
Singer atelier bij je thuis
Kunstles: Recycle Rodin



Dit is het Singer Atelier.
Ben jij hier weleens geweest? 

Het atelier hoort bij museum en theater 
‘Singer Laren’, waar je mooie en bijzondere 
dingen kunt beleven, zien en doen.

Maar nu is het Singer Atelier (net als het 
museum en het theater) dicht. Er komen 
geen families met kinderen en dat vinden 
wij ontzettend jammer! Daarom hebben we 
een kunstles voor thuis bedacht. Zodat jij je 
niet hoeft te vervelen en zelf als kunstenaar 
aan de slag kunt. 

Veel plezier!



Waar lacht en wijst dit meisje naar? 

Beantwoord de vragen hieronder. Je mag de 
antwoorden opschrijven, maar dit hoeft 
niet. Het hardop zeggen kan natuurlijk ook.

1. Bedenk drie dingen waar het meisje 
naar zou kunnen kijken.

2. Welke andere kinderen op de foto zien 
ook wat het meisje ziet?

3. Is het zomer/winter op deze foto en hoe 
zie je dat?

4. Wat gaan de kinderen doen, denk je?



5. Oké, we helpen je op weg. Het meisje wijst naar een bijzonder kunstwerk. 
Een beeld. En niet zomaar een beeld. Het is het beroemdste beeld dat je
bij Singer Laren kunt bekijken. Op welk plaatje denk jij het te zien?

A. B. C. D.



Goed zo!



Dit beroemde beeld heet ‘De Denker’.

6. Vind jij dit een goede titel? Vertel ook 
waarom je dit vindt.

7. Bedenk zelf een andere naam voor dit 
kunstwerk.

De Denker is gemaakt door de Franse 
beeldhouwer Auguste Rodin (je zegt 
zoiets als Roo-dèn). Kijk op de rechter 
foto zie je Rodin in zijn atelier.



Domme diefstal
De Denker van Singer Laren is extra bijzonder. 
Het beeld beleeft in 2007 een spannend avontuur.

Op een winternacht rijden een paar dieven met een busje de 
tuin van Singer Laren in. Ze gooien sokkels om en nemen zeven 
bronzen beelden mee. Het gaat de dieven niet om de 
kunstwerken, want dan zouden ze wel een stuk voorzichtiger te 
werk gaan. 

Waar gaat het de dieven dan om? Wat denk jij? (Hiernaast zie 
je een foto van hoe De Denker werd teruggevonden).



Om het brons en koper

De dieven denken dat het brons, dat voor een groot deel uit koper 

bestaat, veel geld zal opbrengen. Daarom stelen zij de bronzen 

beelden. Ze hebben geen idee wat ze hebben meegenomen en dat 

De Denker veel meer waard is.

De vernielde Denker is gerestaureerd (zo heet het wanneer een 

kapot kunstwerk hersteld wordt) en heeft een nieuwe plek 

gekregen. Wanneer Singer Laren weer open is, moet je maar eens 

een kijkje komen nemen om De Denker in het echt te bekijken. 



En dan nu ...  zelf aan de slag!



Recycle Rodin
Wat ga je doen? 

Je gaat zelf een Denker maken van wegwerpmateriaal. 
Hergebruik noemen we ook wel recyclen. Het kunstwerk  
De Denker van Rodin is je inspiratie*. Daarom noemen 
we deze opdracht ‘Recycle Rodin.’

Wat ga je doen? Verzamel oude verpakkingen en dingen 
die normaal in de prullenbak belanden. Er zitten 
prachtige dingen tussen. 

Verzamel materialen en gereedschap
1) Een leeg melkpak (als basis)
2) Een goede (scherpe) schaar
3) Lijm
4) Plakband (tape is handig!)

Hoi, ik ben Jasmijn en ik zit in 

groep 5. Ik laat je zien hoe je 

een Denker kunt maken. Het mag 

natuurlijk anders, maar ik hoop 

je op weg te helpen. Succes!

* Inspiratie staat voor het krijgen van creatieve ideeën, 
het maakt je enthousiast om zelf aan de slag te gaan.

1.



Begin aan de achterkant van het melkpak. 

Knip een horizontale lijn in het midden.

De zijkanten knip je 

schuin omhoog. Kijk uit 

voor je vingers! 

3.2.



4. 5.

Knip aan de voorkant twee benen.

Dit doe je door de zijkanten op

de naad naar beneden te knippen.

Vouw de benen. Denk aan de knieën 

en aan de voeten van jouw denker.



6.

Maak nu twee armen en plak ze op met plakband 

(tape) of lijm. Let op: 1 arm steunt op 1 been. 

(Klik verder voor een foto van de Denker)





Waar het dopje van het melkpak zat, 

daar komt het hoofd. Ik heb een 

eierdoos gebruikt maar je kunt 

natuurlijk ook iets anders gebruiken. 

7. 8.

Nu is het tijd om je Denker nog 

interessanter te maken. Dat doe je door 

verschillende materialen te gebruiken. 

Veel verpakkingsmaterialen verdienen een 

tweede knutselleven.



9. 10.

Woohoo mijn denker is af! Zo, ik maak nog even een foto. 

Serieus kan ik kijken hè?! En dan geef ik hem nu een mooi 

plekje. Waar zet jij jouw denker neer?



We zijn heel erg benieuwd naar jouw Denker. Welke 

materialen heb je gebruikt en vond je dit leuk om te doen?

Wil je jouw Denker delen? Dat kan natuurlijk via onze socials.

Gebruik #singerlaren en #singeratelierbijjethuis

Nog leuker vinden wij het om jouw Denker te laten zien in

ons Singer Atelier. Mocht je dit leuk vinden, houd dan onze 

website in de gaten. Wanneer we de deuren weer openen, 

zullen we jullie Denkers verzamelen. 

Heb je vragen, tips of opmerkingen voor ons? Laat het weten 

via educatie@singerlaren.nl

Jouw denker in het singer atelier

mailto:educatie@singerlaren.nl


Deze kunstles voor thuis is ontwikkeld door de afdeling educatie van Singer Laren.

Fotografie:
Maarten van Haaff (dia 3)
Jan Buteijn (dia’s 4, 6 en 14)
Dineke Soer (dia’s 10 – 13, 15 – 16)

Dank je wel Jasmijn!

Singer Laren wordt mede gesteund door de

Oude Drift 1, 1251 BS Laren
+ 31 (0)35 539 39 56
www.singerlaren.nl

http://www.singerlaren.nl/

