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Charley Toorop, Takken met appels,
1952 - 1953, olieverf op doek, 95 x 69 cm,
collectie Singer Laren.

VOORWOORD «

LET’S
CELEBRATE

K

arin Bloemen zong in september 2017 bij de opening
van het nieuwe theater “Let’s all celebrate and have
a good time”. En dat hebben we gedaan. Met artiesten
als Ellen ten Damme, Youp van ’t Hek en Pierre Bokma
vierden we de kunsten. Ook vierden we de nominatie voor de
Theater van het Jaarprijs 2017, de ontdekking van de tekening
van Vincent van Gogh en het succes van de tentoonstelling
A Wonderful Journey.
Nu is het tijd om vooruit te kijken, naar seizoen ’18 - ’19. We
trappen het theaterseizoen feestelijk af op zondag 9 september met diverse (gratis) culturele activiteiten. Snel gevolgd
door Guido Weijers en de landelijke première van ‘Driving
Miss Daisy’ met Anne Wil Blankers. Verder begroeten we
artiesten als Hans Croiset, Freek de Jonge, Harrie Jekkers, Paul
de Leeuw, Eric Vaarzon Morel, Huub Stapel en veel meer topartiesten. De zondagmatinees bestaan uit lezingen en voorstellingen die u kunt combineren met een museumbezoek.
Zo neemt Jop Ubbens, oud-directeur van Christie’s Nederland,
u mee in de wereld van de hedendaagse kunstmarkt en
theatermaakster Julika Marijn duikt in het leven van Helene
Kröller-Müller.
Voorafgaand aan diverse voorstellingen kunt u genieten van
een theaterdiner. Maar ook zonder entreekaartje bent u van
harte welkom in onze shop, en natuurlijk in onze horeca.
Wat denkt u van een high tea in de beeldentuin? Of een lunch
met vrienden onder de Tiffany lamp?

Via onze website is het eenvoudig om online uw kaartjes
te bestellen. Nieuw is dat u ook online uw stoel kunt kiezen.
Natuurlijk kunt u dat als vanouds ook doen met het bestelformulier, telefonisch of aan de kassa.
In het museum ziet u onder meer de tentoonstellingen
Laatste impressionisten, Duitse expressionisten en de mooiste kunst uit Nederlandse bedrijfscollecties. Kunst en natuur
komen samen in de door landschapsarchitect Piet Oudolf
ontworpen beeldentuin. Misschien wel het mooiste nieuws
leest u op pagina 10 en 11 van dit magazine: over een bijzondere schenking en een droom die uitkomt.
Ik zie ernaar uit om ook komend seizoen samen met u de
kunsten te vieren!

Evert van Os
Algemeen directeur Singer laren

P.S. En over vieren gesproken? Wist u dat u zelf,
of met uw organisatie, de mogelijkheid heeft om uw
gasten ‘bij Singer thuis’ te ontvangen?
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»

OVER
PIET OUDOLF
Piet Oudolf (1944) behoort tot de
belangrijkste tuin- en landschapsontwerpers. Vanuit zijn ontwerpstudio in Hummelo werkt hij aan
prestigieuze en spraakmakende
projecten die wereldwijd veel aandacht trekken, zoals de Highline
en Battery Park in New York City,
Serpentine Gallery en Scampston
Hall in Engeland, het Millennium
Park in Chicago en het Maximilian
Park in Duitsland.
Hij ontving vele prestigieuze prijzen
waaronder in 2000 de gouden
medaille voor ‘Best of Show’ op de
Chelsea Flower Show, in 2013 de
Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 1 en
in 2014 de Rotterdam-Maaskantprijs.
Oudolf is een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van ‘The Dutch
Wave’, een stroming in de Nederlandse tuincultuur die zich kenmerkt
door het gebruik van vaste planten
en het spelen met de seizoenen.
Bij de keuze van zijn planten houdt
hij vooral rekening met de levenscyclus van een plant, de structuur
en het karakter. Oudolf: “Iedere
plant heeft zo zijn eigen uitstraling.
De ene heb je nodig omdat-ie gewoon krachtig en stoer onmisbaar
is op een aantal plekken, en de ander
moet niet te veel opvallen, dus die
gebruik je er tussendoor. Het is een
soort gemeenschap.”
HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS HEEFT HET
ONTWERP VAN DE SINGER BEELDEN- EN DAKTUIN
FINANCIEEL MOGELIJK GEM A AKT.
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»

INTERVIEW «

Beeldentuin

Landschapsarchitect Piet Oudolf (1944) maakte het
ontwerp van de nieuwe beeldentuin van Singer Laren.
Daarmee levert de internationaal gelauwerde Oudolf
zijn eerste beeldentuin in Nederland af. Vanaf 5 juni
2018 is de tuin voor iedereen gratis toegankelijk.
Een interview met de ‘Rembrandt van de tuinen’.

PORTRET: JW K ALDENBACH VOOR WOTH MAGAZINE

O

p een koude maandagmorgen
in januari zijn de hoveniers van
Van der Tol B.V. al vroeg in de
weer. Vandaag is ook Piet Oudolf
aanwezig. Streng ziet hij toe op het
werk van de hoveniers en controleert
hij of de planten op de juiste plek
staan. Voor het ontwerp van de tuin
gold een aantal uitgangspunten, vertelt hij. “Het belangrijkste zijn natuurlijk de beelden, die moeten goed tot
hun recht komen. Daarnaast moet
de tuin toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en het terras voldoende
ruimte bieden aan het horecabezoek.”

dialoog zijn. “Ik heb gewerkt met
zeventig vaste plantensoorten, waaronder Japans siergras (Imperata),
kattenstaart (Lythrum), bergamotplant (Monarda), vetkruid (Sedum),
ezelsoor (Stachys) en iris.”
“Het ontwerp, de manier van planten
en de gebruikte planten verschillen
per plantvak. In de meeste vakken
staan de planten in groepen. Zo lijkt
het eigenlijk een vrij traditioneel
ontwerp, maar door de planten die ik
gebruik oogt het niet traditioneel.”

Kunst en natuur in dialoog

Het gebruik van vaste planten karakteriseert Oudolfs ontwerpen, en toch
zijn al zijn tuinen volledig anders.
Kenmerkend voor de ‘Singer Oudolf
tuin’ is dat het een plek is waar kunst
en natuur voortdurend met elkaar in

IK ZIE DE PLANTEN ALS TONEELPERSONAGES,
ALS MIJN ACTEURS DIE IN ELKE NIEUWE TUIN
EEN ANDERE ROL KUNNEN SPELEN*
» piet oudolf
*PIET OUDOLF IN VRIJ NEDERL AND 2014
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PIET OUDOLF
SCHILDERT
MET PLANTEN
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The Highline in New York

Pensthorpe in Engeland

Om de beelden goed tot hun recht
te laten komen, zijn de gebruikte
planten niet hoger dan 1,20 m.
‘Het is variëteit aan de ene kant en
eenheid aan de andere kant, zodat
het geheel coherent is. De tuin moet
lezen als een landschap’, aldus
Oudolf. Wie verwacht in de tuin het
kenmerkende Gooise heidelandschap
terug te vinden, wordt teleurgesteld.
Oudolf wil geen kopie maken van
wat er in de omgeving al te zien is.

Ieder seizoen een ander gezicht

De tuinen van Oudolf zijn het hele
jaar door interessant. Voor traditionele tuinarchitecten zijn de lente en
de zomer het hoogtepunt. De herfst
is voor het snoeien, de winter is
wachten tot het voorjaar begint. Niet
bij Oudolf. Hij houdt bij zijn plantenkeuze rekening met alle seizoenen.

“Ik hou van planten die mooi sterven.
Lege zaaddozen, grassen, bladloze
stelen en verdorde bloemen geven
diepte, schoonheid en structuur aan
een landschap. Elk seizoen heeft zijn
eigen waarde.”
Een ding is duidelijk: het grootste
compliment voor Oudolf is wanneer
bezoekers terugkomen voor zijn tuin.
En daar is alle reden toe, want de
Singer Oudolf tuin heeft ieder seizoen
een ander gezicht en zal door de jaren
heen steeds meer van zijn karakter
prijsgeven.

Onderhoud

Oudolf tuinen zijn duurzaam, maar
het onderhoud vraagt veel kennis en
geduld. Oudolf: “Bij hoveniersbedrijf
Van der Tol, dat de aanleg en het onderhoud voor de komende jaren voor
zijn rekening neemt, is dat gelukkig

in goede handen. Belangrijk is dat
de hoveniers passie hebben voor de
soort planten die ik gebruik. Anders
wordt het niks. Bij tuinen met eenjarigen kun je nog zeggen: jongens,
volgend jaar beter, volgend jaar doen
we het opnieuw, maar hier moet je
ieder jaar zien als een ontwikkeling
binnen de tuin.”

De kas van Anna Singer

Bijzonder is dat Oudolf de kas van
oprichtster Anna Singer weer een plek
in de tuin heeft gegeven. De kas, die
is gefinancierd door de BankGiro
Loterij en Van der Tol Hoveniers,
wordt onderdeel van de beeldenroute
en zal worden gebruikt voor educatieve projecten en bijeenkomsten.
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INTERVIEW

Vrienden van Singer Laren

De Singer beeldentuin
is van dinsdag t/m zondag
van 10.00 – 17.30 uur
gratis toegankelijk

CHRISTIAN BOONTJES

De Stichting Vrienden van
Singer Laren heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming
van de beeldentuin. Daarnaast
reikt de stichting tweejaarlijks
de Singer Prijs uit. In 2018
wordt die uitgereikt aan Piet
Oudolf. Op zondag 3 juni 2018
neemt hij de prijs in ontvangst.

»

SCHENKING VOOR SINGER LAREN «

Omvangrijke kunstcollectie Els en Jaap Blokker

EEN DROOM
DIE UITKOMT”
Dinsdag 10 april 2018: voor Singer Laren een dag om
nooit te vergeten. De dag waarop het nieuws bekend
werd dat Singer een omvangrijke schenking zal
ontvangen van kunstverzamelaar Els Blokker-Verwer.
De gift omvat de gehele privécollectie kunstwerken
van Els en Jaap Blokker: de Collectie Nardinc.

Els Blokker-Verwer in Singer Laren

R

ode draad in de collectie is het werk van Jan Sluijters,
aangevuld met tijdgenoten als Leo Gestel, Kees van
Dongen, Ferdinand Hart Nibbrig, Theo van Rysselberghe,
Piet van der Hem, Jan en Charley Toorop, Kees Maks,
Dick Ket en Carel Willink en bestaat uit ruim honderd schilderijen en werken op papier. De Collectie Nardinc biedt een
museaal overzicht van het Nederlands modernisme in de
eerste helft van de 20ste eeuw en sluit naadloos aan bij de
oorspronkelijke Singer verzameling, waarin de nadruk ligt op
het Nederlands impressionisme. Om het publiek permanent
van de collectie te kunnen laten genieten, stelt Els Blokker
Singer Laren in de gelegenheid om het museum uit te brei-

den met een aantal nieuwe museumzalen in de nog te bouwen Nardinc
vleugel. Het streven is de Nardinc
vleugel eind 2020 te openen voor het
publiek.

Collectie Nardinc

De kunstverzameling van het Amerikaanse echtpaar Anna en William
Singer vormt de grondslag van het
huidige Singer Laren. Het echtpaar
vestigt zich begin 1900 in Laren en
legt een omvangrijke kunstcollectie
aan. De focus in de verzameling ligt
op de Franse schilders van Barbizon,
de Haagse en Amsterdamse School
en de Larense impressionisten. Ruim
75 jaar later arriveren Els en Jaap
Blokker – eveneens hartstochtelijke
kunstverzamelaars – in ‘t Gooi en zij
hebben een grote passie voor de vernieuwende schilderkunst uit de eerste
helft van de 20ste eeuw. Zij verwerven sleutelwerken van onder anderen
Jan Toorop, Leo Gestel, Ferdinand
Hart Nibbrig, Kees Maks en met name
Jan Sluijters. Ruim veertig topstukken
van zijn hand vormen de kern van wat
de Collectie Nardinc is gaan heten.
De afgelopen twee decennia kent het
verzamelbeleid van Singer Laren eenzelfde focus als die van de Collectie
Nardinc. Om die reden heeft Singer
Laren al enkele werken van Toorop,
Gestel en Sluijters in langdurig bruikleen. Door het samenvoegen van de
collecties is Singer Laren in staat het

ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme samenhangend
en op het hoogste niveau te tonen.
Singer Laren is daartoe bij uitstek de
meest geschikte locatie omdat veel
van de kunstenaars die in de collecties vertegenwoordigd zijn, woonden
en werkten in Laren: de bakermat
van het Nederlands modernisme.
JAN SLUIJTERS, L ARENS L ANDSCHAP MET FIETSERS, 1911.
SINGER L AREN, SCHENKING COLLECTIE NARDINC

JAN SLUIJTERS, NACHTKROEG, 1906. SINGER L AREN, SCHENKING COLLECTIE NARDINC

TEKST: ESTHER DRIESSEN FOTOGR AFIE : WILLEMIJN VAN DER EIJK

Nardinc vleugel
Met de bouw van de Nardinc
vleugel aan het huidige museum
wordt 400 m2 extra tentoonstellingsruimte gecreëerd. In de
vleugel zal de Collectie Nardinc
permanent in wisselende presentaties te zien zijn. Het streven is
de vleugel eind 2020 te openen
voor het publiek.

DIT IS EEN DROOM DIE UITKOMT. DANKZIJ DE SCHENKING
VAN ELS BLOKKER KUNNEN WIJ PERMANENT HET ONTSTAAN
EN DE BLOEI VAN HET NEDERLANDS MODERNISME AAN HET
PUBLIEK LATEN ZIEN. WE ZIJN ELS BLOKKER ENORM DANKBAAR
DAT WE VAN HAAR ZO’N OMVANGRIJKE SCHENKING VAN
TOPWERKEN MOGEN ONTVANGEN.
Jan Rudolph de Lorm
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JAN SLUIJTERS, PORTRET GREET VAN COOTEN, 1910. SINGER L AREN, SCHENKING COLLECTIE NARDINC

DE COLLECTIE NARDINC
IS DOOR JAAP EN MIJ MET
HEEL VEEL LIEFDE, PLEZIER
EN PASSIE OPGEBOUWD.
DE COLLECTIE HOORT BIJ
LAREN EN BIJ SINGER LAREN
VOEL IK ME THUIS. IK VIND
HET HEEL BELANGRIJK DAT
DE COLLECTIE BIJ ELKAAR
BLIJFT EN IK HOOP DAT
MENSEN DIE STRAKS NAAR
DE SCHILDERIJEN KOMEN
KIJKEN, DAAR ENORM
VAN GENIETEN, NET ZOALS
JAAP EN IK DAT ALTIJD
HEBBEN GEDAAN.
» els blokker
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»

INTERVIEW «

Edwin de Vries & Monique van der Ven:

Niet alleen omdat ze inwoners zijn van Blaricum dragen
Edwin de Vries en Monique van der Ven Singer Laren
een warm hart toe. “Veel meer mensen uit de regio
zouden het nieuwe Singer Laren moeten ontdekken,
en dan vooral jonge mensen. Het is een aantrekkelijke
ontmoetingsplek voor iedereen.”

