weliswaar interesse toonden, maar terugdeinsden voor de publicatiekosten. De Amerikaanse
uitgever weigerde overigens om het tweede Barbapapa-boek uit te brengen omdat daar een zwarte Mama in
voorkwam. Vanaf werd Barbapapa als tekenfilmserie geproduceerd. Deze eerste serie bestaat uit 45
afleveringen van 5 minuten eerst met de stem van Leen Jongewaard ; Wieteke van Dort leende haar stem voor
de liedjes. Hierdoor werd Barbapapa bij een veel groter publiek bekend. In verscheen nog een derde serie.
Deze laatste serie, gebaseerd op de reiservaringen van het echtpaar Tison en Taylor, bestaat uit 50
afleveringen van 5 minuten. Vlak voordat ze naar een nieuwe vorm veranderen roepen ze vaak: Dit gebeurt
niet voor elke gedaanteverwisseling. Een tiental boeken zijn verschenen. Buiten deze reeks zijn ook andere
boeken verschenen. Eerste deel[ bewerken ] In het eerste deel wordt Barbapapa geboren uit de grond in de tuin
van Michiel. Eerst wordt hij naar de dierentuin gebracht door de ouders van Michiel. Barbapapa ontdekt in de
dierentuin dat hij van vorm kan veranderen, hij ontsnapt en redt vervolgens mensen uit een brandend
appartementsblok. Vervolgens mag hij bij Michiel en zijn ouders en broertje wonen, in het tuinhuisje. In het
tweede boek voelt Barbapapa zich ongelukkig. De dokter stelt vast dat hij gezelschap nodig heeft en dat ze op
reis moeten om een Barbamama te vinden. Barbapapa, Annabel, een vriendin van Michiel, en Michiel gaan
eerst over de zee naar Londen, vervolgens met de metro en daarna met een trein naar India, en daarna naar de
Verenigde Staten. Na New York gaan ze naar het platteland en dan vliegen ze de ruimte in. Ook daar is geen
Barbamama. Vervolgens gaan ze terug naar huis. Iedereen is blij dat ze er weer zijn en dan komt Barbamama
uit de grond. Ze gaan samen in het tuinhuisje wonen en krijgen zeven kinderen. Tijdens een storm raakt niet
iedereen binnen en gaat het huis stuk. Michiel weet een leegstaande straat en ze verhuizen naar een grote villa.
Die maken ze helemaal mooi en kopen spullen. Maar ze zijn er nog niet ingetrokken of de straat wordt al
helemaal gesloopt. Dan gaan ze op zoek naar een lege plaats en bouwen een huis van een soort verhardende
substantie met de naam "barbaplastic", ietwat gelijkaardig aan cement. Daar trekken ze in. Vervolgens beleven
ze allerlei avonturen en maken ze dingen mee. Derde deel[ bewerken ] In het derde deel gaan de avonturen
door, maar ligt de focus iets meer op dieren. In de laatste afleveringen ziet men een toekomstige wereld waar
alles vervuild is. Door de telescoop van Barbabenno zien ze een tijd later dat de mensen de Aarde
schoonmaken. Dan gaan ze terug, wordt Barbapapa een draaimolen en is er feest. De verhaallijnen zijn vaak
iets vreemder en verder gezocht dan in de eerste serie. De rol van verteller, als die er is, wordt door
"Barbapapa" op zich genomen. De serie bestaat ook uit drie delen, maar deze zijn niet echt duidelijk aangezien
het steeds een paar afleveringen over een bepaald gebied gaan en ze dan weer verder trekken. Een duidelijke
thuiskomst is er niet, maar die gebeurt waarschijnlijk nog wel refererend aan het openingsnummer; "Wij
komen heus weer thuis". Aangezien deze serie aanzienlijk nieuwer is, zien de figuren er nieuwer uit. De
stemmen zijn ook anders. Hier krijgt "Barbamama" de vertellersrol. De karaktereigenschappen van de
personages worden ook meer uitgewerkt; Barbaborre houdt hier bijvoorbeeld ook van eten hoofdzakelijk
popcorn en is steeds samen met zijn trouwe hond, Lolita, die nieuw is in de serie en een prominente rol
toebedeeld krijgt. De hoofdpersonen[ bewerken ] Barbapapa: Hij is roze en meestal peervormig. Barbapapa
begon zijn leven als roze balletje, onder de grond in de tuin van Michiel en Annabel. Samen krijgen ze zeven
kinderen die ieder een eigen kleur hebben: Barbabee is een gele jongen en houdt van dieren en kan ermee
communiceren in hun eigen taal. Barbalala is een groen meisje en houdt van muziek. Barbabientje is een
oranje meisje en houdt van boeken en theater. Barbabob is een zwarte harige jongen en houdt van kunst.
Barbabella is een paars meisje en houdt van schoonheid. Barbabenno is een blauwe jongen en houdt van
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wetenschap en techniek. Barbaborre is een rode jongen en houdt van detective spelen, sport en heldendom.
Annabel is zijn vriendinnetje [2]. Lolita is een zwart-wit gevlekt, ondeugend hondje dat in de derde laatste
serie voorkomt. Begintune[ bewerken ] De begintune van de Nederlandse versie van de eerste en tweede serie
werd geschreven door Joop Stokkermans. De tekst Haal op het doek voor Barbapapa! De tune werd
ingezongen door Leen Jongewaard. Hij was ook de voice-over bij de serie. De begin- en eindtune van de derde
serie is gecomponeerd door Kenichi Kamio. De Nederlandse versie is ingezongen door Nicoline van Doorn.
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Chapter 2 : Barbapapa's New House | Oxfam GB | Oxfamâ€™s Online Shop
Barbapapa's new house [Annette Tison] on blog.quintoapp.com *FREE* shipping on qualifying offers. Follows the
adventures of Barbapapa and his new family as they build their.

