
Duik je mee in de Caraïbische zee bij het eiland Cuba? Daar gaan we heen en we vetrekken NU.  
Deze ontdekkingstocht helpt je op weg door het museum dat volhangt met kunst uit Cuba. Als mensen 
aan je vragen: ‘Ben je nog met vakantie geweest?’, zeg je gewoon ‘Ja, naar Cuba’. Veel (reis)plezier!

CUBAN ART NOW
ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE TENTOONSTELLING  7+ 
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We love Cuba 
In deze tentoonstelling zie je een kunstverzameling van een 
Nederlands echtpaar dat verliefd werd op Cuba en er meer dan 20 
jaar gewoond heeft. Ben jij wel eens gaan houden van een plek waar  
je bent geweest of nog steeds vaak komt? Zo ja, welke plek is dit?  
Zo nee, wat zou zo’n plek kunnen zijn? 

verzamelen 
De kunstwerken zijn nu in een museum, maar 
 normaal gesproken hangen ze bij het echtpaar thuis. 
Kan jij het je voorstellen? Een heel huis vol kunst!  
En jij, ben jij ook een verzamelaar? Voetbalplaatjes, 
smurfen, Pokémonkaarten of iets anders?  

 Nee ik verzamel niets. Ik heb al genoeg spullen om mij heen.

 Ja, ik verzamel wel iets, namelijk

 Nee, ik verzamel niets maar zou het best leuk vinden iets te  
verzamelen, namelijk
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KM 
is de afstand 
tussen Nederland 
& CUBA en als je 
er heenvliegt zit je 
bijna 10 uur in het 
vliegtuig. Bekijk 
de wereldkaart 
hieronder. Weet 
jij waar het eiland 
Cuba en waar  
Nederland ligt? 
Trek een lijn tussen 
de twee landen. 

CUBA = 
MUZIEK 
Op straat in Cuba hoor je om de paar passen 
wel weer ergens muziek vandaan komen. 
Cubanen leven nog steeds veel op straat en 
dat is dan ook waar veel muziek te vinden is. Je 
moet straks zeker even via Spotify of Youtube 
een Cubaanse playlist opzetten. Dan krijg je 
nog meer het gevoel in Cuba te zijn (geweest).

In zaal 1 zie je drie olifanten naast elkaar, in de kleuren wit, rood en 
blauw. Dat zijn de kleuren van de Nederlandse en Cubaanse vlag. Zet 
in de vlaggen hierboven welke kleur waar moet. Dat doe je door op de 
juiste plek een r (rood), w (wit) en b (blauw) te zetten. Later kan je de 
vlaggen natuurlijk een kleurtje geven.

Een aap met een horloge
Pregúntame! zo heet dit kunstwerk en dat is Spaans voor Vraag me! Dit 
kunstwerk is gemaakt door Alejandro Campins. Stel je voor dat je hem 
een vraag mag stellen. Wat zou jouw vraag dan zijn? 

Kijk goed naar de chimpansee. Wat kan je zeggen over de manier waarop 
het dier geschilderd is? Is het heel precies gedaan met een klein penseel? 
Of heeft de kunstenaar een grotere kwast gebruikt? Hoe zie je dat? 

De kunstwerken in deze zaal zijn gemaakt door JEFF.  
Een verzameling moet natuurlijk ergens beginnen en  
JEFF was de eerste kunstenaar van wie het echtpaar 
kunst kocht.

Bekijk het portret van Fidel Castro, hij was lange tijd de president van  
Cuba. Vorig jaar is hij overleden. Hij werd 90 jaar. Hij had fans, maar  
ook tegenstanders. Hoe vind jij dat hij hier is afgebeeld? 

Voor het schilderij staat een meisje met achter haar rug een bootje.  Een boot 
is belangrijk voor eilandbewoners. Waarom denk je?   

JEFF, Fidel, 2005, 
olieverf op doek

Campins, Alejandro, Pregúntame!, 2007, olieverf op doek
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ik zie, ik zie...
‘Veel mensen kijken naar de 
wolken en zien dan verschillende 
dingen. Ik kijk naar plattegronden 
en zie vormen van beesten’ zegt 
kunstenaar Ibrahim Mirande over 
zijn werk. Probeer het zelf ook 
eens. 

Hiernaast zie je een klein 
gedeelte van de platte -
grond van het dorp 
Laren. Welk dier kan jij 
hierin herkennen?  
Teken met een dikke 
potloodlijn het dier in  
de plattegrond.

ik voel me...
Kunst doet iets met je. Je kunt er bijvoorbeeld 
vrolijk of verdrietig van worden, het kan je 
nieuwsgierig maken maar ook kan het je 
verbazen, laten schrikken, irriteren of aan het 
denken zetten. Bekijk het kunstwerk Sympatía. 
Welk gevoel krijg jij van dit schilderij? 
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Ibrahim Mirande,  
De pinguïn van  
Andujar, 2005

Pollo, Simpatía, 2008, acrylverf op doek

Pollo, Ojo de broche, 2008, 
acrylverf op doek

Carlos Caballeros, La cancion del meliodia, 2010, 
olieverf op doek
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Pollo is niet de echte naam van de 
kunstenaar. Hij heet eigenlijk Michel Pérez. 
Pollo (is het Spaanse woord voor kip) is zijn 
artiestenaam. Stel je voor, jij wordt later 
een beroemde artiest. Welke artiesten-
naam kies jij? 

De beer mist een oog. Kijk naar 
het kunstwerk en teken het 
oog in het lege vakje hieronder.

pssst... wist je dat de 
kunstenaar Pollo van klei 

eerst figuurtjes kneedt 
voor hij ze schildert?

ZAAL 6Achterstevoren, maar toch ook weer niet. De kunstenaar Carlos Caballero doet iets geks. Hij 
schildert niet de voorkant, maar de achterkant van mensen. De kleding doet niet mee, want daar 
laat hij juist weer de voorkant van zien. Probeer dat nu zelf ook. Teken in de ruimte hieronder een 
zelfportret op deze manier.  

ik word blij van...
Loop een laatste rondje door de tentoonstelling. Welk kunstwerk maakt 
jou blij? Schrijf de titel van het werk op. 

Welk kunstwerk kiest je museummaatje (met wie je hier op bezoek 
bent)? 

VERDER OP REIS
Heb je nog niet genoeg gezien en gedaan? 
Loop dan door naar de tuin(zalen). Ben je 
klaar? Dan hopen we je nog eens terug te 
zien. In het Singer Atelier organiseren we 
workshops en in het theater zijn straks 
ook familievoorstellingen te zien. Kijk op 
onze website voor alle activiteiten  
www.singerlaren.nl 

Samenstelling: educatie Singer Laren
Ontwerp: Rooswerk

Singer Laren wordt mede gesteund door 

Laagje  
voor laagje
De kunstwerken in deze zaal bestaan uit 
verschillende lagen. Eens kijken of jij de 
volgende dingen kunt vinden:

 een sumoworstelaar
 een olifant
 een huis
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