S

inds 1991 wonen Monique van der Ven en Edwin de
Vries in Blaricum. Natuurlijk kenden zij Singer Laren al,
maar dan voornamelijk als theater. “Toen we hier kwamen wonen, ontdekten we eigenlijk pas dat het tevens
een geweldig museum is”, moet Edwin bekennen. “We houden erg van beeldende kunst, dus dat was voor ons mooi
meegenomen.” Inmiddels is met name Edwin nauw betrokken geraakt bij Singer Laren, omdat hij zitting heeft in de raad
van toezicht: de Commissie van Beheer. Als bestuurslid is hij
tevens voorzitter van de Programmacommissie. Een belangrijke rol, want deze Programmacommissie stelt het theaterprogramma van Singer Laren samen. Edwin: “Dat doen we met
een team betrokken professionals, waarbij iedereen zijn of
haar eigen specialisatie inbrengt. Mette Bouhuijs bijvoorbeeld, die zo ongeveer alles in het theater ziet. Co de Kloet,
een groot kenner van muziek. Kick van der Veer, onze cabaretspecialist. René Räkers van Singer Laren, die heel goed weet
wat wel en niet loopt. En natuurlijk Evert van Os en Aline
Dooijewaard van Singer Laren, die een enorme kennis en ervaring meebrengen. Met dit enthousiaste en bevlogen team

proberen we een veelzijdige keuze
te maken uit het enorme aanbod.”

Voor elk wat wils

Het stel is positief over de nieuwe
theaterzaal van Singer Laren. Monique: “Het is een fantastische zaal geworden, nog steeds klein en intiem,
met heerlijke stoelen. We kunnen gewoon op de fiets naar allerlei geweldige voorstellingen. Als je het programma bekijkt, zie je dat er voor elk wat
wils is. Het is belangrijk dat meer
mensen dat beseffen, ook jongeren.”
Edwin knikt: “Het jonge publiek is voor
Singer Laren heel belangrijk. We hopen dat er meer mensen uit de regio
naar Singer komen; het theaterprogramma is daar op afgestemd. Je kunt
Singer Laren vergelijken met het vroegere Nieuwe de la Mar. Het is een heel
bijzonder middelgroot theater, waar
artiesten graag komen.” Monique:
“Het vernieuwde Singer Laren heeft
heel veel potentie. De nieuwe tuin en
het dakterras bieden volop mogelijkheden. Het zou toch geweldig zijn om
bijvoorbeeld een Midzomernachtdroom in de tuin of op het dak te vertonen?! Ik weet zeker dat daar publiek
op af komt. Kijk maar naar de zomer-
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SINGER LAREN
HEEFT VEEL
POTENTIE”

De leukste eetwinkel van Laren. Koﬃe, juice-bar, lunch, gezonde salades en dagelijks verse
gerechten. Wij bezorgen ook bij u thuis. Tevens verzorgen wij ook al uw catering wensen,
van kleine etentjes thuis tot grote bedrijfsfeesten en huwelijken.
Torenlaan 8, 1251 HJ Laren

035-7200955

www.bellefolie.nl

Singer Laren
bedankt Leo Vos,
voor zijn
jarenlange inzet
en liefde voor
de Singer tuin.

Leo Vos, Tuinspecialist, Neuhuijsweg 3B,
1251 LW Laren, 035-5310900

INTERVIEW

HET ZOU TOCH GEWELDIG ZIJN OM BIJVOORBEELD EEN MIDZOMERNACHTDROOM IN DE
TUIN OF OP HET DAK TE VERTONEN?! IK WEET
ZEKER DAT DAAR PUBLIEK OP AF KOMT.
» monique van der ven

PROGRAMMACOMMISSIE
» H et team van Edwin

concerten bij de vijver van Rust Wat, of de buitenluchtvoorstellingen op Soestdijk. En in Bloemendaal het openluchttheater Caprera. Het doet iets met mensen, daar wil men
graag bij zijn.”

INTERVIEW: SAR AH SA ARBERG FOTOGR AFIE : NIENKE ELENBA AS

Monique en Edwin hebben een druk leven; vooral de opnames
van Dokter Deen nemen veel tijd in beslag. Daarom bezoeken
ze naar eigen zeggen te weinig het theater. Monique: “We
gaan eigenlijk vooral naar premières. Singer Laren is trouwens
heel geschikt als premièretheater, vind ik. Een paar keer per
jaar mag er best een beetje meer glamour zijn in Laren.”
Edwin: “Het mooie van het nieuwe Singer Laren is dat het
zich voor meer dan alleen theaterbezoek leent. Je kunt er nu
overdag afspreken om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken
of te lunchen. Nu de hoofdingang gecombineerd is, merk je
dat er meer reuring is. Je kunt naar het theater, naar de shop,
naar de tuin, naar het museum; er is van alles te doen.”
Monique: “Dat trekt mensen aan. Zo draagt kunst weer bij
aan de economie. Door Dokter Deen trekt Vlieland maar liefst
30% meer bezoekers en Soldaat van Oranje heeft veel gedaan
voor Katwijk. Het vernieuwde Singer Laren is, ook voor jonge
mensen, een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor de hele
regio. Goede voorstellingen en mooie exposities verdienen
nog meer aandacht dan ze al krijgen. Je zou eigenlijk de hele
omgeving vol affiches moeten hangen.”
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Glamour in Laren

Het theaterprogramma van
Singer Laren wordt samengesteld door de programmacommissie. De leden komen meestal
maandelijks bij elkaar om uit
het enorme aanbod een keuze
te maken voor het gevarieerde
Singer-publiek.
Edwin de Vries is de voorzitter van
de commissie en hij wordt bijgestaan
door een team betrokken professionals. Kick van der Veer weet alles van
cabaret, Co de Kloet heeft een enorme
muziekkennis en Mette Bouhuijs is
een groot toneelkenner. Vanuit Singer
is Evert van Os de ‘culturele omnivoor’
en generalist, brengt René Räkers een
enorme expertise en een schat aan
ervaring mee en focust Aline Dooijewaard zich vooral op dans en jeugd.

EVERT PIETERS, DE TUIN VAN VILLA DE WILDE ZWANEN, CA. 1911-1914
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BIJZONDERE
COLLECTIES
EN SPANNENDE
EXPOSITIES

»

MUSEUMPROGRAMMA «

GESCHILDERDE TUINEN
& PIET OUDOLF
» 5 juni 2018 t/m 26 augustus 2018

Wat zijn we bij Singer Laren trots op de beeldentuin die door Piet Oudolf is ontworpen. Het
is de eerste openbaar toegankelijke beeldentuin
van deze wereldvermaarde tuinarchitect en juist
dat past zo goed bij het Singer Laren als laagdrempelige ontmoetingsplek in het Gooi”, vindt
Jan Rudolph. “We vieren de opening van de beeldentuin met een prachtige tentoonstelling over
tuinen en tegelijkertijd is er in de Van den Brink
galerij een presentatie van Oudolfs werk. Ook de
originele ontwerptekeningen van de ‘Singer Oudolf Beeldentuin’ zijn dan te zien.” De tuin is vanaf de bouw van villa
De Wilde Zwanen belangrijk geweest. “Ook Anna en William
Singer kozen voor een van de bekendste tuinarchitecten van
hun tijd, L.A. Springer. In de tuin ontvingen ze hun gasten,
gaven ze concerten en etaleerden ze beelden van kunstenaars als Auguste Rodin. William maakte er veel schilderijen,
waarvan we een selectie tonen tijdens de expositie. Daarnaast is er werk te zien van modernisten uit binnen- en
buitenland. Het is echt een ode aan de tuin, met werk van
kunstenaars als Pyke Koch, Carel Willink, Max Liebermann,
Leo Gestel, Charley Toorop en Claude Monet. Op een betere
manier kunnen we de opening van de nieuwe Singer beeldentuin niet vieren.
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Van Max Liebermann tot Karel Appel,
van Leo Gestel tot Katinka Lampe en
van Jan Sluijters tot Charley Toorop: ze
vinden in de komende periode allemaal
een plek ‘bij Singer thuis’. Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm heeft
met zijn team weer enkele geweldige
exposities samengesteld en kan daar
gepassioneerd over vertellen.

18

KATINKA LAMPE, 1216153, CA. BEGIN 2015, STICHTING KUNST & HISTORISCH BEZIT ASR NEDERLAND, COURTESY GALERIE RON MANDOS, AMSTERDAM

KUNST UIT BEDRIJFSCOLLECTIES
»

11 december 2018 t/m 14 april 2019

Singer Laren is een museum van verzamelingen en
dat is de reden waarom Jan Rudolph de Lorm onvermoeibaar ‘jaagt’ op particuliere collecties. In het
komende seizoen maakt het museum een buitengewoon interessant uitstapje: het zijn nu niet eens
particuliere, maar zákelijke collecties.
Veel bedrijven, organisaties, ziekenhuizen, gemeentelijke
instellingen en universiteiten hebben in de loop der jaren
een eigen kunstcollectie aangelegd”, legt hij uit. “Zij speelden
zo een belangrijke rol in de naoorlogse Nederlandse kunst,
omdat ze vaak de eersten waren die werk van eigentijdse

kunstenaars aankochten.” Samen met
Singer Laren-directeur Evert van Os
logeerde Jan Rudolph de Lorm tijdens
de kunstbeurs Tefaf in een Bed &
Breakfast, waar ze tijdens het ontbijt
in gesprek raakten met de voorzitter
van de Vereniging Bedrijfscollecties
Nederland (VBCN). De conversatie
werd steeds geanimeerder. “Het heeft
er uiteindelijk toe geleid dat we in
samenwerking met de VBCN een
expositie hebben samengesteld die
uitermate bijzonder is. Tijdens deze
expositie creëren we ontmoetingen
tussen kunst uit klassiekere stromingen
– zoals Cobra, de Nederlandse Nulbeweging, de nieuwe figuratie en
het magisch realisme – en kunst van
recentere datum. Dat levert spannende ontmoetingen op van beelden,
schilderijen, tekeningen, video’s en
zelfs objecten. Kunstenaars als Karel
Appel, Lucebert, Constant, Carel
Willink, Pyke Koch,
Armando en Jan
Schoonhoven ontmoeten in Singer
Laren jongere
kunstenaars als
Marlene Dumas,
René Daniëls,
Michael Raedecker,
Robert Zandvliet
en Katinka Lampe.
Dit maakt bovendien zichtbaar dat
er bewegingen in de kunst zijn die
steeds weer terugkomen. In de expositie zijn wij op zoek gegaan naar die
overeenkomstige bewegingen, maar
ook naar tegenstellingen. Maar bovenal laten we in deze tentoonstelling
verborgen schatten zien die normaal
gesproken niet getoond worden aan
het grote publiek.

MUSEUMPROGRAMMA

DUITSE EXPRESSIONISTEN
»

Medio april 2019

Aan het eind van het seizoen is er een tentoonstelling die op het moment
van schrijven nog volop in ontwikkeling is, maar waarvan Jan Rudolph
graag een tipje van de sluier oplicht: Duitse expressionisten.
Ludwig Kirchner, Emil Nolde
en Erich Heckel uit de Brückebeweging bijvoorbeeld,
en kunstenaars van Der
Blaue Reiter, zoals Wassily
Kandinsky, Franz Marc,
August Macke en Alexej
von Jawlensky. Veelal rauwe,
heftige kunst van deze
Duitse expressionisten uit
de periode 1905 tot 1930. Toen verguisd
in Duitsland, maar later wereldberoemd
geworden. De heftigheid spat er
werkelijk vanaf!
TIJDENS DEZE EXPOSITIE ZULLEN DE NEDERLANDSE
MODERNISTEN UIT DE SINGER COLLECTIE TIJDELIJK
VERHUIZEN NAAR DORTMUND.

Meer tentoonstellingen

Er zullen het komende seizoen nog
meer tentoonstellingen te zien zijn.
Gelijktijdig met de expositie ‘Geschilderde Tuinen’ kunt u in de Tuinzalen
van het museum een selectie van
portretten uit de Singer Collectie
bekijken. Van 4 september tot en
met 2 december 2018 is de tentoonstelling Laatste impressionisten,
gewijd aan de kunstenaarsvereniging
Société Nouvelle de Peintres et de
Sculpteurs (1900-1915).

»M
 eer informatie vindt u vanaf

AUGUST MACKE, GROSSER ZOOLOGISCHER GARTEN, 1913 ( MUSEUM OSTWALL , DORTMUND )

TEKST: SAR AH SA ARBERG FOTOGR AFIE : WILLEMIJN VAN DER EIJK
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Rondleidingen
Wilt u een rondleiding door het
museum, de villa, of de nieuwe
beeldentuin? Onze ervaren rondleiders
begeleiden u graag. Een verjaardag,
uitje of familiedag krijgt zo een
bijzondere invulling. Meerdere rondleidingen tegelijk zijn mogelijk.

Prijs: rondleiding € 90,Talen: Nederlands, Engels, Duits
Duur: 1 uur
exclusief museumentree
maximaal 15 deelnemers

*
*

reserveren: via museum@singerlaren.nl of via 035-5393939.
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Het is een samenwerking
met Museum Ostwall in
Dortmund. Dit museum
voor moderne en hedendaagse kunst, gevestigd in
een voormalige bierbrouwerij,
is opgericht in 1947, als een
van de eerste naoorlogse
musea voor kunst van de
twintigste eeuw. Het zwaartepunt van de collectie bestaat uit
werken van kunstenaars die tijdens
het Naziregime als entartete Kunst
gekenschetst werden: kunst die
esthetisch en moreel niet aan de
eisen van het nationaalsocialistische
regime voldeed. Werken van Ernst-

»

INTERVIEW «

Bram van der Vlugt:

Vrijwel jaarlijks geeft acteur Bram van der Vlugt een
voorstelling in Singer Laren. Het afgelopen seizoen
met de tragikomedie ‘Mooi weer vandaag’, het komend
seizoen met ‘Vogel’. Dit stuk is speciaal voor zijn
85e verjaardag geschreven door Thomas Verbogt.
Van stoppen wil de éminence grise van het Nederlands
toneel niet horen. “Zolang ik nog kan denken, onthouden en lopen, gaat het prima!”

B

ram van der Vlugt (1934) staat al decennialang op het
toneel. “Sinds 1961 heb ik altijd toneelrollen gehad”,
zegt hij niet zonder trots. Hij voegt er meteen aan toe
dat hij vaak geluk heeft gehad, zowel in zijn theaterals in zijn televisiecarrière. “In 1963 kreeg ik de kans om dokter Finlay in de televisieserie Memorandum van een dokter
te spelen. Ik weet nog dat toneelcollega’s me dat afraadden,
maar voor mij was het een handschoen die écht paste.”
Sindsdien heeft Van der Vlugt zowel in het theater als voor
televisie talloze rollen gespeeld. Hij vindt beide kanten van
het vak leuk, met een lichte voorkeur voor toneel. “Het is
magisch om te doen. Je in een rol verdiepen, je verkleden,
je tonen aan het publiek... Prachtig. Het leuke van toneel is
dat je je, met het gezelschap, steeds blijft ontwikkelen.
Elke avond is anders en altijd leer je wel iets. Toch beleef
ik evengoed plezier aan mijn televisierollen. Ik heb het grote
geluk dat ik van beide walletjes mag eten”, lacht hij. “Er zijn
prachtige acteurs die levenslang geweldige rollen op het
toneel spelen, maar die het grote publiek niet kent. En
andersom zijn er televisie-acteurs die smachten naar een
toneelrol en die nooit krijgen. Mij hoor je dus niet klagen.”

