
grote foyer
Deze prachtige foyer biedt volop mogelijk- 
heden voor een ontvangst, receptie of  
“walking dinner”.

catering
We werken samen met zowel lokale cateraars
als de grotere landelijke cateraars. U bent vrij 
in uw keuze.

villa de wilde zwanen
De sfeervolle villa is het gehele jaar door in te 
zetten voor evenementen.

terras
Met ons vernieuwde terras, de beeldentuin en
de nieuwe kas zijn er volop mogelijkheden om 
uw gasten bij mooi weer buiten te ontvangen.

gastvrij bij Singer thuis
Graag denken wij met u mee over de invulling
en mogelijkheden van een zakelijke bijeen-
komst, een verjaardag of bruiloft.

theaterzaal
Onze theaterzaal heeft 400 stoelen, verdeeld
over de benedenzaal met 260 zitplaatsen en 
het balkon met 140 zitplaatsen.

orangerie
De Orangerie is geschikt voor bijeenkomsten
tot 100 personen en geeft een schitterend en  
rustig uitzicht op onze beeldentuin.

SINGER LAREN IS VOOR ONS 
DE ULTIEME BOUTIQUE  
LOCATIE. PIONIERS MET EEN 
NO-NONSENSE MENTALITEIT, 
OPLOSSINGSGERICHT EN 
EEN VRIENDELIJKE LACH EN 
WOORD VOOR IEDEREEN.
» MILUSKA VAN ’T LAM,  
HOOFDREDACTEUR RESIDENCE

EVENEMENTEN
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Singer Laren biedt een exclusieve en sfeervolle locatie 

voor zowel zakelijke als particuliere evenementen en voor 

kleine gezelschappen tot grote bijeenkomsten. 

De prachtige ruimtes van het museum, de klassieke villa 

en het nieuwe theater bieden volop mogelijkheden voor 

zakelijke bijeenkomsten. De centrale ligging, de gratis 

parkeergelegenheid en de theaterzaal met 400 zitplaatsen, 

maken Singer Laren de ideale locatie voor een product-

presentatie of congres.

 

Verras uw gasten met een rondleiding als intermezzo  

tijdens de vergadering, een ontvangst op één van onze 

terrassen in de beeldentuin of een diner tussen de kunst-

werken.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, prijzen en al uw andere vragen, kunt 
u contact opnemen met ons team van de afdeling ‘Evenementen & Bijeenkomsten’ 
via 035 - 539 39 66 of door een email te sturen naar evenementen@singerlaren.nl.

Singer Laren wordt mede gesteund door:

e venemen t en & b i jeenkoms t en

»  Ruim voldoende gratis  
parkeergelegenheid

»  Technische faciliteiten

» Gratis wifi

»  Keuzevrijheid in catering

Meer informa tie :
e venemen t en@singerlaren.nl

Op aanvraag

Plenair 70 pers. 
Sit down dinner 120 pers. 

1  THEATERZAAL

2  ARTIESTENFOYER

3  TUINFOYER

4  GROTE FOYER

5  DAKTUIN

6  BALKONFOYER

8  EETKAMER IN DE VILLA

7  VILLA DE WILDE ZWANEN

9  TERRAS

10  ORANGERIE

11  TUINZAAL

12  SINGER ATELIER

13  KAS

14  BEELDENTUIN

Plenair  400 pers.
Vergadering U 28 pers. 
Sit down dinner 90 pers.	

Plenair 65 pers. 
Receptie 250 pers. 
Vergadering U 28 pers.
Sit down dinner 10 tot 85 pers. 
Walking dinner 200 pers. 
Feest 150 pers. 

Plenair 100 pers. 
Receptie 125 pers. 
Vergadering U 28 pers. 
Sit down dinner 108 pers.
Walking dinner 120 pers. 
Feest 85 pers. 

Receptie 60 pers. 
Plenair  30 pers.

Lunch of Diner 14 pers. 

Op aanvraag

Receptie 40 pers. 
Sit down dinner 16 pers.
Plenair 30 pers. 

Receptie 40 pers. 
High Tea 30 pers. 

Receptie 300 pers.	Receptie 350 pers. 
Walking dinner 300 pers. 

Receptie 35 pers. 

Receptie 300 pers.
Walking dinner 300 pers. 


