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William Singer met zijn favoriete hond King Graphic. 

   

https://gallery.mailchimp.com/787361ab15f487e4677961db2/images/c9887480-a0ab-408e-8b7e-3493420c4cd9.jpg


Donderdag 5 juli is het feest in Singer Laren! Het is dan precies 150 jaar 

geleden dat William Singer, de grondlegger van Singer Laren, geboren werd. 

Een dag die gevierd wordt met diverse activiteiten. Zo geeft kunstenaar Jim 

Harris in de beeldentuin een van zijn beroemde schilderworkshops, zijn er 

rondleidingen, krijgt u een kijkje achter de schermen, interviewt 

museumdirecteur kunstenaar Pépé Grégoire in 'Singer Draait Door' en is er 

een speciaal kinderprogramma.  

 

Programma donderdag 5 juli 

 

11.00 – 11.30 Verhaal over William Singer 

De dag begint natuurlijk met aandacht voor William Singer. Wie was hij? En hoe 

zagen zijn jaren in Laren eruit? Conservator Anne van Lienden vertelt zijn verhaal 

in de huiskamer van de Singers. Beperkt aantal plekken, gratis kaartjes bij de 

kassa op de dag zelf beschikbaar. 

  

11.30 – 12.15 Theaterprogramma ’18-‘19 

In het theater informeert directeur Evert van Os u over het komende 

theaterprogramma (vrij toegankelijk). 

  

12.15 - 13.45 Rondleiding theater (achter de schermen) 

Altijd al eens op het podium willen staan en/of de kleedkamers van het nieuwe 

theater willen zien? Het kan tijdens een rondleiding achter de schermen onder 

begeleiding van Evert van Os. Beperkt aantal plekken, gratis kaartjes bij de kassa 

beschikbaar. 

  

12.30 –13.00 Rondleiding villa (achter de schermen) 

Ooit was villa ‘De Wilde Zwanen’ het woonhuis van Anna en William Singer. 

Ontdek tijdens deze rondleiding hoe de kamers boven er nu uitzien. Een 

medewerker van Singer Laren geeft u graag een kijkje achter de schermen en 

vertelt meer over zijn/haar werkzaamheden. Beperkt aantal plekken, gratis kaartjes 

op de dag zelf bij de kassa beschikbaar. 

  

 



13.00 – 13.45 Rondleiding tentoonstelling en tuin 

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm neemt u mee door de tentoonstelling 

Geschilderde tuinen en vertelt u meer over de nieuwe Singertuin en het ontwerp 

van Piet Oudolf. Beperkt aantal plekken, gratis kaartjes op de dag zelf bij de kassa 

beschikbaar. 

  

13.00 – 16.30 Schilderworkshop door Jim Harris 

Kunstenaar Jim Harris werkt, net als William Singer dat graag deed, het liefst in 

series en schildert altijd ‘en plein-air’. Doel van deze workshop is om te schilderen 

naar waarneming. Kosten € 15,- per persoon (inclusief materialen, koffie/thee, 

excl. museumentree). Geschikt voor alle niveaus. Kaarten zijn te bestellen via de 

website van Singer Laren. 

  

14.30 – 15.00 Rondleiding villa (achter de schermen) 

Zie informatie hierboven. Beperkt aantal plekken, kaartjes bij de kassa 

beschikbaar. 

  

15.00 – 15.45 Singer Draait Door 

In het theater interviewt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm kunstenaar Pépé 

Grégoire over zijn werk en in het bijzonder over het beeld het beeld ‘Hand Voet in 

Omhelzing’ dat op het voorplein van Singer Laren te zien is (vrij toegankelijk). 

  

15.30 – 16.30 Programma voor kinderen vanaf 6 jaar 

In de nieuwe kas is een feest speciaal voor kinderen. Kinderen ontdekken de tuin, 

gaan zelf aan de slag en bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een cadeau. 

William Singer trakteert, maar wat het is houdt Singer Laren nog even geheim. 

Voor dit gratis programma is aanmelden verplicht via singerlaren.nl. 

  

16.00 – 16.45 Rondleiding tentoonstelling 

Vormgever Ingeborg Scheffers heeft de tentoonstelling Geschilderde tuinen en de 

catalogus ontworpen. Benieuwd naar haar verhaal? Ze neemt u mee door de zalen 

en vertelt over haar werk. Beperkt aantal plekken, gratis kaartjes bij de kassa 

beschikbaar. 

  

https://www.singerlaren.nl/agenda/390/Jim_Harris/Schilderworkshop_in_de_tuin/
https://www.singerlaren.nl/agenda/392/vanaf_6_jaar/Kinderprogramma_in_de_tuin/?related=detail


 

16.15 – 16.45 Rondleiding villa (achter de schermen) 

Zie informatie hierboven. Beperkt aantal plekken, kaartjes op de dag zelf bij de 

kassa beschikbaar.  

  

 

OPENINGSTIJDEN SINGER LAREN 

Museum dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

Beeldentuin, café en Singer Shop dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.30 uur 

Maandag gesloten 

 

Kijk voor meer informatie op de website singerlaren.nl of volg ons op social media.  

 

 

  

 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie 

Voor meer informatie omtrent dit persbericht kunt u contact opnemen met Esther Driessen, hoofd 

publiciteit Singer Laren, via +31 (0)35 539 39 50 of publiciteit@singerlaren.nl. 
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