Al enkele seizoenen is Van der Vlugt
te zien als de uitgetreden priester in
de televisieserie Dokter Deen, maar
hij speelde met evenveel elan de oprichter van een advocatenkantoor in
Keyzer & De Boer Advocaten, een arts
in Medisch Centrum West, de vader
van detective Fenna (Wendy van Dijk)
in Moordvrouw of, en misschien wel
vooral, een weergaloze Sinterklaas.
Zolang het maar geloofwaardig is:
“Ik hecht daar erg veel waarde aan.
Als men gelooft in het personage,
is het goed. Het mag dan ook best
een beetje typecasting zijn”, vindt hij.
“Als je iets compleet anders doet dan
je werkelijk bent, is het toch vaak een
beetje aanstellerij. Dat heeft niets
meer met toneelspelen te maken.”

Toneel Plus

Voorlopig is Van der Vlugt niet uitgespeeld. “Het liefst blijf ik zo lang
mogelijk doorgaan met toneelspelen.
Ik kan nog denken, ik kan het nog
onthouden en ik kan nog lopen. Meer

TEKST: SAR AH SA ARBERG FOTOGR AFIE : WILLEMIJN VAN DER EIJK

IK HECHT AAN GE

21

LOOFWAARDIGHEID”

hoeft niet. Maar ik neem wel mijn
rust; ik sta niet meer avond aan
avond op de planken. Dat geldt trouwens voor meer acteurs op leeftijd.
Arjan Stuurman van Hummelinck
Stuurman Theaterproducties bedacht
er een speciale formule voor, een
pool van 65+ acteurs onder de naam
Toneel Plus. Wij noemen het gekscherend bejaardentournees. Ingeborg
Elzevier en ik zijn de voorlopers ervan,
al wisten we dat helemaal niet. De
oude garde, onder wie bijvoorbeeld
Joost Prinsen en Netty Blanken, wil
nog steeds op het toneel staan. We
vinden het allemaal héél leuk, maar
we moeten er niet te moe van worden. Het is mooi dat we op deze manier nog gewoon kunnen meedoen.
Ook voor het wat oudere toneelpubliek, dat ons nog graag ziet spelen.”

Bram van der Vlugt speelt op
woensdag 24 april 2019 in Singer
Laren in de voorstelling Vogel.

»

HUUR SINGER LAREN «
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THEATERZAAL

Plenair
Vergadering U
Sit down dinner

6

400 pers.
28 pers.
90 pers.

Receptie
Plenair

7

2

11

60 pers.
30 pers.

65 pers.
250 pers.
28 pers.
10 tot 85 pers.
200 pers.
150 pers.

Plenair
Sit down dinner

12

40 pers.
16 pers.
30 pers.

8

EETKAMER IN DE VILLA

Lunch of Diner

GROTE FOYER

Receptie
Walking dinner

9

350 pers.
300 pers.

KAS
40 pers.
30 pers.

14 pers.

TERRAS

Receptie
Walking dinner

SINGER ATELIER

Receptie
High Tea

14

4

70 pers.
120 pers.

Op aanvraag

13

TUINFOYER

Receptie
Sit down dinner
Plenair

TUINZAAL

VILLA DE WILDE ZWANEN

Plenair
Receptie
Vergadering U
Sit down dinner
Walking dinner
Feest

ARTIESTENFOYER

Op aanvraag

3

BALKONFOYER
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1

300 pers.
300 pers.

BEELDENTUIN

Receptie

300 pers.

evenementen & bijeenkomsten
ILLUSTR ATIES : SASCHA PIJNAKER

» R uim voldoende gratis
10

5

DAKTUIN

Receptie

35 pers.

parkeergelegenheid

ORANGERIE

Plenair
Receptie
Vergadering U
Sit down dinner
Walking dinner
Feest

100 pers.
125 pers.
28 pers.
108 pers.
120 pers.
85 pers.

» Technische faciliteiten
» Gratis wifi
» Keuzevrijheid in catering
Meer informatie:
evenementen@singerlaren.nl

SPORT
FASION

SHOES
WWW.MATCHLAREN.NL

BRINK 11 - 13 - 15

1251 KR LAREN
035

-

53

127
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»

INTERVIEW «

Karin Bloemen:

TEKST: SAR AH SA ARBERG FOTOGR AFIE : JAN BUTEIJN

Tijdens de opening van Singer Laren in 2017 zong
Karin Bloemen vanaf de nieuwe daktuin de sterren van de
hemel. Zo kennen we haar vooral: als een geweldige
zangeres en cabaretière. Karin is daarnaast al jaren een
bevlogen coach en docent. In samenwerking met ABN AMRO
geeft La Bloemen haar kennis en ervaring door aan jong
talent. “Ik ben schatplichtig aan mijn eigen docenten
en vind het bovendien enig om te doen.”
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BEVLOGEN
COACH VOOR
JONG TALENT
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HET WAS GEWELDIG OM TIJDENS
DE OPENING VAN HET NIEUWE
THEATER VAN SINGER LAREN TE
MOGEN OPTREDEN
» Karin bloemen

INTERVIEW

Talentenprogramma

Karin werkt mee aan het talentenprogramma van ABN
AMRO, waarbij de bank de verantwoordelijkheid neemt om
getalenteerde en gedreven jonge mensen extra begeleiding
te bieden. De bank ondersteunt jongens en meisjes die er
elke dag weer alles aan doen om hun talent verder te ontwikkelen. Het gaat dan om talenten op het gebied van kunst
en cultuur, sport of ondernemerschap. In Talent Centraal
worden zo’n twintig sport-, kunst en cultuurtalenten een
jaar lang begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Karin
neemt dit seizoen acht zangtalenten onder haar hoede.
“Samen met pianist Eric van de Bovenkamp en zang- en
talentencoach Setske Mostaert probeer ik de leerlingen naar
een hoger niveau te tillen. In klassikale lessen en met individuele begeleiding proberen we ze zoveel mogelijk te leren,
om hen in augustus tijdens de Uitmarkt te laten stralen op
het ABN AMRO podium.” Om ook talent in de knop tot volle
bloei te laten komen, heeft Karin in haar theatershow
In Volle Bloei de ruimte gegeven aan lokaal talent. “Ook dat
deed ik in samenwerking met de bank. Bij elke voorstelling
kwam een lokaal talent een nummer zingen. Dat was elke
keer een succes.” Karin Bloemen is goed te spreken over
deze initiatieven. “Ik vind het geweldig dat zo’n bank dat
doet”, zegt ze. “Zaken en kunst gaat prima samen. Dat was
al zo in de tijd van Leonardo da Vinci en Michelangelo.”

Nieuwe show

In het komende theaterseizoen zal
Karin Bloemen ook te zien zijn in
Singer Laren, met haar nieuwe theatershow Souvenirs. Een ‘ouderwets
rijke Bloemen-show’, met songs,
conferences en hilarische typetjes.
Zoals altijd heeft ze het programma
voor deze show samen met haar man
Marnix Busstra geschreven. “Hij is
vooral heel goed in de inhoudelijke
lijn. Bovendien schrijft hij vaak de
muziek voor mijn liedjes”, vertelt ze.
“Omdat hij een echte jazzmuzikant is,
heeft hij z’n eigen jargon, dat totaal
niet cabaretesk is. Dit resulteert vaak
in prachtige nummers, zoals Lef en
Geen kind meer.” Karin krijgt in haar
shows vaak de lachers op haar hand,
maar volgens eigen zeggen heeft ze
‘grappig zijn’ echt moeten leren. “Ik
was bloedserieus. Een dramatische
sopraan, klassiek geschoold. Pas op
de kleinkunstacademie heb ik echt
de techniek van het grappen maken
geleerd. Als ik nu een show maak,
is de pislach van Marnix voor mij de
graadmeter. Als die komt, weet ik
dat het goed zit.”

Karin Bloemen treedt op zaterdag 9 maart 2019 op
in Singer Laren met haar show Souvenirs
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K

arin Bloemen timmert sinds 1983 aan de weg met
haar optredens, theatershows, prachtige liedjes en
geestige conferences. Veel minder bekend is haar
enorme inzet achter de schermen. Karin geeft al dertig jaar les; zo gaf zij performance training op de kleinkunstacademie en aan de musicalopleiding van Lucia Martens
en is zij momenteel docente bij de Frank Sanders Akademie
voor Musical en Muziektheater. Oud-leerlingen als Thomas
Acda en Paul de Munnik, Plien en Bianca, Lone van Roosendaal, Martine Santing, Alex Klaasen en Carice van Houten
zijn uitstekend terechtgekomen. Het is dus niet verwonderlijk dat juist zij door ABN AMRO werd benaderd voor het
begeleiden van jonge podiumtalenten. “Ik heb zelf heel veel
gehad aan mijn docenten en coaches. Ik beschouw het daarom als mijn plicht om dat door te geven aan nieuw talent”,
zegt ze zonder veel omhaal. “Het scheelt dat ik het enorm
leuk vind. Ik wil me er altijd graag mee bemoeien en als
coach kan dat ongestraft. Het is bovendien geweldig om
deze gedreven mensen verder te helpen.”

»

THEATERDINER «

MYSTERY
GUESTS

28

in Villa De Wilde Zwanen
Sinds vorig jaar is opnieuw het theatermenu ingevoerd
in Singer Laren. Een compleet avondje uit, waarbij u
bij Singer thuis heerlijk een hapje kunt komen eten,
voorafgaand aan de voorstelling. Mystery guests Tijmen
en Veronique Smit uit Laren nemen de proef op de som.

H

et is iets voor zessen en Tijmen en Veronique lopen
naar Singer Laren. Ze gaan de voorstelling ‘Getekend’
van Marc-Marie Huijbregts zien in het gloednieuwe
theater. Oppas is geregeld, het wordt een heerlijk
avondje uit. Te beginnen met een theatermenu en bijpassend wijnarrangement. Nu eens niet in een van de horecagelegenheden in de omgeving, maar ‘bij Singer thuis’, in
villa De Wilde Zwanen. “Een tafeltje voor de open haard,
romantischer wordt het niet”, stelt Tijmen tevreden vast.
Veronique eet vegetarisch en dat blijkt geen probleem:

er kan worden gekozen voor vis, vlees
of vegetarisch. Voor Tijmen wordt
het de vis. De maaltijd bestaat uit
drie gangen en wordt verzorgd door
Belle Folie uit Laren. Het bijpassende
wijnarrangement van Wijnkoperij
Wesseling uit Laren is zorgvuldig afgestemd op de menukeuze. De vinoloog vertelt aan het tafeltje welke
wijn er wordt geschonken en geeft
wat achtergrondinformatie. “Leuk,
dat verhaal! En lekkere wijn”, prijst
Tijmen. Het concept is echt goed,
vinden ze allebei: eerst eten en dan
meteen door naar de voorstelling,
onder hetzelfde dak. Veronique: “Het
is heel grappig om in de voormalige
huiskamer van de familie Singer te
kunnen eten. Daardoor begint het
avondje uit bij Singer al op het moment dat je binnenkomt.” Ze genieten, maar kijken – als mystery guests
– ook kritisch om zich heen. Wat kan
beter? “Zet wat meer tafeltjes neer”,
suggereren ze. “Dan krijg je nóg meer
dat idee van een restaurant. Of vul de
kamer met wat planten of wat kunst.
Anders dreig je een beetje verloren

THEATER
& DINER
»

Zaterdag 22 september 2018
Anne Wil Blankers en Edwin Jonker
Driving Miss Daisy

»

Donderdag 11 oktober 2018
De Alex Klaasen Revue
Showponies

»

Zaterdag 3 november 2018
Veldhuis & Kemper
Geloof ons nou maar

»

Woensdag 14 november 2018
Harrie Jekkers en Klein Orkest
Later is allang begonnen en vroeger
komt nog 1 keer terug
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»

te raken in de ruimte.” Ook hadden ze
op de achtergrond wel een muziekje
gewild. “Misschien zelfs wel een pianist achter de vleugel”, bedenkt Veronique enthousiast. Over de bediening
is er niets dan lof. “We zijn echt in de
watten gelegd”, zeggen ze bij de koffie. De voorstelling gaat bijna beginnen en Tijmen en Veronique hoeven
zich niet te haasten. “Dat is toch echt
perfect, die timing”, zegt Tijmen.
“Als je ergens anders gaat eten voor
een voorstelling, ben je toch altijd
bezig met de tijd. Dan moet je nog
een rekening vragen en soms loop je
dan te heuen, of je bent juist veel te
vroeg. Nu kunnen we na het toetje
zó het theater in.”

Zaterdag 26 januari 2019
Lenette van Dongen
Paradijskleier

RAPPORT
MYSTERY GUESTS
THEATERDINER
Concept: ++
Echt een compleet avondje uit
in Singer Laren!

Locatie: ++
Fantastisch om in de voormalige
huiskamer van de Singers te dineren

Sfeer: +-

»

Vrijdag 15 maart 2019
Freek de Jonge
De Suppoost

»

Zaterdag 6 april 2019
Sophie van Winden, Kirsten Mulder,
Dragan Bakema, Oda Spelbos
Kom hier dat ik u kus

Een paar extra tafeltjes en
wat achtergrondmuziek maken
het helemaal af

Eten: ++
Prettig dat je kunt kiezen uit
vlees, vis of vegetarisch

Wijn: ++
Fijne wijn en leuke uitleg

JE LOOPT NA HET TOETJE
ZÓ HET THEATER IN.
» tijmen smit

»

Donderdag 7 februari 2019
De Verleiders
#niksteverbergen

Gezelschap: ++
Tijmen: ‘Kan ik ook drie plusjes
geven?’

wilt u ook gebruik maken
van het theaterdiner?
» U BESTELT HET THEATERDINER VIA ONZE WEBSITE
OF AAN DE KASSA. U KUNT DAN METEEN UW
KEUZE VOOR DE GERECHTEN DOORGEVEN

» E EN DRIEGANGENMENU INCLUSIEF WIJNARRANGEMENT MET EEN WELKOMSTDRANKJE EN EEN
AFSLUITEND KOPJE KOFFIE KOST € 49,50

» U KUNT TOT UITERLIJK TWEE DAGEN VOOR DE
VOORSTELLING EEN THEATERDINER BOEKEN
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»

Zaterdag 15 december 2018
Kiev Modern Ballet
De Notenkraker

Onmisbaar:

30

DE MANNEN VAN

»

ACHTER DE SCHERMEN «

TECHNIEK
WAT GAAN WE DOEN?

De technische lijst is van te voren
toegestuurd. Meestal heeft Singer
Laren alles in huis dat nodig is voor
de show.
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Je ziet ze zelden, maar ze zijn er altijd:
de mannen van de techniek. Onder leiding van
René Räkers regelen Johan van Setten, Bram van
Steijn en Richard Meijerink vaak met een vaste
ploeg freelancers, alle technische facetten
die bij een voorstelling komen kijken. We namen
een kijkje achter de schermen.

DAAR KOMT HET DECOR

Dankzij het nieuwe loading dock
gaat het laden en lossen een stuk
eenvoudiger. Maar spierkracht blijft
nodig!

WE DOEN HET SAMEN

Voor elke show bestaat het team
uit technische mensen van het
gezelschap en evenveel van onze
technici. Pariteit noemen ze dat.

ecostad

duurzaam durven doen

Theater Singer Laren
Gefeliciteerd met jullie prachtige
nieuwe beeldentuin !

Reeds 25 jaar gevestigd in Blaricum.
Sieraden kunnen geheel naar persoonlijke wens
worden gemaakt, zowel in moderne als klassieke stijl.
Ook van oude sieraden (met b.v. veel emotionele waarde)
kunnen nieuwe sieraden worden vervaardigd.

Onze tuinmannen zijn er erg trots op dat zij de beeldentuin
naar ontwerp van tuinarchitect Piet Oudolf, hebben
gerealiseerd en met zorg mogen gaan onderhouden.