Annette Tison , Talus Taylor 54 For my th! Barbapapas are animals which can change their shape in to
anything they wish. There are many Barabapapa books but this story which like all the books in the series, can
be read on its own without reference to any other Barbapapa story recounts how the Barbapapa family create a
new home for themselves. With their large family, they have outgrown their original home and so the
Barbapapas move to beautiful, old house. Although in need of some TLC, it is idyllic â€” turrets and winding
staircases with room for all. But one day the wrecking machines come to town â€” it has been decreed that all
old houses are to be knocked down. The Barbapapa family are relocated to a flat in a high rise tower but they
become very unhappy in this uninspiring environment and they decide to move out to build their own home.
They find a perfect location, and all working together create their ideal home. Once again their home is
threatened by the diggers and bulldozers but this time the Barbapapas put up a non-violent fight, and secure
the future of their home. Everyone is delighted and they celebrate with a happy party. What I did notice when
I was little, and which has stayed with me ever since was the delightful, humorous illustrations. The
Barbapapas are just such magical characters â€” brightly coloured, interested in everything around them. They
look not unlike balls of plasticine in their natural state, but can change in to anything â€” a boat, a ladder, a
snail. This ability completely enchanted me as a child as did Morph for those of you who saw British TV in
the 70s! I used balloons and papier mache to create the basic pods. Once several layers of papier mache were
dry, I popped the balloons and used yet more papier mache to stick them together on to cardboard box with
two of its sides removed. The kids then helped me paint and decorate it! We used fimo you could use Sculpey
to make our Babarpapa family but we ran out of black, so there is no Barbabeau or Barbabob as he is known in
Dutch versions of Barbapapa. Lots of playing ensued! We made beds and chests of drawers out of
matchboxes, and also plenty of little books for Barbalib!
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Chapter 3 : Barbapapa - Episodes - IMDb
Barbapapa's New House has ratings and 11 reviews. Elizabeth said: One of all time favorite books when I was a little
kid. I used to take it with me e.

While walking in the park with Annette Tison, Talus Taylor thought he heard a child ask his parents for
something called "Baa baa baa baa". Not speaking French, he asked Tison what the words meant. Later at a
restaurant, the couple began to draw on the tablecloth, and came up with a character inspired by the candy:
When it came time to give it a name, Barbapapa came naturally. Characters[ edit ] The main characters in the
books are the Barbapapa family, who are most notable for their ability to shapeshift at will. In their native
form, Barbapapas are blob -shaped, with a distinct head and arms, but no legs. Male Barbapapas have rounder
bottoms, whereas female Barbapapas have a more slender form. Each Barbapapa can adopt any form they
choose, but they remain easily identifiable by always retaining their faces and their distinctive color.
Barbapapa himself is a generally papaya -shaped, pink shapeshifting blob-like creature who stumbles upon the
human world and tries to fit in. They produce seven children: Barbabravo, a sports fan red , Barbabright, a
scientist blue , Barbazoo, a nature enthusiast yellow and Barbabeau, a painter black and furry , as well as three
daughters: Barbalala, a musician green , Barbabelle, a beauty queen purple and Barbalib, an intellectual
orange. As short cartoons of a length of only five minutes, the Barbapapa stories reached a broader audience
via television. Also a comic book version was created. Both the cartoons and comics sometimes show
concerns about the environment and contain environmental messages. Legacy[ edit ] The Barbapapa cartoon is
popular in both mainland Tanzania and Zanzibar where it is referred to as Chale Papababa. In a Dar-es-Salaam
based group used the name Poppaboppabas as a comparison between the shape shifting cryptid Popobawa and
the cartoon, comparing their own musical adaptability to the characters of the cartoon. One of the several
English-language versions had a musical theme composed by Edd Kalehoff. The official Barbapapa web site.
Archived from the original on 22 April Archived from the original on 27 April
Chapter 4 : A childhood favourite - Barbapapa's New House | Playing by the book
Buy Barbapapa's New House, Oxfam, Annette Tison, Talus Taylor.

Chapter 5 : Barbapapas House | Children's illustration | Pinterest | House, Childhood and Bubble house
DOWNLOAD BARBAPAPA NEW HOUSE barbapapa new house pdf Annette Tison is the co-creator of the famous
'Barbapapa' series, the children's books that became popular.

Chapter 6 : best Barbapapa spullen gespot! images on Pinterest | Candy floss, Childhood and Cotton cand
Find helpful customer reviews and review ratings for Barbapapa's New House at blog.quintoapp.com Read honest and
unbiased product reviews from our users.

Chapter 7 : Free colouring-in pages inspired by the Barbapapas | Playing by the book
A great way to listen to children's books Drink the Water, Pass the Water: Family Game for All Ages - Duration:

Chapter 8 : Barbapapa's New House by Annette Tison
Barbapapas New House, the original inspiration for my cob home. I didn't know it was a COB house until an episode of
Grand Designs showed me.
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Chapter 9 : barbapapa's new house | eBay
To celebrate the fact that Barbapapa's New House is back in print I've created a series of colouring-in sheets with
beautiful homes like theirs.
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