
MENSEN KIJKEN
Wow! Een wand vol met 
portretten. Weet jij wat 
een portret is?

Een portret is een schilderij van een mens. 
Naar deze mensen mag je eindeloos staren. 
Welke vind jij het leukst? Vertel het aan elkaar 
en probeer ook te vertellen waarom je voor dit 
portret kiest.

(NOG) MEER 
VOOR KINDEREN 
Wil je net als Pim zelf een 
keer als kunstenaar aan de 
slag? Iedere laatste zondag 
van de maand is er een open 
kinderatelier van 12.00 tot 
16.00 uur. 

In de schoolvakanties organiseren we extra activiteiten voor 
kinderen en families. En heb je onze familievoorstellingen 
gezien? Kijk op de website www.singerlaren.nl voor 
meer informatie.

Hap, slik, weg
Oh jee, er is een hap 
weg uit dit schilderij. 

Kijk goed en teken 
wat er mist.

In het museum zijn heel veel kunstwerken te zien. Kan jij goed zoeken? Kijk je ogen uit en ontdek de leukste dingen 
over de dierenvrienden van Pim. De antwoorden mag je opschrijven, maar aan elkaar vertellen kan natuurlijk ook.

zoeken met pim 4+ 

ZAAL 1

(DOL) OP ELKAAR
Wie kijkt je aan? Zoek het 
schilderij dat bij dit plaatje hoort. 

De kunstenaar Karel Appel houdt van vrolijke 
kleuren. Welke kleuren zie je? Hebben de 
dieren deze kleuren ook in het echt? 

Bedenk twee leuke namen voor 
beesten op dit schilderij.

Karel Appel, Deux animaux (detail), 1952, ABN AMRO
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IETS ANDERS
Kijk naar de kleuren in deze zaal. Die 
zijn heel anders dan net (in zaal 1).

Hoe anders? Vertel het aan elkaar. Zie je 
het kunstwerk op de vloer? Waar is het van 
gemaakt? Omcirkel het juiste plaatje.  

verf

ZAAL 2

wolzand

Carel Visser, Birds
(detail), 1954, DNB

VLIEG MET 
ME MEE
Je ziet hier een 
klein stukje van een 
kunstwerk dat in 
deze zaal staat. 

Zoek het op en bekijk het 
samen. Welk dier herken jij? 
Hoeveel van deze dieren 
zie je?

HOOG IN 
DE WOLKEN
Stel je voor je bent een vogel en je mag 
rondvliegen in een kunstwerk. Kijk eens 
rond in deze zaal. Welk werk kies je dan? 

ZAAL 3

BÈH!
Hoor jij het ook? 
Waar komt het 
vandaan? 
Welk dier zie jij hier, 
dat blaten kan?

ZAAL 4

Marc Mulders, 1998 
UMC | AMC Amsterdam
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BLUB BLUB
Wie hapt er hier? Zoek het schilderij dat 
bij dit plaatje hoort en bekijk het samen. 
Welke vis zien jullie?

Let op je moet door 
zaal 5 lopen om in 

zaal 4 te komen

TEKEN 
WAT MIST
De krab mist een 
schaar (zo noem je de 
twee voorpoten van 
een krab). Kijk goed 
naar het kunstwerk en 
teken wat mist.
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Erik Andriesse, 
Zonder titel (detail), 

1986, Sanquin 
Kunstcollectie

ZAAL 5

DE RODE BALLON 
Kan jij deze drie dingen vinden? 
Ze zijn te zien op kunstwerken in 
deze zaal. Zet onder de tekening 
een krul als je het gevonden hebt.

In deze zaal is nog een dier te zien. 
Welk dier?

  parkiet       aap       ijsbeer

(NOG) MEER 
VOOR KINDEREN 
Wil je net als Pim zelf een 
keer als kunstenaar aan de 
slag? Iedere laatste zondag 
van de maand is er een open 
kinderatelier van 12.00 tot Illustratie Gitte Spee, 

Pim in Singer Laren, 2017

ZAAL 7

Loop nu 
door naar 

zaal 7
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De Denker
Pim komt in de foyer De Denker tegen. Zoek dit bronzen beeld en 
bekijk het net als Pim dat doet. Zie jij hoe het beeld zit? Probeer zijn 
houding eens na te doen. Best lastig hè, zo wankelend op je benen? 
Wat denk jij dat Pim denkt bij het zien van dit beeld? Teken of schrijf 
het in het denkwolkje.

Hoera! Wat fi jn dat je bij ons op bezoek bent. Ken je Pim al? Hij speelt de hoofdrol in 
ons kinderboek ‘Pim in Singer Laren’. Met dit speurblad kom je op een aantal plekken 

waar Pim ook is geweest en ontdek je wat hier allemaal voor jou te zien en doen is. 
Veel plezier!

Met pim op pad
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Pim is bedacht en 

getekend door Gitte 

Spee. De tekeningen 

van Gitte zie je ook op 

deze speurtocht. Het 

kinderboek ‘Pim in Singer 

Laren’ is te koop in de 

Singer Shop € 14,95

Loop onder De Denker door naar 
villa De Wilde Zwanen. Nu kun je 
hier iets drinken en eten. 

Vroeger woonde het echtpaar Anna en 
William Singer hier. Zij kwamen meer dan 100 
jaar geleden uit Amerika naar Laren. Anna en 
William Singer waren dol op reizen, ze voelden 
zich net trekvogels en daarom noemden ze 
hun villa: De Wilde Zwanen. 

Kijk rond in de villa en noem twee 
plekken waar je zwanen ziet. 

zoek de 
zwanen

schilderijen

Hebben jullie thuis een lamp boven de tafel? Probeer 
deze dan hieronder te tekenen. Je mag ook zelf een lamp 
bedenken die je heel graag boven de tafel zou willen. 

5

Wist je dat William Singer schilder was? In de villa zie je schilderijen van 
hem. Wat schilderde hij het liefst?  Schrijf op wat je ziet.

Anna en William kochten 
veel kunst, zoals deze 
glas-in-lood-lamp. 

Zoek de lamp en bekijk hem goed. 
Wat zie je?

tulpen en spinnen
takken en bloemen
vlinders en bloemen
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Dit speurblad is van:
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4+ Maak deze 
vragen in de villa