Voor meer informatie:

Wij wensen iedereen een inspirerend bezoek aan
het theater en de beeldentuin toe.

www.vandertolbv.nl

Over smaak valt te twisten,
over zitcomfort niet..

№06-29012667

THAMARSKAAS.NL

SMAAKVOLLE HEERLIJKHEDEN

BLARICUM
LAREN

WOENSDAG EN ZATERDAG

MAANDAG, DONDERDAG T/M ZATERDAG

KAASPLANK BESTELLEN? BEL 06-29012667
Naarderstraat 12-14

tel. 035 5395302

kerkhoflaren.nl

ACHTER DE SCHERMEN

OPBOUWEN

doekenwerk INHANGEN

Het standaard doekenwerk moet
goed op maat worden gehangen.
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De vaste volgorde: eerst het licht,
dan het decor en dan uitlichten.

TIJDENS DE VOORSTELLING
ZIT ER ALTIJD IEMAND VAN
ONS ACHTERIN DE ZAAL
EN IS ER IEMAND TUSSEN
DE COULISSEN.
» René Räkers

PORTAALBRUG

DECOR BOUWEN

FREELANCERS

PAS ALS HET PUBLIEK
DE ZAAL UIT IS, GAAT
HET WERKLICHT AAN. DAT
IS EEN GOUDEN REGEL.
ZO BEWAAR JE DE MAGIE
VAN HET THEATER.
» René Räkers

FOTOGR AFIE : NIENKE ELENBA AS EN WILLEMIJN VAN DER EIJK

Aan de portaalbrug hangen de
schijnwerpers van Singer Laren.

Er is een pool van vaste freelancers,
zoals Anton de Groot en Edwin van
Neerbos. Vertrouwde gezichten
achter de schermen.

Sommige shows hebben een
flink decor, dat met elkaar wordt
opgebouwd.

RENÉ ACHTER DE KNOPPEN

René bestuurt de trekkenwand,
waarmee de doeken omhoog en
omlaag worden getrokken.

»

KINDEREN / FAMILIES «
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9X KUNST,
CULTUUR
& EDUCATIE
Voor families en kinderen is er in Singer
Laren altijd iets te doen. Een speurtocht
in het museum, een bezoek aan een
familievoorstelling in het theater of met
mooi weer de tuin in. Pim, de huiskat van
Singer Laren, gaat met je mee.

KINDERBOEK
‘PIM IN SINGER LAREN’
DOOR GITTE SPEE
1

ca. 4 t/m 8 jaar
Pim is een zwerfkat die op een dag wordt meegenomen
door drie wilde zwanen. Zij brengen hem naar Singer Laren
waar hij het enorm naar zijn zin heeft. Hier wil hij dolgraag
blijven wonen. Maar zou De Denker dat goed vinden?
Prijs €‑14,95, verkrijgbaar in de Singer Shop

FAMILIEVOORSTELLINGEN
IN HET THEATER
2

Bezoek onze mooie familievoorstellingen in het theater.
Waan jezelf Bach in Be Bach (5+), droom weg bij het sprook‑
je Rapunzel (3+) of lach om de Gruffalo (3+). Kijk op pagina
97 voor een overzicht en meer informatie. Een toegangs‑
kaartje voor het theater is inclusief museumbezoek. Vóór
een familievoorstelling kunnen kinderen gratis deelnemen
aan een leuke inloopworkshop in het Singer Atelier.

SPEURTOCHT
DOOR HET MUSEUM
7

ca. 4 t/m 12 jaar
Bij elke tentoonstelling in het museum zijn twee speurtochten verkrijgbaar.
Met het speurblad ‘Met Pim op pad’ ontdekken kinderen van 4 t/m 7 jaar
de tentoonstelling. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen de Museumontdekkingstocht doen. De speurtochten horen bij een museumbezoek en kunnen
dus gratis worden opgehaald bij de informatiebalie in het museum.

PIMS
ATELIER
3

Woensdag 3 oktober t/m
zondag 28 oktober 2018
In de Kinderboekenweek en herfstvakantie is het Singer Atelier omgedoopt tot Pims atelier. Huiskat Pim
krijgt er een eigen tentoonstelling,
de originele illustraties van Gitte Spee
zijn er te bewonderen en er volgt een
activiteitenprogramma.

PIM DE
VOORSTELLING
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4

Zondag 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met een theatervoorstelling. Onder muzikale begeleiding leest Gitte Spee haar boek voor.

WORKSHOP
DOOR EEN
KUNSTENAAR

ILLUSTR ATIES AFKOMSTIG UIT: GIT TE SPEE, PIM IN SINGER L AREN, 2017

5

6 t/m 12 jaar
Op woensdag in de schoolvakanties
(regio Noord) nodigen we kunstenaars
uit om een bijzondere workshop te
geven. Prijs € 7,50 per kind, supporters
€ 5,00 (incl. museumentree).

JE EIGEN
WORKSHOP
6

ca. 6 t/m 12 jaar
Wil je een workshop voor een kinderfeestje organiseren? Ook dat kan in
Singer Laren. Buiten schooltijd en in
het weekend kun je het Singer Atelier
twee uur lang boeken voor een feest.
€ 150,- (max. 12 pers.), inclusief materialen, glaasje limonade en iets lekkers.

OPEN
KINDERATELIER
8

ca. 4 t/m 12 jaar
Iedere laatste zondag van de maand,
de zondagen van de schoolvakanties
en op dagen dat er familievoorstellingen in het theater te zien zijn, kunnen
kinderen tussen 12 en 16 uur aan de
slag in het Singer Atelier. Gratis
activiteit op vertoon van een geldig
entreebewijs (kinderen t/m 12 jaar
gratis).

informatie, prijzen
& kaartverkoop
via singerlaren.nl

VOOR
SCHOLEN
9

Voor het onderwijs is er een apart
educatief programma. De nadruk in
de museumlessen ligt op de zintuiglijke waarneming van kunst. Met
onze programma’s leren we de leerlingen naar kunst te kijken, maar ook
maken we ruimte voor creativiteit
en verbeeldingskracht van de leerling.
Een bezoek aan Singer Laren is ontspannen en plezierig en meer dan
alleen een uitje: kinderen steken er
echt iets van op. Singer Laren werkt
graag samen met scholen om nog
beter te kunnen aansluiten op de lesstof. Wilt u meer informatie, neem
dan contact met ons op via
museum@singerlaren.nl

IN DE
SPOTLIGHT
36

EXCLUSIEF VOOR SINGER LAREN GEMAAKT
Verrassende cadeautjes, mooie kunstwerkjes,
designklokken, bijzondere vazen, originele glaskunst, een grote collectie (kinder)kunstboeken en
nog veel meer! Ook zonder museumkaartje bent u
van harte welkom in de inspirerende Singer Shop.
De collectie wisselt regelmatig, dus loop vooral
een keer binnen!

Warmhouder
Een dagje uit, lang in de auto of een
bezoek aan een museum? Met deze
isolatie reisbeker blijft koffie of thee
lang warm. De beker is bewerkt met
een prachtige preeg – reliëfdruk –
waarin alle aspecten van Singer Laren
zijn opgenomen. € 15,00

» G laskunst

» G oede start

De Denker van Rodin, De Wilde
Zwanen of Kees van Dongen
in eigentijds design: de nieuwe
Singer mokken zijn een lust voor
het oog. Geleverd in een mooie
geschenkdoos. € 25,00 per set

Keukenhulp
Een snufje dit, een
scheutje dat, snijden,
koken, braden, bakken,
stoven: het is allemaal
heus zo eenvoudig niet.
Dit schort denkt met u
mee. In een maat die
iedereen past. € 19,95

Soms is de vaas
mooier dan het boeket.
De tientallen kleine
belletjes in de Pearly
Vaas, een ontwerp van
Richard Rooze, geven
vanaf elke kant een
ander beeld. Gelimiteerde oplage. 16 cm.
€ 295,00

SINGER SHOP SPECIALS

Doordenkertjes

» B uigzaam ventje

Eigenlijk moest De Denker de mediterende Dante voorstellen. Daarom wordt
het beeld ook Le Poète genoemd. Voor
gedichten en gedachten dus, dit Denker
notitieboek. Nu samen met Denker pen
voor € 24,95 (ook los verkrijgbaar).
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Het vrolijke Florino vaasje
heeft flexibele armen en
benen, zodat hij in elke gewenste positie kan worden
neergezet. Voor een dagelijkse glimlach. € 18,95

Shoppen in stijl
Alleen al vanwege
de unieke tas doen we
graag een boodschap.
In vier Singer uitvoeringen, maar kiezen
hoeft natuurlijk niet.
Per stuk € 11,00

» T hat’s mine!

Met de LOQI Luggage
Cover verandert uw
standaard koffer in een
design statement en
is de koffer bovendien
altijd herkenbaar. Deze
kofferhoes beschermt
uw bagage en is een
ecovriendelijk alternatief voor de plastic verpakking op vliegvelden.
Voor kleine tot middelmaat koffers. € 29,95

De Singer Shop is geopend
van dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.30 uur,
ook zonder museumkaartje
www.singershop.nl
24 uur per dag open

SUPPORTERS «

Huisvrienden en stamgasten

BIJ SINGER
THUIS

FR ANS HUYSMANS, KERMIS IN DE RUSTENDE JAGER, 1914, OLIEVERF OP DOEK, SINGER L AREN, SCHENKING RENÉE SMITHUIS

Singer Laren kent diverse supportersgroepen. Er zijn
leden, Vrienden, Young Singers, Fellows en bedrijven
die sponsoren. Zij dragen Singer een warm hart toe en
zijn voor Singer allemaal belangrijk. Je zou ze de huisvrienden en stamgasten van Singer kunnen noemen.

B

ij de haard, aan de eettafel of
in de tuin ontvingen Anna en
William Singer in de eerste helft
van de vorige eeuw hun gasten.
Familie en vrienden, onder wie veel
kunstenaars, schrijvers, musici en notabelen. Huis-vrienden. Ze kwamen op
de koffie, lunchen, voor een borrel of
dineren. Samen vierden ze de kunsten.
Ruim 60 jaar na de opening ontvangt
Singer Laren nog steeds veel vrienden.
Vrienden die ‘bij Singer thuis’ genieten,
plezier maken, die helpen en meedenken. Het zijn supporters die Singer
hard nodig heeft om de museumcollectie in stand te houden en om tentoonstellingen, voorstellingen en bijzondere evenementen te organiseren.
Natuurlijk krijgen die vrienden daar
ook wat voor terug. Supporters hebben gratis toegang tot het museum:
met hun supporterspas mogen ze
direct naar binnen en staan ze nooit
in de rij. Ze krijgen korting op theaterkaartjes en voorrang bij het boeken.
Bovendien worden ze uitgenodigd
voor exclusieve previews, openingen
en bijzondere evenementen. Vriend
zijn van Singer Laren heeft dus flink
wat voordelen. Komt u met plezier

in Singer Laren, houdt u van kunst en
cultuur en ontmoet u graag andere
mensen? Word dan lid van een van
de leukste supportersgroepen in het
Gooi en geniet van de vele extra's
die Singer Laren u te bieden heeft.

»

Wist u dat... het ondernemende Singer Laren nagenoeg
geen subsidie ontvangt en dat
de bouw van het nieuwe theater
voor meer dan 70% door particuliere supporters is betaald?

»

De Stichting Vrienden van
Singer Laren reikt tweejaarlijks
de Singer Prijs uit. In 2018
ontvangt Piet Oudolf de prijs.

» De Singer Shop

is opgezet
door de Stichting Vrienden van
Singer Laren en wordt gerund
door vriendenvrijwilligers.
De gehele opbrengst komt ten
goede aan het museum.

» De Artotheek

is een vriendendienst van de Stichting Vrienden
van Singer Laren. Twee keer per
jaar mogen Vrienden en andere
supporters kosteloos hedendaagse kunst lenen.

Kijk op www.singerlaren.nl
voor meer informatie
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»

Elke donderdag vismarkt

Hoo

fdge

v.a.

mauve.nl

rech

18,-

t
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» tentoonstellingen - rondleidingen - workshops «
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» TENTOONSTELLINGEN | RONDLEIDINGEN | WORKSHOPS «

legenda
tentoonstelling

42

rondleiding
workshop
MuseumJeugdUniversiteit
muziek
musical /
muziektheater
cabaret
toneel
dans
familie en kindervoorstellingen

theater:
CJP/BankGiro Loterij VIP
€ 2,50 korting

EVERT PIETERS, DE TUIN VAN VILLA DE WILDE ZWANEN, CA. 1911-1914

lezingen

DI 5 JUNI T/M ZO 26 AUGUSTUS 2018

GESCHILDERDE TUINEN
& PIET OUDOLF
Deze zomer staat Singer Laren in het teken van de tuin. Aanleiding is de openstelling
van de door de beroemde landschapsarchitect Piet Oudolf ontworpen beeldentuin.
Bijzonder trots zijn we dat bezoekers kunnen genieten in de eerste openbaar toegankelijke beeldentuin van Oudolfs hand. In de Van den Brink Galerij is een presentatie
van Oudolfs werk te zien met onder meer de originele ontwerptekeningen van de
‘Singer Oudolf beeldentuin’. In het museum ziet u de tentoonstelling Geschilderde
tuinen. In de periode 1880 – 1940 richten modernisten uit binnen- en buitenland zich
veelvuldig op het verbeelden van de tuin. Kunstenaars als Gestel, Liebermann,
Monet, Nolde, De Smet, Toorop en Willink nemen u mee in hun veelkleurig paradijs.
Een van de zalen is gewijd aan het werk van William Singer: de grondlegger van
Singer Laren. U ziet schilderijen die hij maakte in de tuin van villa De Wilde Zwanen,
de bakermat van de huidige beeldentuin.

» IN GESCHILDERDE TUINEN IS VOOR HET EERST HET PRACHTIGE
WERK ‘TAKKEN MET APPELS’ VAN CHARLEY TOOROP TE ZIEN

GASTON LATOUCHE, IN DE OPERA, 1900

Di 5 juni t/m
zo 26 augustus 2018

DI 4 SEPTEMBER T/M
ZO 2 DECEMBER 2018

DI 11 DECEMBER T/M
14 APRIL 2019

PORTRETTEN
UIT DE SINGER
COLLECTIE

LAATSTE
IMPRESSIONISTEN

KUNST UIT
BEDRIJFSCOLLECTIES

Van 5 juni t/m 26 augustus ziet u
in de Tuinzalen van het museum
een selectie van portretten uit de
eigen collectie, waaronder werken
van Leo Gestel, Kees Van Dongen
en Jan Sluijters.

Een tentoonstelling die is gewijd aan
de kunstenaarsvereniging Société
Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs
(1900-1915) en daarmee aan de beroemdste en meest karakteristieke
schilders van deze stroming in de
Franse (en Europese) kunst. Deelnemende kunstenaars waren onder
andere Henri Le Sidaner, Emile Claus,
Gaston La Touche, Henri Martin en
Frits Thaulow. Voortgekomen uit het
symbolisme deelden zij een romantische visie, die zich uitte in een getrouwe weergave van mens, dier en natuur,
maar met een ongrijpbare suggestie
van iets diepers, een tragedie of
mysterie. Daarom heten ze ‘intimisten’.
Het intimisme was de laatste grote
Franse kunststroming die zich vol liefde
aan de natuur wijdde.

