
Met je klas naar Singer Laren



Wat Is SingeR laren?



Museum & atelier 

Villa ‘De wilde zwanen’

SINGER LAREN =

Beeldentuin

Theater



1.

Heb jij weleens een museum bezocht?

Wat heb je er gezien of gedaan?

3
Misschien ben je een keer bij Singer Laren 
op bezoek geweest in het theater, heb je 
een speurtocht gedaan in het museum of 
ben je zelf aan de slag gegaan in het atelier?

2.
Binnenkort ga je met je klas naar Singer Laren. 
Singer Laren is een museum, een theater en een 
beeldentuin.



Waarom heet het Singer Laren?



Hallo! Wij zijn Anna en William Singer. 
Wij komen uit Amerika en zijn meer dan 
100 jaar geleden in Laren gaan wonen. 



Anna en William Singer komen naar Laren omdat ze 
het er zo mooi vinden. William is schilder en gaat 
graag naar de hei om de schapen te schilderen. 
Anna is dol op tuinieren en pianospelen. 

Samen zijn ze ook verzamelaars. Ze verzamelen 
kunstwerken die ze een plek geven in hun huis. 
Wat is dat verzamelen? Verzamel jij iets? 



Anna en William laten een huis bouwen. 

Dat huis noemen ze ‘Villa de Wilde Zwanen’. 

Daar krijgt hun verzameling een plek. 

Later komt er een museum, een theater en 

een beeldentuin. 



Wat ga je straks zien en doen?
Met de klas bezoeken jullie het museum dat later aan de villa gebouwd is.
Daarna gaan jullie zelf als kunstenaar aan de slag met een workshop. 
Het museum en de villa zagen er vroeger anders uit, kijk maar naar de 
volgende foto’s. Wat is er anders? Is er ook nog iets hetzelfde gebleven?



De villa 

Toen en nu



De tuin 

Toen en nu



Het museum

Toen en nu



Het Theater 

toen en nu



In het museum
In het museum zien jullie de tentoonstelling ‘Spiegel van de ziel’. 

Dat is best een moeilijke titel. Want, wat is je ziel? 
Je ziel gaat over jezelf. Wie ben je en hoe voel jij je? 



Sport je, zit je op muziekles, of doe jij 
iets heel anders in je vrije tijd? Doe je 
ook weleens helemaal niets? Rust je 
dan uit, denk je dan na in alle stilte?
Of is die stilte er alleen als je slaapt?

Wat doe jij allemaal na school? 



De kunstenaars in de tentoonstelling ‘Spiegel van 
de ziel’ zoeken naar stilte en rust in een tijd dat 
alles anders wordt. Ze staan stil bij hoe ze zich 
voelen en zoeken naar een manier om dat te 
laten zien.

Kijk, hier zie je stukjes uit de schilderijen. 
Wat zie je en hoe zie je stilte? 

Stilte en rust



In de tuin
Zoeken naar rust, kan ook goed in de tuin. 
Wat doen deze kinderen en wat doe jij het 
liefste in de tuin?



Kinderen

Ook zie je schilderijen van kinderen in de 
tentoonstelling. Kijk eens naar deze drie 
gezichten. Hoe kijken de kinderen? Wat 
valt je op aan hun kleding?

Stel je voor, een kunstenaar maakt van 
jou een schilderij. Hoe ga je kijken en 
waarom ga je zo kijken? Welke kleren 
trek je aan?



Wat de kunstenaars ook willen, is zichzelf laten zien. 
Dat doen ze door schilderijen te maken van zichzelf, 
maar ook van hun werkplaats, het atelier.

Jezelf laten zien



Een wereldberoemde kunstenaar

Dit (linker) schilderij is te zien in de tentoonstelling. Het is gemaakt door Piet Mondriaan. 
Piet Mondriaan is wereldberoemd. Vooral zijn schilderijen in rood – geel & blauw zijn bekend.
Maar hij heeft dus ook heel anders geschilderd.   



Bekijk dit plaatje goed.

- Wat zie je?

- Welke kleuren zie je?

- Hoe is het geschilderd? 

Dit schilderij valt op in de tentoonstelling. De kleuren 

zijn zonniger en er is nog iets. Mondriaan heeft de 

kerk andere kleuren gegeven dan in het echt. Dat was 

pas echt NIEUW!

In het museum kun je dit schilderij in het echt 

bekijken. Dan zie je hoe groot het is en kun je de verf 

ook in het echt zien.



Je weet nu al iets meer over Singer Laren en de tentoonstelling ‘Spiegel van de ziel’. 
Nog leuker, je ziet de kunstwerken straks in het echt en gaat in de workshop zelf 
aan de slag. Niet alleen kijken dus, maar ook doen!

Veel plezier!

Tot ziens in het museum


