
Met je klas naar singer laren



Wat is Singer laren ?



Villa ‘De wilde zwanen’
Theater

Museum 

Beeldentuin



Waarom heet het singer laren? 



William was schilder. Hij schilderde vooral landschappen. In Laren vond 
hij de natuur erg mooi. Anna hield van muziek en was graag in de tuin.

Anna en William waren gek op kunst en begonnen met het verzamelen van 
kunstwerken. Die verzameling kreeg een plek in hun villa. Later werd aan die 
villa een museum en theater gebouwd en dat is ‘Singer Laren’ geworden.

Vroeger woonde het echtpaar Anna en William Singer hier. Zij kwamen meer 
dan 100 jaar geleden uit Amerika naar Laren en lieten hier een villa bouwen. 



Het zag er toen wel anders uit



De villa 

Toen en nu



De tuin 

Toen en nu



Wat ga je zien en doen
in Singer Laren?



Kijk, dit is de poster van de tentoonstelling. 
Wat denk je dat er in het museum te zien is?



Ja heel goed! In het museum zie je schilderijen van tuinen. 
Je ziet bloemen, planten, bomen, maar ook mensen ….

Ernest Godfrinon, In de tuin (detail), particuliere collectie Ferdinand Hart Nibbrig, Tuinman in een tuin met zonnebloemen (detail), 1894, particuliere collectie

Herman Kruyder, Tuin met hond en zonnebloemen (detail), 1930, Groninger Museum William Henry Singer jr. In my garden (detail), 1912, Singer Laren



Emile Claus, Dochter van de hovenier (detail), 1908, Mudel, Deinze

… en kinderen in de tuin.

Ferdinand Hart Nibbrig, Twee kinderen onder de appelboom 
(detail), 1899, Singer Laren bruikleen Kröller-Müller, Otterlo

Evert Pieters, Meisje in zonnige tuin (detail, particuliere collectie



Wat doe jij graag in de tuin?



In het museum bekijk je de tentoonstelling. Er gaat een kar met spullen mee, 
zodat jullie niet alleen kijken, maar ook dingen gaan doen.  



OEFENEN MET KIJKEN
Wist je dat museumbezoekers gemiddeld nog geen 30 seconden naar een kunstwerk kijken?
Dat gaan jullie anders doen. 

Jullie bekijken een plaatje van een schilderij in het museum
1) Kijk er 1 minuut in stilte naar 
2) Ga dan naar de volgende dia en bespreek de vragen 
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Dit schilderij is gemaakt door de beroemde kunstenaar Claude Monet

Wat zie je?

- Welke kleuren

- Welke vormen

- Hoe is het geschilderd (bijvoorbeeld rommelig of heel precies)

- Wat stelt het voor

Beleving

- Wat zou je kunnen ruiken

- Wat zou je kunnen horen

- Wat zou je kunnen voelen als je in dit schilderij zou staan

Mening

- Wat is het eerste woord dat in je opkomt 

- Wat zou jij een goede nieuwe titel vinden voor dit schilderij

- Wat spreekt je aan 

- Wat spreekt je niet aan

Claude Monet, La maison à travers les roses, 1925, Stedelijk Museum Amsterdam



Claude Monet voor zijn huis in Giverny, 1921



Een nieuwe beeldentuin
Singer Laren heeft een nieuwe beeldentuin en deze is pas geopend. 
De planten zijn nog jong, maar gaan de komende jaren flink groeien.
Tuinarchitect Piet Oudolf heeft de tuin ontworpen. Zijn landschappen 
en tuinen zijn wereldberoemd. Zelfs in Amerika, Engeland en Zweden 
kun je wandelen door zijn tuinen.



Dit is de tuin van Piet Oudolf bij zijn huis in Hummelo, hier 
woont hij samen met zijn vrouw Anja. Het geeft je een idee 
hoe zijn tuinen eruit zien en welke planten er groeien.



Dit is de ontwerptekening die Piet Oudolf gemaakt heeft van de Singertuin. Elk kleurtje geeft een andere 
plant aan. De tuin is nog jong, maar als jij komt kijken vast al een stuk groener. 



Ontwerp je eigen droomtuin
Stel je voor, je bent tuinarchitect en mag een nieuwe tuin ontwerpen voor je 
eigen (toekomstige) huis. Wat komt er allemaal in jouw tuin? Niets is te gek! 
Werk in kleine groepjes of in tweetallen. Gebruik een groot tekenvel en teken 
de tuin van bovenaf, net als het ontwerp van Piet Oudolf. Welke vorm krijgt 
jullie tuin? En welke (kleuren) bloemen laten jullie er groeien?  

Van de tekeningen kunnen jullie in de klas een tentoonstelling maken. 
Mogen wij ook komen?



Tot ziens in het MUSeum!

Dit was de voorbereidende les. Je weet nu al een beetje wat je straks gaat zien. 
Veel plezier en …