» IN 2015 WERD IN ONS

DEPOT EEN SCHILDERIJ
ONTDEKT DAT NA
ONDERZOEK WERD
TOEGESCHREVEN AAN
JAMES ABBOTT MCNEILL
WHISTLER. HET WERK
‘SYMPHONY IN WHITE’
IS IN DEZE TENTOONSTELLING WEER TE ZIEN

» In samenwerking met

de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland
(VBCN)

Kunstwerken uit diverse bedrijfscollecties verruilen dit najaar hun vertrouwde plek in kantoren en bedrijven
voor een plek in het museum. De tentoonstelling toont en beschrijft Nederlandse kunst van de afgelopen 75 jaar.
De rode draad wordt gevormd door de
‘klassieke kunst’ zoals Cobra en Zero
die ontmoetingen aangaan met kunst
van het laatste decennium.

KATINKA LAMPE, 1216153, OLIEVERF OP DOEK, CA. BEGIN 2015,
160 X 120 CM, STICHTING KUNST & HISTORISCH BEZIT ASR
NEDERLAND, COURTESY GALERIE RON MANDOS, AMSTERDAM
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JAN SLUIJTERS, DAMESPORTRET IN GEEL, CA. 1911 – 1913
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JACOB DOOIJEWAARD, PORTRET VAN ANNA SINGER, 1939 ANNA SINGER ARTOTHEEK
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» TENTOONSTELLINGEN | RONDLEIDINGEN | WORKSHOPS «

Di 20 november t/m 25 november 2018

DO 5 JULI 2018

ANNA SINGER
ARTOTHEEK

WILLIAM SINGER 150

De Anna Singer Artotheek is een service voor de Vrienden en
andere supporters van Singer Laren. In de Van den Brinkgalerij
in het museum wordt een groot aantal hedendaagse kunstwerken tentoongesteld. Kunstwerken van kunstenaars die de
Artotheekcommissie het afgelopen jaar is opgevallen door
artisticiteit, originaliteit of anderszins onderscheidend vermogen, waarbij een hoge kwaliteitseis centraal staat. De werken
zijn door alle bezoekers van Singer Laren te bezichtigen. Het
lenen en kopen van een kunstwerk is alleen mogelijk voor
Vrienden en andere supporters van Singer Laren (uitgezonderd leden).

Donderdag 5 juli is het feest in Singer Laren! Het is dan precies
150 jaar geleden dat William Singer geboren werd en dat
vieren we met diverse gratis activiteiten. Medewerkers nemen
u mee in de nieuwe beeldentuin, geven een kijkje achter de
schermen en kunstenaar Jim Harris geeft weer een van zijn
beroemde schilderworkshops. Kijk voor meer informatie op
singerlaren.nl.

» ALS EEN VAN DE WEINIGE HEDENDAAGSE
Dit jaar viert de Anna Singer Artotheek
haar 40-jarig jubileum!

KUNSTSCHILDERS WERKT JIM HARRIS (LONDEN,
1968) ‘EN PLEIN AIR’. NET ALS DE KUNSTENAARS
DIE IN DE TWEEDE HELFT VAN DE NEGENTIENDE
EEUW MASSAAL IN DE BUITENLUCHT GINGEN
SCHILDEREN IN PLAATS VAN IN HUN ATELIER.

Do 31 mei t/m
9 september 2018

IEDERE EERSTE VRIJDAG
VAN DE MAAND

IEDERE LAATSTE VRIJDAG
VAN DE MAAND

ERFGOEDFESTIVAL
GROEN IN
GOOI & VECHT

ONVERGETELIJK SINGER

SCHILDERWORKSHOP
VOOR
VOLWASSENEN

Deze zomer vindt het erfgoedfestival
‘Groen in Gooi & Vecht’ plaats. In de
hele regio worden op verschillende
locaties ‘groene’ publieksactiviteiten
georganiseerd. Ook Singer Laren doet
mee. Op vier zondagmiddagen organiseren we een ‘Tuintalk’: een korte
lezing door kunst, tuin- en groenexperts. Voor kinderen is een fantastisch doeboek ontwikkeld en beeldend
kunstenaar Jim Harris geeft vier
kinderworkshops op verschillende
locaties in het Gooi. Kijk voor informatie op groeningooivecht.nl

Onvergetelijk Singer is een bijzondere
rondleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdens dit
programma staat het genieten van
kunst centraal. Eigen observaties, verhalen en ervaringen worden gedeeld,
waardoor de kunstwerken met elkaar
tot leven worden gebracht. De rondleider helpt hierbij door vragen te
stellen en creatieve opdrachten uit te
voeren. Elke maand is er een ander
thema.

TIJD: 14:30 – 16:00 UUR
Prijs: € 8,50 per persoon
Supporters: € 3,00
Museumkaart: € 3,00
Groep: € 90,00 (max. 12 personen)

Geïnspireerd door de tentoonstelling
kunnen volwassenen iedere laatste
vrijdagmiddag van de maand deelnemen aan een schilderworkshop.
Verschillende technieken komen aan
bod en maandelijks is er een nieuwe
verrassende opdracht. Voor alle
niveaus.

tijd: 11:00 – 13:00
EN 14:00 – 16:00 UUR
Prijs: € 15,00
(exclusief museumentree,
inclusief materialen
en een kop koffie)
Supporters: € 12,50

» WILT U DEELNEMEN AAN
EEN ACTIVITEIT? U KOOPT
UW KAARTEN SNEL EN EENVOUDIG VIA SINGERLAREN.NL
» KIJK VOOR ONZE FAMILIEEN KINDERACTIVITEITEN
OP PAGINA 34-35
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LOENS MEDIA

» SEPTEMBER «

Wo 12 september 2018

GUIDO
WEIJERS

» D e Oudejaarscon-

FERRY KNIJN

48

ference 2018 (Try-out)

Zo 9 september 2018

OPENING CULTUREEL SEIZOEN
» It's a Man's World

Singer Laren bruist deze zondag van de culturele activiteiten. In onze theaterzaal
biedt Stichting Laren Jazz deze middag twee gratis shows aan. Zangers Steffen
Morrison en Big Boy Caprice toveren samen met Nederlands beste live soulband
Singer Laren om tot een swingende soultempel. Op het voorplein staat voor de
kleine gasten de Fiepbus. Een dubbeldekker met vrolijke decoraties van Fiep
Westendorp waar volop in gespeeld kan worden. Het museum is deze dag voor
alle inwoners van Laren gratis toegankelijk.

Guido Weijers sleurt je in zijn negende
oudejaarsconference mee door het
afgelopen jaar. Hij trekt het uit z’n
voegen, keert het binnenstebuiten,
om het vervolgens met veel en soms
bikkelharde humor weer aan elkaar te
lijmen. Confronterend, provocerend,
filosoferend, intelligent, wars van
regels en razendsnel werpt hij zijn blik
op de afgelopen 365 dagen. Nou ja, iets
minder dus want pas op 31 december is
het jaar compleet. Vanzelfsprekend
dus dat ‘De Oudejaarsconference 2018’
in deze fase nog een try-out is. Maar
jij zult er niet minder hard om lachen.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

tijd: 13:00 & 15:00 uur
Prijs: gratis

gratis kaarten

Om in aanmerking te komen voor de gratis toegangskaarten voor
de voorstelling “It’s a Man’s World!” dient u zich aan te melden op
de website van Laren Jazz www.larenjazz.nl

IK DENK DAT DE ZAAL
BIJ GUIDO WEL VOL ZIT,
HOOR!
» Kick van der Veer

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER
PREMIÈRE

THEATER
DINER

Za 22 september 2018 (Voorpremière) en
Zo 23 september 2018 (Première)

ANNE WIL BLANKERS
& EDWIN JONKER
» D riving Miss Daisy van Alfred Uhry

MARK ENGELEN

tijd: Za 22 september 2018, 20:15 uur
Prijs: € 35,00
Supporters: € 32,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 32,50

WE ZIJN TROTS DAT WE DEZE LANDELIJKE
PREMIÈRE MET ANNE WIL BLANKERS KUNNEN
BRENGEN EN DAN NOG WEL IN DIT MET DE
PULITZER PRIJS BEKROONDE TONEELSTUK!
» Evert van Os
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‘Driving Miss Daisy’ is het hartverwarmende verhaal van de vriendschap tussen de
oudere weduwe Miss Daisy en haar chauffeur. Tegen de achtergrond van de rassenrellen die in de jaren vijftig en zestig het zuiden van de Verenigde Staten teisterden,
proberen Miss Daisy en Hoke een weg te vinden tussen vooroordelen, racisme, en
ouder worden. Dit iconische toneelstuk wordt voor het eerst in Nederland opgevoerd
en beleeft zijn première in Singer Laren. In de hoofdrollen schitteren Anne Wil
Blankers, de grande dame van het Nederlandse toneel, en Edwin Jonker.

banktencate.nl

Onze bank heeft maar één ambitie: u de rust en zekerheid bieden dat uw vermogen
in goede handen is. Dat was zo in 1881 en dat maakt ons tot de bank van vandaag.

MARK ENGELEN

Di 25 september 2018

Za 29 september 2018

SANNE WALLIS
DE VRIES

HANS CROISET,
JOHANNA TER STEEGE

» G ut (Reprise)

Sanne Wallis de Vries vraagt zich in ‘GUT’ met frisse tegenzin
af hoe te leven en waartoe. Gelukkig is ze inmiddels op een
leeftijd aanbeland waarop er minder ruimte is voor twijfel,
maar des te meer voor het geven van tips. Resultaat: “Een
overdonderende, zinderende voorstelling waarin droogkomische knallers en gekte een verfijnde balans vinden met
ernst en diepgang. (…) Een van de beste cabaretvoorstellingen van dit seizoen.” NRC Handelsblad ****

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

HET IS ALTIJD VERRASSEND WAT ZE DOET. EEN
FASCINERENDE VROUW DIE EEN ZAAL ONHERROEPELIJK MEENEEMT. SANNE IS GEWELDIG.

» Kick van der Veer

»
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De Vader (Reprise)

Hans Croiset won de prestigieuze Louis d’Or voor zijn hoofdrol in de grote theaterhit ‘De Vader’. In de pijnlijk-geestige
voorstelling zien we de verwarring van een tachtigjarige
man met alzheimer. Dochter Anne probeert haar vader bij
te staan, maar hoe help je iemand die langzaam maar zeker
wegglijdt in een mistige wolk? “Anderhalf uur lang zit je
geklúísterd aan geweldige Croiset.” de Volkskrant ****

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00
EEN PRACHTIGE VOORSTELLING, GESCHREVEN VANUIT HET POINT OF VIEW VAN EEN
DEMENTERENDE MAN. ONWAARSCHIJNLIJK
MOOI GESPEELD DOOR HANS CROISET, DIE ER
TERECHT EEN LOUIS D’OR VOOR KREEG. EEN
ABSOLUTE AANRADER.

» Edwin de Vries

» OKTOBER «

LESLEY POLS

THEATER
DINER

Vr 12 oktober 2018

LIZ SNOIJINK
EN RAYMONDE
DE KUIJPER
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» K unst en Kitsch, de
MARK ENGELEN

komedie met een twist

do 11 oktober 2018

DE ALEX KLAASEN REVUE
» S howponies met o.a. Alex Klaasen,

Freek Bartels, Daniel Cornelissen en Jip Smit

In ‘Showponies’ laat veelzijdig paradepaard Alex Klaasen de allerbeste versie van
zichzelf zien. Alle kunsten die hij beheerst kan hij kwijt: zang, dans, typetjes en
komische sketches. ‘Showponies’ is een spectaculaire feelgoodshow, snel, vrijzinnig
en op het scherpst van de snede. Oftewel: revue 2.0. Een garantie voor een avond
ouderwets genieten. Moderne revue 'Showponies' is een van de grappigste en
muzikaalste voorstellingen van dit theaterseizoen. Volkskrant *****

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00
AL GA JE MAAR EEN KEER PER JAAR NAAR HET THEATER,
GA DIT ZIEN: DE ULTIEME ‘FEEL GOOD’ AVOND.

» Evert van Os

‘Kunst & Kitsch’ van Peter Shaffer,
onder meer bekend van het Ocarwinnende ‘Amadeus’, is een uitdagende
komedie die met haar puntige teksten,
onverwachte wendingen en dolkomische situaties bij velen hoog op de
wishlist zal komen.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 32,50
Supporters: € 30,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 30,00

PETER SHAFFER IS EEN
VAN DE BELANGRIJKSTE
ENGELSE TONEELSCHRIJVERS. MET LIZ SNOIJINK
EN RAYMONDE DE
KUYPER IN DE HOOFDROLLEN WORDT DIT
ZEKER EEN BUITENGEWONE KOMEDIE !
» Mette Bouhuijs

PIEK

Do 18 oktober 2018

Vr 19 oktober 2018

SIMON & GARFUNKEL
ACOUSTIC

VAN DE KOELE
MEREN DES DOODS

» S ounds of Silence

Tijdens een optreden, kwamen Jop Wijlacker en Dennis Kolen
achter hun gemeenschappelijke liefde voor Simon & Garfunkel.
In de show die daaruit ontstond halen ze jeugdherinneringen
op aan hun favoriete songs van het beroemde duo: van het
ingetogen ‘Sound Of Silence’ en ‘Homeward Bound’ tot meezingers als ‘Mrs. Robinson’ en ‘Cecilia’. De akoestisch gespeelde
liedjes worden ondersteund door sfeervolle beelden. Bovendien vertellen de twee mannen fraaie anekdotes en delen ze
hun persoonlijke herinneringen met het publiek.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

DE MUZIEK VAN SIMON & GARFUNKEL HOORT
BIJ HET LEVEN. HET DOMWEG IMITEREN IS DODELIJK, MAAR DEZE AANPAK IS MEER DAN GOED!

» co de kloet

»
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AAD NIEUWLAND
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Hanne Arendzen, Reinier Bulder, e.a.

Regisseur Ger Thijs komt na het prachtige ‘Eline Vere’ met
de literaire klassieker ‘Van de koele meren des doods’ van
Frederik van Eeden, waarin Hedwig Marga de Fontayne, een
gevoelige, intelligente vrouw uit een aristocratisch milieu,
op zoek is naar de ware liefde. Dit meeslepende en tijdloze
verhaal wordt gespeeld door een geweldige cast met onder
anderen Hanne Arendzen - die zich eerder bewees als Eline
Vere en recent geprezen werd voor haar rol in ‘Vele hemels
boven de zevende’- en Willem Voogd, bekend van zijn rol
als Mees Kees.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00
VAN DE KOELE MEREN DES DOODS
BLIJFT TONEELMAKERS INTRIGEREN. IK
VERHEUG ME ER OP

» Mette Bouhuijs

» OKTOBER / NOVEMBER «
PREMIÈRE

24 oktober 2018

MATHILDE
SANTING
»

Renaissance (Première)

54

Sinds haar televisiedebuut in 1981
veroverde Mathilde Santing een
miljoenenpubliek en zette ze drie
Edisons en een Gouden Harp op haar
naam. Toch wil ze nog een keer helemaal opnieuw beginnen. Na een
behandeling van Brainspotting-uitvinder David Grand klinkt haar stem
voller, rijker en dieper dan ooit tevoren. Mathilde voelt zich herboren en
wil dat van de daken zingen. Voor dit
theaterconcert was dan ook maar één
titel denkbaar: ‘Renaissance’, dat in
het teken staat van haar nieuwe
album dat op deze dag, op haar
geboortedag, verschijnt.

tijd:20:15 uur
Prijs: € 22,00
Supporters: € 19,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 19,50

» Evert van Os

MARK KOHN

PRACHTIG DAT MATHILDE HAAR
ZESTIGSTE VERJAARDAG EN DE
LANDELIJKE PREMIÈRE VAN HAAR
NIEUWE VOORSTELLING IN SINGER
KOMT VIEREN. U BENT VAN HARTE
UITGENODIGD VOOR DIT FEEST!

TIM KLAASE

Zo 28 oktober 2018

Vr 2 november 2018

LEGENDS (8+)

ASHTON BROTHERS

» B ontehond en Beumer&Drost
Wie wil je zijn? Ga je de rol spelen die men voor je bedacht
heeft? Of schrijf je je eigen verhaal? De mogelijkheden zijn
eindeloos. Het beeldende en fysieke ‘Legends’ gaat over
het verlangen om de werkelijkheid te ontstijgen. We zien
volwassenen die ondanks alle scheve blikken gewoon doorspelen en fantaseren en zo altijd kind zullen blijven. Een
ontroerend en geestig vervolg op de Parade-voorstelling
‘Legends of the Larps part one’ van Beumer&Drost.

tijd: 15:00-16:00 uur
Prijs: € 19,50*
Supporters: € 17,00*
Kinderen t/m 12 jaar: € 16,50*
* INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

open kinderatelier

Tussen 12.00 en 16.00 uur kunt u een bezoek brengen
aan het Singer atelier voor een leuke activiteit.

»
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KAMERICH & BUDWILOWITZ
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Enfants Terribles (Reprise)

Ook nu weer smelten de Ashton Brothers de gevaarlijkste
acts, de vreemdste trucs en de meest hilarische nummers om
tot een bonte mix van muziek, acrobatiek en regelrechte tovenarij. Zoals alleen Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde
dat kunnen. Dus: zin in een flinke dosis adrenaline, een goede
scheut spanning en een toefje betovering? Kom dan naar
‘ENFANTS TERRIBLES’. “Een wonder van parodistische inventiviteit. (…) Hun komische acrobatiek blijkt nog steeds ruimte
te bieden voor nieuwe variaties.”NRC Handelsblad ****

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 32,50
Supporters: € 30,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 30,00
BIJ DE ASHTON BROTHERS WEET JE NIET
WAT JE OVERKOMT: JE MOND VALT OPEN VAN
VERBAZING. VOOR ONS ALS TECHNIEK CREW
IS HET EEN TECHNISCHE UITDAGING, DUS
KOM KIJKEN !

» René Räkers

» NOVEMBER «

STEPHAN VAN FLETEREN

THEATER
DINER

Wo 7 november 2018
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TONEELGROEP
MAASTRICHT,
O.A. HUUB
STAPEL
MART BOUDESTEIN

»

Za 3 november 2018

VELDHUIS & KEMPER
»

Geloof ons nou maar (Reprise)

Na 15 jaar samen optreden was het tijd voor een pauze. Dik een jaar later staken
ze de koppen weer bij elkaar voor een nieuw programma. Nadat ze eerst gingen
bijpraten. En nog meer bijpraten. En voor ze het wisten was dat bijpraten de basis
voor hun negende programma ‘Geloof ons nou maar’. Confronterend, heel grappig
en verrassend ontroerend …

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00
BIJ UITZONDERING OP HERHALING, MAAR DEZE IS HET WAARD.
NA DE UITVERKOCHTE AVOND VORIG SEIZOEN VOOR IEDEREEN OPNIEUW DE KANS OM EEN AVOND TE KOMEN LACHEN EN GENIETEN
VAN DIT HEERLIJKE DUO.

» Evert van Os

King Lear

‘King Lear’ is een klassieker die je een
keer gezien moet hebben. Bol van
gekonkel, verraad, verderf en intriges,
maar zeker ook van klaterende taal.
Regisseur Servé Hermans, bekend om
zijn beeldende ensceneringen, heeft
een sterrencast tot zijn beschikking
met onder anderen Huub Stapel als
King Lear, Wilfried de Jong als de nar,
Porgy Franssen, Dirk Roofthooft en
Sylvia Poorta.

tijd: 19:30 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00

HUUB STAPEL ALS KING
LEAR. IK MOET HET EERLIJK
ZEGGEN: IK BEN EEN BEETJE
JALOERS. HUUB EN IK ZIJN GENERATIEGENOTEN. IK HAD DIE
ROL GRAAG WILLEN SPELEN,
MAAR IK BEN BANG DAT HUUB
HEM OOK HEEL GOED SPEELT.

» Edwin de Vries

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER
PREMIÈRE

Vr 9 november 2018

ERIC
VAARZON
MOREL

» O de aan de Spaanse
Het gaat Eric Vaarzon Morel,
Nederlands beste flamenco-gitarist,
voor de wind. Zo speelde hij onlangs
nog eigen composities met Ballet
Hispanico in het Apollo Theatre Harlem in New York. Nu is het tijd voor
een nieuwe uitdaging. Tijdens zijn
nieuwe theaterprogramma gaat hij
voor de ogen en oren van het publiek
op vijf gitaren spelen, waaronder de
Picasso-gitaar, die hij bouwde tijdens
het televisieprogramma ‘De Nieuwe
Stradivarius’. Eric speelt prachtige
muziek en vertelt boeiende anekdotes over zijn vijf bijzondere gitaren,
zoals bijvoorbeeld over de befaamde
Gerundino, zijn eerste liefde, die ooit
bespeeld werd door Paco Peña.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

WE ZIJN ONTZETTEND TROTS OM
ZIJN PREMIÈRE BIJ ONS TE VIEREN!
ERIC IS ÉÉN VAN DE BESTE FLAMENCO
GITARISTEN TER WERELD EN DAT KAN
JE IN SINGER LAREN MEEMAKEN.

» René Räkers
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gitaar (Première)

» NOVEMBER «

GOVERT DE ROOS & GIJS KUIJPER

THEATER
DINER

Vr 16 november 2018

ERIK VAN
MUISWINKEL

Erik van Muiswinkel komt naar Laren
met ‘De Oplossing’. Hij probeert de
ramen en deuren van zijn leven open
te gooien. Honderd minuten lang is hij
afwisselend vader, kleuter, puber, ouwe
lul, alfaman, bètadromer, meester en
discipel, in een stroom van hilarische
verhalen. ‘De Oplossing’ is terug naar
de basis, opnieuw nadenken, huiswerk maken. Een voorstelling in het
Nederlands, Grieks, Italiaans en Zoeloe, voor ieder nieuwsgierig mens van
tien tot honderd jaar. Dus komt allen
naar het instituut waar Erik al sinds
1985 liefdevol wordt opgevangen:
het theater!
FOTOGRAFIE: MART BOUDESTEIN

MAARTEN EDERVEEN
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» D e Oplossing! (Reprise)

Wo 14 november 2018

HARRIE JEKKERS
& KLEIN ORKEST

» L ater is allang begonnen en vroeger komt
nog 1 keer terug

Harrie Jekkers gaat nog één terug naar zijn muzikale roots, als zanger van de
legendarische nederpopgroep Klein Orkest. Tussen 1979 en 1985 scoorde de
band vele hits. In dit muziektheaterprogramma vertelt Jekkers op cabareteske
wijze over het ontstaan en het einde van Klein Orkest.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 32,50
Supporters: € 30,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 30,00
JE HOORT NIET ALLEEN DE BEKENDE LIEDJES, MAAR OOK
DE HILARISCHE TOELICHTINGEN VAN HARRIE!

» Kick van der Veer

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

GOEDE WIJN WORDT
ALLEEN MAAR BETER. IK
ZAG ERIK IN 1986 VOOR HET
EERST IN THEATER EN DAT
SMAAKTE NAAR MEER. NA
VEEL PROEVEN GA IK WEER
VAN HEM GENIETEN!

» Kick van der Veer

JITSKE SCHOLS

Za 17 november 2018

Do 27 november 2018

WËRELDBÄND

LAVALU

Wëreldbänd sleepte afgelopen zomer de Spirit of the Fringe
Award in de wacht op het beroemde festival in Edinburgh en
waren met ‘Släpstick’ de talk of the town. Logisch, want hier
staan niet alleen vijf rasmuzikanten, maar ook clowns van
wereldformaat, bij wiens voorstellingen je zou willen dat je
meer dan twee ogen en oren had. Zodat je niks hoeft te
missen van hun sublieme muzikale slapstick. Ze brengen een
ode aan muzikale komieken en geven een draai aan beroemde scènes van Charlie Chaplin, Buster Keaton en Laurel en
Hardy. ‘Släpstick’ is geschikt voor jong, oud en anderstaligen.
“Een fenomenale voorstelling.” de Volkskrant *****

Componiste, pianiste en performer LAVALU – bekend van
de muziek voor de theatervoorstelling ‘Het Pauperparadijs’ –
begint tijdens dit soloconcert een affaire met klassiek en
pop. Alleen achter de piano flirt ze met Debussy, Satie en
Schubert en speelt haar eigen songs. Ze laat het publiek
onder haar huid kruipen, in een troostende en bezwerende
sfeer. Kamermuziek van de eenentwintigste eeuw op eenzame hoogte. “Net als de cover is ook de muziek op het album
ontdaan van afgemixte tierelantijntjes. ‘Solitary High’ is
ongepolijst en wonderschoon.” 8Weekly ****

» S läpstick (Reprise)

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

YES! ZE ZIJN IN SINGER! GA, JE WEET NIET
WAT JE MEEMAAKT!

» Kick van der Veer

» S olitary High

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 22,00
Supporters: € 19,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 19,50
GELOOFT U IN MUZIKALE MUREN EN HOKJES?
GEEN NOOD, NA EEN CONCERT VAN LAVALU BENT
U VAN DAT ONGEMAK VERLOST! ZELDEN WAS IK
ZÓ ONDER DE INDRUK. EEN PERFECTE OSMOSE
VAN STEM EN PIANO,

» Co de Kloet
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THE ARTIST CUBE

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER

MARCEL VAN DEN BROEK
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» NOVEMBER / DECEMBER «

Wo 28 november 2018

Vr 7 december 2018

MARTIJN KARDOL

MADELIJNE KOOL

» B ang

Martijn Kardol won in één theaterseizoen zowel het Leids
Cabaret Festival als het Groninger Studenten Cabaret Festival.
Een unicum. Met zijn debuut ‘Bang’ lost hij de verwachtingen
moeiteloos in. Theaterkrant gaf vier sterren: “Een opvallend
evenwichtig programma. Met veel zelfspot, hilarische observaties en een superieure verteltechniek.” “Kardol slaagt erin
om actuele thematiek om te zetten in geestig cabaret, en
daarbij zingt hij ook nog eens drie mooie liedjes.” de Volkskrant ****

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 22,00
Supporters: € 19,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 19,50

EEN NIEUWE NAAM IN CABARETLAND,
MET LOVENDE RECENSIES !
» Kick van der Veer

»

De HaHaHandleiding voor Kerst!

Cabaretière Madelijne Kool & friends presenteren in een
spectaculaire kerstshow een praktische hahahandleiding voor
stressloze feestdagen. Onmisbaar voor iedereen die lijdzaam
moet toezien dat hun vertrouwde dorp in een filiaal van de
Winterefteling verandert, dronken ouders hun verkleumde
kroost op de ijsbaan achterlaten, de truffelolie niet is aan
te slepen en de feestdagen zich dus aandienen. Tijdens een
avond boordevol verrassingen, muziek, humor en nutteloze
tips komen alle clichés, dillema’s en heikele onderwerpen
rond kerst aan de orde, inclusief de schoonmoeder, de
wereldvrede en het konijn van Youp.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 22,00
Supporters: € 19,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 19,50

KOM DE JAARLIJKSE LARENSE LICHTJESAVOND
AFSLUITEN MET ‘ONZE’ MADELIJNE. SAMEN
GAAN WE DAN LACHEND DE KERST IN.

» Evert van Os

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER

EDDY WENTINGA & PAULINA MATUSIAK

THEATER
DINER

Vr 14 december 2018

TROOST
& ZONEN

» T oneelgroep Suburbia,
Na ‘Winterbloemen’ maken schrijver
Peer Wittenbols en regisseur Rob
Ligthert nu met Theatergroep Suburbia
‘Troost & Zonen’ een zwarte komedie
over vier mannen en drie generaties.
Opa klust bij als schnabbelsinterklaas,
zijn zoon draagt stiekem jurken. En de
kleinzoons zitten knel in hun carrières
en hun liefdes. Al jaren hebben ze
elkaar niet willen zien. Een gewelddadige speling van het lot maakt dat
ze alsnog op elkaar aangewezen zijn.
Maar binnen de kortste keren raken
ze verstrikt in hun verleden en heden.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 29,50
Supporters: € 27,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 27,00
AUS GREIDANUS EN PETER
BLOK SAMEN IN EEN NIEUW
STUK VAN PETER WITTENBOLS,
EEN VAN ONZE BESTE NIEUWE
TONEELSCHRIJVERS. DAT IS EEN
HEEL SPANNENDE COMBINATIE.
IK BEN REUZE BENIEUWD. IK
BEN TROTS DAT WE DAT IN ONS
THEATER HEBBEN!

» Edwin de Vries
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Peter Blok, e.a.

Za 15 december 2018

DE NOTENKRAKER
»

Kiev Modern Ballet

Tsjaikovsky’s beroemde sprookjesballet ‘De Notenkraker’ krijgt in de handen van
Radu Poklitaru, choreograaf van het Kiev Modern Ballet, een verrassende make-over.
Met zijn kenmerkende mix van klassieke en moderne dansstijlen maakt hij van het
verhaal van Hoffmann over het dromerige meisje Clara, haar lievelingspop de Notenkraker en de oorlogszuchtige Muizenkoning en -koningin een wervelend ballet.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 35,00
Supporters: € 32,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 32,50
EEN PRACHTIG SPROOKJE TIJDENS DE DONKERE DAGEN
MET EEN AVOND VOL MAGISCHE BETOVERING DOOR 19
DANSERS VAN DIT GEZELSCHAP.

» Evert van Os

Alma Uitvaartzorg
PERSOONLIJK
MAKE-UP
ADVIES*

Alma Uitvaartzorg is een kleine
onderneming met veel ervaring,
gevestigd in Naarden Vesting.
Wij werken met vrouwelijke

LAREN

uitvaartbegeleiding en vinden
rust en aandacht belangrijk.
Bel bij overlijden 06 - 315 77 320
24 uur per dag, Gooi e.o.
Bel voor een vrijblijvend
gesprek 035 - 6910 743
www.almauitvaartzorg.nl

Get your look!
GRATIS MAKE-UP ADVIES & SAMPLE
Kom met deze uitnodiging naar ICI PARIS XL Laren
en ontvang van onze beauty expert een persoonlijk advies
voor een stralende make-up look. Na aﬂoop ontvang je
een gratis sample.
Kom snel langs, we helpen je graag!

* Geldig t/m 31 mei 2018 op vertoon van Privilege Pas.
Wanneer je deze nog niet in je bezit hebt, is deze gratis aan te vragen in het filiaal.

bloemen events
cadeaus styling

UW PARTNER VOOR IEDER EVENEMENT
www.serve.nl

Cornelis Bakkerlaan 65 Laren 035 538 02 28 walterenroland.nl

PIEK

Wo 19 december 2018

Do 20 december 2018

PIETER DERKS

PIERRE BOKMA, KEES
PRINS EN RANDY FOKKE

» V oor wat het waard is (Try-out)
Komt dat zien! Pieter Derks gaat afrekenen. Op zijn eigen,
vrolijke, nuchtere manier. Met de waan van de dag. Met de
tijdgeest. Met zichzelf. Met de concurrentie. En met alle
onzin die ons dagelijks verkocht wordt. Omdat hij dat nou
eenmaal het allerleukst vindt om te doen: peuteren aan wat
we vanzelfsprekend vinden. De zaken omdraaien, uitwringen,
van alle kanten bekijken en dan op hun plek zetten. Altijd
klaar om een paar rake grappen uit te delen. Zijn doel? Jou
een vrolijke avond bezorgen! En dat je de dag erna bemerkt
dat je toch met een andere bril om je heen kijkt.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00
HIJ MELDDE ONS DAT HIJ NOG GEEN IDEE
HAD WAAR HET OVER ZAL GAAN. DAT IS OOK
MOEILIJK WANT PIETER HOUDT DE ACTUALITEIT
GOED IN DE GATEN. AANBEVELING IS GELOOF IK
BIJ PIETER NIET MEER NODIG.

» Kick van der Veer

» E en man een man

Is het erg als je je niet meer herinnert waar je het over had
voordat je naar de WC ging? Nee! Je zou willen dat je je wél
herinnerde waar je het over had voordat je naar de WC ging.
Anders zou het zomaar kunnen dat zo’n ogenschijnlijk klein
detail uitgroeit tot een avond vol wantrouwen, verbaal geweld en miscommunicatie. En dan zou het ook zomaar kunnen dat van de gezworen vriendschap geen spaander heel
blijft. EEN MAN EEN MAN is een komedie, geregisseerd door
Gijs Scholten van Aschat over twee mannen, een tafel, een
serveerster en gaat er vooral over dat je de dingen niet
groter moet maken dan ze zijn.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 35,00
Supporters: € 32,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 32,50
PIERRE BOKMA EN KEES PRINS IN EEN KOMEDIE.
DAT MOET JE ZIEN.

» Edwin de Vries
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MERLIJN DOOMERNIK

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER
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CORBINO

» JANUARI «

Zo 6 januari 2019

Za 12 januari 2019

AGENT EN BOEF (4+)

TIM FRANSEN

» D e Toren van Geluid

» H et kromme hout der mensheid
(Reprise)

Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat vindt Agent
gezellig. Er is maar één probleem: soms ontsnapt Boef. En
dan haalt hij boevenstreken uit... Kan Agent Boef ook dit
keer weer vangen? En zullen ze vrienden blijven? De bijzondere vriendschap tussen de twee zorgt voor ontroering. En
dit alles geïnspireerd door grootheden als Charlie Chaplin en
Laurel en Hardy. Na de voorstelling kun je Politiehond aaien
of met Agent na kletsen. En wie durft er met Boef op de foto?!

In ‘Het kromme hout der mensheid’, vraagt Tim Fransen
zich af in welke staat onze menselijke beschaving verkeert.
Waarom moeten we juist in deze tijd te rade gaan bij figuren als keizer Napoleon Bonaparte, componist Ludwig van
Beethoven en filosoof Immanuel Kant? Zijn dit de helden
van onze moderne beschaving, of leren zij ons iets heel
anders over onszelf?

tijd: 15:00-15:45 uur
Prijs: € 15,00*
Supporters: € 10,00*
kinderen t/m 12 jaar: € 10,00*

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 25,00
Supporters: € 22,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 22,50

* INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

open kinderatelier

Tussen 12:00 en 16:00 uur kunt u een bezoek brengen
aan het Singer atelier voor een leuke activiteit.

OPENBAAR GEESTIG NADENKEN. ZO
OMSCHREEF JACQUES KLÖTERS EENS
EEN VORM VAN CABARET. JA, BIJ DIE
VORM HOORT TIM FRANSEN.
» Kick van der Veer

FRED VAN DIEM

Do 17 januari 2019

vr 25 januari 2019

MATROESJKA

AMSTERDAM
KLEZMER BAND

» B rainwash

In ‘BRAINWASH’ fileert Matroesjka de actualiteit en maakt
korte metten met deze krankzinnige tijden. Met hun knotsgekke personages, vlijmscherpe sketches en elektronische
beats zetten ze je brein op stelten. Hun prachtige stemmen
hypnotiseren je en hun ijzersterke liedjes werken gegarandeerd geestverruimend. Matroesjka, hét technocabaretduo
van Nederland met Lisa Loeb en Janneke Rinzema in de
hoofdrollen, won de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival 2014 en kreeg gruwelijk goede recensies voor
hun vorige voorstelling ‘Eeuwig Vlees’.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 22,00
Supporters: € 19,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 19,50

BRAINWASH…DAT IS WAT DE DAMES DOEN.
JE KAN ER DUF HEEN GAAN EN VOLKOMEN
HELDER DE ZAAL WEER VERLATEN.

» Kick van der Veer

»
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CURLY AND STRAIGHT
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Septacosta

‘Septacost’ onderstreept dat de internationaal gevierde
Amsterdam Klezmer Band zich niet laat beperken door tradities
en verwachtingen. Het wordt een multimediaal theaterconcert dat balanceert tussen melancholie en euforie. Het decor
zit vol verrassingen, met videoprojecties die onderdeel worden
van het verhaal en de muziek. Klezmer heeft naast een uitbundige ook een weemoedige kant, net als de band zelf.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

IK BEN EEN FAN! TOPMUSICI DIE WETEN
HOE ZE EEN FEESTJE MOETEN BOUWEN.

» Co de Kloet

» JANUARI / FEBRUARI «
THEATER
DINER

Za 26 januari 2019

LENETTE
VAN DONGEN
»

Paradijskleier (Try-out)

66

Zit je tussen droom en werkelijkheid
gevangen uitgeput op de bank en
weet je het ook allemaal effe niet
meer? In ‘Paradijskleier’ fileert
Lenette van Dongen op hilarische
wijze jouw dromen en laat je weer
verliefd worden op je eigen werkelijkheid. Saai is het nieuwe spannend.
Vandaag is Lenette's lievelingsdag en
ook die van jou..

HAAR LAATSTE SOLOPROGRAMMA
ZAT VOL HILARISCHE VERHALEN OVER
HET PLATTELANDSLEVEN. ZE WAS EEN
TIJD NIET IN SINGER LAREN. FIJN DAT
ZE WEER TERUG IS! EN HEREN: NIET
ALLEEN VOOR VROUWEN!
» Kick van der Veer

FOTOGRAFIE: ALEK

FOTOGRAFIE: MARK KOHN

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

BOB BRONSHOFF

Vr 1 februari 2019

Za 2 februari 2019

JOKE BRUIJS FEAT.
MUSICA EXTREMA

PAUL DE MUNNIK

» C afé du Monde

Elk land en elke tijd kent zijn eigen levenslied. Liederen met
een lach of een traan, waarin de emoties van een volk doorklinken. Maar wat hebben ze gemeen? Ze vertellen over liefde, romantiek en geluk, maar misschien nog wel vaker over
de schaduwkant van het bestaan, over gebroken harten,
heimwee en ellende, eigenlijk over alles wat een mens op
zijn levenspad kan tegenkomen. In ‘Café Du Monde’ worden
de bekendste levensliederen uit de wereld gezongen door
Joke Bruijs en Job Hubatka. Chanson, schlager, copla, blues,
fado en smartlap; ze komen allemaal voorbij. Luister naar de
dichters van het leven in ‘Café Du Monde’!

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00
HAAR EERSTE STAPJES IN HET VAK ZETTE
ZE TIJDENS EEN TALENTENJACHT. MIJN VADER,
CO SR. WAS EEN VAN DE JURYLEDEN DESTIJDS.

» Co de Kloet

»
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MARK UYL
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Goed Jaar

Na zijn geprezen solodebuut ‘Nieuw’ komt Paul de Munnik
met opvolger ‘Goed Jaar’. Aan de hand van de nummers
van zijn gelijknamige tweede soloalbum loopt hij verder op
het pad dat hij is ingeslagen. Intiem, verhalend en vooral
muzikaal theater. Hij loodst het publiek rustig en geestig
langs de zaken die hem raken en die hem inspireren tot dat
wat hij het liefste doet: het zingen van de mooiste theaternummers. Paul wordt begeleid door Wouter Planteijdt, een
van Nederlands beste gitaristen.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 25,00
Supporters: € 22,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 22,50

HIJ KAN MOOI ZINGEN, GOED SPELEN,
ORIGINEEL SCHRIJVEN, OPRECHT GRAPPIG EN
KAN TOT DE ESSENTIE VAN DE EMOTIE KUNNEN
DOORDRINGEN. DAT IS PAUL.

» Co de Kloet

Wij wensen u

een fijne
voorstelling!

Muziek en theater brengen mensen samen. Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt allerlei initiatieven
op het gebied van kunst en cultuur. Meer weten? Kijk op onze website.

www.rabobank.nl/gvs
Growing a better world together

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER

ROGIER VELDMAN

THEATER
DINER

Vr 8 februari 2019

SARA KROOS
» Z onder Verdoving

MAGIC GROUP MEDIA

Do 7 februari 2019

DE VERLEIDERS
»

#niksteverbergen (Try-Out)

We wisten al dat Sara Kroos snoeihard,
poeslief en schaamteloos grappig is,
maar dit keer vertelt ze ook nog op
gedurfde en originele manier over
haar eigen crisis, over het leven dat
haar wreed overviel. Wie of wat ben
je zonder al je zekerheden en verdovingen? Rauw. Onveilig. Maar wakker. Dat
is Kroos. In de regen zonder jas. Of
dicht op het vuur. ‘Zonder verdoving’
gaat pijn doen, maar vooral van het
lachen. Het Algemeen Dagblad gaf
vijf sterren aan deze meest gewaagde
en persoonlijke voorstelling ooit van
Sara Kroos.

Pierre Bokma, Victor Löw, George van Houts, Tom de Ket en Leopold Witte richten
hun vlijmscherpe pijlen dit keer op de handelaren in big data. Zonder dat we er erg
in hebben. Zonder dat we het erg vinden! Want we hebben immers niks te verbergen. DE VERLEIDERS tonen aan dat iedereen geheimen heeft die niet onthuld mogen
worden, of waarvan je niet eens weet dat je ze hebt. Lees voor het bezoek aan
‘#niksteverbergen’ de voorwaarden en klik dan op accepteer. En: smartphone
aanhouden tijdens de voorstelling!

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 35,00
Supporters: € 32,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

ZE LIJKT VOLKOMEN
SCHAAMTELOOS, SLINGERT
HARDE GRAPPEN DE ZAAL IN,
WAARIN ZE ZICHZELF ABSOLUUT
NIET SPAART. MAAR SARA IS
OOK LIEF EN GEVOELIG. JE
GAAT ONHERROEPELIJK VAN
HAAR HOUDEN.

ALTIJD SCHERP EN KRITISCH NEEMT DEZE TOP CAST ONS MEE
IN DIT ACTUELE ONDERWERP. IK KIJK ER NAAR UIT.

» Evert van Os

» Kick van der Veer
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(Reprise)

FOPPE SCHUT

WALT CISCO, JORIS VAN BENNEKOM EN GEERT GRATAMA
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» FEBRUARI / MAART «

Zo 10 februari 2019

Do 14 februari 2019

BE BACH (5+)

PETER HEERSCHOP

»

Ton Meijer

Hoe zou het voelen om je voor eventjes een grote componist
te wanen? De meesterverteller Ton Meijer neemt de kinderen
meeneemt in de wereld van Bach. Ze spelen de kleine Johann
Sebastian, kruipen in de huid van een van zijn 21 kinderen of
zitten samen met Bach in de gevangenis. Ongemerkt kruipt
de muziek van Bach in je oren, om daar nooit meer weg te
gaan. Terwijl Ton vertelt, wordt hij majestueus begeleid
door vier topmusici die Bachs prachtige muziek spelen.

tijd: 15:00-16:00 uur
Prijs: € 19,50*
Supporters: € 17,00*
Kinderen t/m 12 jaar: € 16,50*
* INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

open kinderatelier

Tussen 12:00 en 16:00 uur kunt u een bezoek brengen
aan het Singer atelier voor een leuke activiteit.

»

De Minister van Enthousiasme

Zelfbenoemd Minister van Enthousiasme Peter Heerschop
gaat aan het begin van zijn regeerperiode eerst een jaar het
land in om uit te leggen hoe je anders kunt kijken naar de
dingen die je tot nu toe heel zeker hebt geweten en waarom
je vrolijker wordt als je begint te twijfelen aan die zekerheden.
Hij weet uit ervaring dat je het snelst iets leert als je het gevoel hebt dat het fout mag gaan. Lol is een serieuze zaak,
maar de lach zal regeren tijdens de eerste 365 dagen dat deze
minister aan het bewind is!

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIp: € 25,00
HET LIJKT ZO’N LIEVE GOEDMOEDIGE JONGEN,
DIE STEEDS OVER ZICH HEEN LAAT LOPEN. MAAR
ALS U WEL EENS NAAR HET TV-PROGRAMMA
‘JEUK’ HEEFT GEKEKEN DAN WEET U DAT HIJ OOK
EEN ONGELOOFLIJK EGOÏSTISCHE EIKEL KAN
SPELEN. IK BEN BENIEUWD NAAR ZIJN SOLO.

» Kick van der Veer

HERMNAN POPPELAARS

Do 28 februari 2019

Vr 1 maart 2019

PAUL DE LEEUW

DANIËL ARENDS

» V ette Pech

Soms zit het leven niet mee. Geboren worden in Rotterdam,
maar je kinderen zijn Ajaxsupporters. Je vader koopt Ruud
Gullit, maar leent je geen geld voor een autootje. Poliepen
in de blaas. Dat is humor waar je een beetje om moet huilen,
dat is ‘VETTE PECH’. Je leest het, Paul zorgt weer voor een
ontspannen avondje vol hilariteit en ontroering, verhalen
en liedjes.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 29,50
Supporters: € 27,00
CJP/ BankGiro Loterij VIp: € 27,00

PAUL HEEFT BEWEZEN EEN HEEL GOED ACTEUR
TE ZIJN. MAAR ALS CABARETIER IS HIJ NATUURLIJK ONNAVOLGBAAR. HET IS EEN GROTE EER DAT
ONZE VRIEND EN DORPSGENOOT IN ONS EIGEN
SINGER LAREN KOMT SPELEN.

» Edwin de Vries

»
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BART SPARNAAIJ
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Meer van hetzelfde (deel I) (Try-out)

Daar is hij weer lieve mensen. Met zijn cynische en politiek
incorrecte grappen, quasifilosofische overpeinzingen en gespeelde nonchalance. Je krijgt deze avond alles exact zoals
je dat van hem gewend bent. Behalve dan dat deze show
echt niet meer te onderscheiden is van de vorige. Het wordt
‘Meer van hetzelfde (deel 1)’.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIp: € 25,00

JE HEBT NOGAL WAT CABARETIERS DIE HUN
PUBLIEK WILLEN BEHAGEN. BIJ ARENDS SCHUURT
HET EN DAT KAN OOK HEEL LEKKER ZIJN.

» Kick van der Veer

LONNEKE VAN DER PALEN

NICK VAN ORMONDT EN JAN AARNTZEN
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» MAART «

Za 2 maart 2019

Za 9 maart 2019

THEATER ROTTERDAM;
ELSIE DE BRAUW &
HANS CROISET

KARIN BLOEMEN

» H eisenberg

Midden op een overvol treinstation ziet Georgie plotseling
Alex en kust hem in zijn hals. Het is voor de twee vreemden
het begin van een knetterend liefdesspel. Eigenlijk zijn ze
niet op zoek naar iets en zeker niet naar iemand. Toch gaan
ze tot hun eigen verrassing een ontdekkingsreis aan naar
elkaar, naar zichzelf en naar wat het leven hen nog te bieden
heeft.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00
DE COMBINATIE VAN HANS CROISET EN ELSIE
DE BRAUW IS NATUURLIJK HEEL BIJZONDER.
EN DAN NOG ONDER REGIE VAN DE INTERNATIONAAL BEKENDE JOHAN SIMONS. WIE DAT NIET
GAAT ZIEN IS GEK.

» Edwin de Vries

»

Souvenirs

‘Souvenirs’ wordt zo’n ouderwets rijke Bloemen-show.
In haar nieuwe show haalt Karin de bezem door haar huis.
Want een mens verzamelt wat in zijn leven; foto’s, van bijzondere momenten, mooie en minder mooie herinneringen,
kampeerspullen die je allang niet meer gebruikt, noem maar
op. Als een stier stormt ze door de porseleinkast en doet alle
overbodige ballast de deur uit.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00

ZE VERRASTE EN MAAKTE GROTE
INDRUK BIJ ONZE OPENING. IK KIJK UIT
NAAR EEN AVONDVULLENDE BLOEMENSHOW
» EVERT VAN OS

LONNEKE VAN DER PALEN

NICK VAN ORMONDT EN JAN AARNTZEN
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» MAART «

Za 2 maart 2019

Za 9 maart 2019

THEATER ROTTERDAM;
ELSIE DE BRAUW &
HANS CROISET

KARIN BLOEMEN

» H eisenberg

Midden op een overvol treinstation ziet Georgie plotseling
Alex en kust hem in zijn hals. Het is voor de twee vreemden
het begin van een knetterend liefdesspel. Eigenlijk zijn ze
niet op zoek naar iets en zeker niet naar iemand. Toch gaan
ze tot hun eigen verrassing een ontdekkingsreis aan naar
elkaar, naar zichzelf en naar wat het leven hen nog te bieden
heeft.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00
DE COMBINATIE VAN HANS CROISET EN ELSIE
DE BRAUW IS NATUURLIJK HEEL BIJZONDER.
EN DAN NOG ONDER REGIE VAN DE INTERNATIONAAL BEKENDE JOHAN SIMONS. WIE DAT NIET
GAAT ZIEN IS GEK.

» Edwin de Vries

»

Souvenirs

‘Souvenirs’ wordt zo’n ouderwets rijke Bloemen-show.
In haar nieuwe show haalt Karin de bezem door haar huis.
Want een mens verzamelt wat in zijn leven; foto’s, van bijzondere momenten, mooie en minder mooie herinneringen,
kampeerspullen die je allang niet meer gebruikt, noem maar
op. Als een stier stormt ze door de porseleinkast en doet alle
overbodige ballast de deur uit.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00

ZE VERRASTE EN MAAKTE GROTE
INDRUK BIJ ONZE OPENING. IK KIJK UIT
NAAR EEN AVONDVULLENDE BLOEMENSHOW
» EVERT VAN OS

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER

FOTOGRAFIE: DORIEN GRÖTZINGER

THEATER
DINER

Zo 10 maart 2019

RAPUNZEL (3+)
Rapunzel is een mooi, maar eenzaam
meisje. Ze zit haar hele leven lang
opgesloten in een toren. Ze heeft
nog nooit een mens gezien, behalve
Petemoei, die haar heeft opgesloten
maar met veel liefde voor haar zorgt.
Op een dag echter ontdekt Rapunzel,
dat er een deurtje in haar toren zit ...
ze kan eruit! Ze verzamelt al haar
moed en gaat de grote onbekende
wereld in. Met alle gevolgen van
dien. Een ontroerend verhaal over
liefhebben en loslaten.

Tijd: 15:00-15:45 uur
Prijs: € 15,00*
Supporters: € 10,00*
kinderen t/m 12 jaar: € 10,00*
* INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF
BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE
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Het Kleine Theater

BIBI VETH

»

Vr 15 maart 2019

FREEK DE JONGE
»

De Suppoost

Freek de Jonge staat In ‘De Suppoost’ voor het eerst in jaren weer alleen op het toneel.
Als zaalwachter van een museum neemt hij je mee op avontuur, van voorvallen
tijdens ontmoetingen met bezoekers tot invallen betreffende kunst- en vliegwerk.
In het najaar van 2018 exposeren Hella en Freek de Jonge in het Groninger Museum,
dat aan de hand van kostuums, keramieken, foto’s en filmbeelden hun jarenlange
samenwerking in beeld brengt. ‘De Suppoost’ vloeit voort uit deze periode.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00
open kinderatelier

Tussen 12:00 en 16:00 uur kunt u
een bezoek brengen aan het Singer
atelier voor een leuke activiteit.

KIJK, BIJ DE MEESTE CABARETIERS WEET JE WAT JE TE WACHTEN
STAAT, MAAR BIJ FREEK ECHT NOOIT! IK BEN BENIEUWD NAAR DEZE
VOORSTELLING.

» Kick vd Veer

MARK ENGELEN

MAARTEN CORBIJN
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» MAART «

Za 16 maart 2019

Za 23 maart 2019

ART

FRANK BOEIJEN

»W
 aldemar Torenstra,

Thijs Römer en Frederik Brom

De komedie ‘Art’ is een van de bekendste en succesvolste
toneelstukken van de Franse schrijfster Yasmina Reza. In
deze fonkelnieuwe uitvoering kruipen Waldemar Torenstra,
Thijs Römer en Frederik Brom in de huid van drie vrienden.
Het begint allemaal als Serge voor een idioot hoog bedrag
een hypermodern doek koopt en zijn vrienden Mark en Ivan
uitnodigt om het te komen bewonderen. Mark vindt het een
draak van een werk, een reactie die Serge in het verkeerde
keelgat schiet. Al snel wordt het schilderij een excuus om
elkaar eens goed de waarheid te zeggen.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00
OOIT SPEELDE IK MET HANS KESTING EN
PAUL DE LEEUW DE NEDERLANDSE OERVERSIE.
EEN JAAR LANG VOLLE ZALEN. EEN MEESTERLIJK
STUK. OOK NU WEER.

» Edwin de Vries

» T heatertournee 2019

Op zijn begin 2018 verschenen album ‘Palermo’ zingt Frank
Boeijen in zeventien miniatuurtjes op poëtische wijze over
vriendschap, het leven en de liefde. Zijn nieuwe theatertournee wordt weer een muzikaal eerbetoon aan de schoonheid,
waarin hij door zijn omvangrijke repertoire laveert, zichzelf
opnieuw uitvindt en je zo steeds weer verrast. Hits van toen
worden op een verrassende manier naar het heden gehaald,
pasgeboren liedjes vinden hun nieuwe plek. Muziek die vervoert, teksten die beklijven, gebracht met een band die de
musicus, romanticus, dichter en dromer past als een warme jas.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 32,50
Supporters: € 30,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 30,00
FRANK BOEIJEN HEEFT NAAST STERKE EN GEWELDIG GESPEELDE EN GEPRODUCEERDE SONGS
OOK EEN HEEL EIGEN WIJZE VAN ENGAGEMENT
ONTWIKKELD. EEN PERSOONLIJK GELUID VAN
EEN GROOT ARTIEST.

» Co de Kloet

KESSEL

KESSEL

WWW.KESSEL-LIJSTEN.NL

esselLijsten adv Singer Magazine.indd 1

14-02-18 16:02

Scherp zicht op uw
financiële toekomst
Verdient uw vermogen persoonlijke aandacht?

KESSEL
Handelsbanken is een full-service bank voor particulieren, ondernemers en bedrijven.
Sterk in hypotheken, ﬁnancieringen en vermogensbeheer, waar het draait om een
persoonlijke aanpak en maatwerk. Wilt u een heldere kijk op uw wensen en ﬁnanciële
mogelijkheden? Neem contact op met uw lokale bank in Laren.

Kantoor Laren
Torenlaan 14
1251 HJ Laren
+31 35 631 67 00
laren@handelsbanken.nl
handelsbanken.nl
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PIETER HENKET

PROGRAMMA 2018/2019 - THEATER

Zo 31 maart 2019

Wo 3 april 2019

INTRODANS & SPINVIS

VRIJDAG EN SANDIFORT

» V ier verhalen en een dag (6+)

Vier Verhalen en Een Dag is een sprookje over toekomst en
vrijheid. Een meisje, Moira, wint een prijs en mag vervolgens
drie wensen doen. Haar eerste wens is om in de toekomst te
kunnen kijken. Er ontrollen zich drie werelden die zich steeds
verder in de toekomst afspelen. Ze wordt geconfronteerd
met de vraag: wat betekent het om de toekomst te kennen?
Een prachtige voorstelling voor jong en oud. 12 dansers met
live muziek van Spinvis.

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 25,00*
Supporters: € 15,00*
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 15,00*
kinderen t/m 12 jaar: € 15,00*
* INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

open kinderatelier

Tussen 12:00 en 16:00 uur kunt u een bezoek brengen
aan het Singer atelier voor een leuke activiteit.

»

Voorlopig voor Altijd

We zijn nog lang niet van ze af, want met ‘Voorlopig voor
Altijd’ spelen Remko Vrijdag en Martine Sandifort alweer
hun vierde gezamenlijke voorstelling op rij. En dat is goed
nieuws voor iedereen die van rauw, razendsnel, scherp, over
de top, supermuzikaal en ongenadig grappig cabaret houdt,
waarin een karavaan aan typetjes voorbijtrekt. De vorige
show ‘Vrijdag vs Sandifort’ werd uitgeroepen tot een van
de meest indrukwekkende cabaretvoorstellingen van het
seizoen: “Er zijn maar weinig Nederlandse cabaretiers die
met zoveel acteer- en zangtalent, energie en overtuigingskracht op het toneel staan als Remko Vrijdag en Martine
Sandifort”, concludeerde de Poelifinario-jury.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 25,00
Supporters: € 22,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 22,50
MAAK U OP VOOR EEN ENERGIEVERSLINDENDE SHOW. NA AFLOOP BENT U MOE, MAAR
LEKKER MOE. VAN HET LACHEN.

» Kick van der Veer

» APRIL «

NICHON GLERUM

THEATER
DINER

Do 11 april 2019

ORKATER

» 2 37 redenen om

FOTOGRAFIE: PIEK
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door te gaan

Za 6 april 2019

KOM HIER DAT IK U KUS
» S ophie van Winden, Kirsten Mulder,
Dragan Bakema, Oda Spelbos, e.a.

‘Kom hier dat ik u kus’, de tweede roman van Griet Op de Beeck, werd binnen een
week na verschijning een bestseller. Op de Beecks confronterende verhaal over Mona
en de verhoudingen in haar familie is nu voor het theater bewerkt. Een toneelvoorstelling vol humor, scherpte en ontroering. Een topcast speelt dit aangrijpende verhaal over ouders en kinderen, de zoektocht naar identiteit, het lef om eigen keuzes
te durven maken en de grillen van de liefde.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 35,00
ZO’N PRACHTIG BOEK! IN EEN BEWERKING VAN JANINE BROGHT!
IN REGIE VAN MIRJAM KOEN, MET GEWELDIGE ACTEURS. DIT KAN
NIET ANDERS DAN EEN HELE BIJZONDERE AVOND WORDEN.

» Mette Bouhuijs

Theatermakers Geert Lageveen en
Leopold Witte hebben er dringend behoefte aan om de balans op te maken.
Ze zijn allebei dik in de vijftig en hoe
gaan ze daarmee om? Waar staan ze in
het leven? Welke rol willen ze nog spelen? Hoe willen ze herinnerd worden?
En welke plaatjes moeten er gedraaid
worden op hun allerlaatste feestje? Op
zoek naar antwoorden leggen Geert
en Leopold elkaar het vuur na aan de
schenen. Waar de een de dood ziet als
deel van het leven, bezweert de ander
haar door allerlei doelen te stellen.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

LEOPOLD WITTE EN GEERT
LAGEVEEN ZIJN ALLEBEI GEWELDIGE ACTEURS. JE HOEFT
MAAR NAAR DE STERREN TE
KIJKEN DIE ZE KREGEN IN DE
KRITIEKEN. IK ZIE ER ENORM
NAAR UIT OM DIE VOORSTELLING TE GAAN ZIEN.

» Edwin de Vries

DIRK HARDY

Vr 12 april 2019

Wo 24 april 2019

LOUISE KORTHALS

BRAM VAN DER VLUGT

» A lles is er

Hebben we er met Louise Korthals een nieuwe cabaretvedette bij? Daar lijkt het sterk op! Afgelopen najaar zette zij
samen met Dolf Jansen haar tanden in 2017 en dat leidde
tot en oudejaarsconference zoals die hoort te zijn: vol rake
grappen, scherpe observaties en indringende liedjes. In ‘Alles
is er’ gaat Korthals de muzikale confrontatie aan met … alles.
Ze schuurt langs de rafelranden, schaduwkanten en zonovergoten momenten van onze mateloze levens en onbeperkte
mogelijkheden. Waarom je hoofd boven water houden als
je ook in bad kan liggen? Alles is er tenslotte. Of toch niet?

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 25,00
Supporters: € 22,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 22,50

HET GAAT ERGENS OVER, ZE IS PRACHTIG OM
NAAR TE KIJKEN EN ZE ZINGT ALS EEN LIJSTER.

» Kick van der Veer

»
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ASTRID VERHOEF
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Vogel

Martinus woont in een oud stationsgebouw. Als dertienjarige
is hij er komen wonen en nooit meer vertrokken, al beweert
hij zelf van wel. Vijfenzeventig jaar later kijkt hij met zijn
kleinzoon terug op zijn leven. Een lastige opgave, want
Martinus neemt graag een loopje met de waarheid. Toch
zoeken ze naar wat er in de oorlog is gebeurd en wat
Martinus al die jaren heeft weggestopt. Thomas Verbogt
schreef het speciaal voor de 85e verjaardag van Bram van
der Vlugt. Hij gaat het avontuur aan met de veel jongere
theatermakers Roelof Pothuis en Thijs Prein.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 35,00
Supporters: € 32,50
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 32,50

» OP PAGINA 20 VINDT U
EEN INTERVIEW MET
BRAM VAN DER VLUGT
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DIK NICOLAI

» MEI «

Za 4 mei 2019

Wo 8 mei 2019

DE GETERGDE MANNEN

RICHARD GROENENDIJK

»

Leo Fuld - Wo Ahin Soll Ich Geh'n?

Getergde Man Rob van de Meeberg en zijn dochter Rosa
Mee brengen een muzikaal eerbetoon aan een unieke
Nederlandse zanger. Leo Fuld werd in 1912 geboren in een
arm Rotterdams gezin en groeide uit tot een wereldster, die
optrad met Edith Piaf en Frank Sinatra. Zijn versie van ‘My
Yddische Mama’ was een wereldhit en hij maakte succesvolle
wereldtournees. Toen hij in Parijs een Poolse overlevende
van het getto in Warschau het Jiddische lied ‘Wo Ahin Soll
Ich Geh’n’ hoorde zingen, was Fuld zo geroerd dat hij hem
beloofde het nummer wereldberoemd te maken. En dat
deed hij. De man, die met zijn warme tenor dertig miljoen
platen verkocht, stierf in 1997, zo goed als vergeten.

tijd: 21:00 uur
Prijs: € 15,00

ROB VAN DE MEEBERG SPEELT LEO FULD.
DE OOIT LEGENDARISCHE ZANGER VAN ‘MY
YDDISCHE MAMA’. EEN ONVERGETELIJKE
VOORSTELLING.

» Kick van der Veer

»

Om alles! (Reprise)

“Richard Groenendijk bewijst zijn meest succesvolle cabaretprogramma tot nu toe oogstte uitsluitend lovende recensies, uitverkochte theaters en laaiend enthousiast publiek.
Logisch, want we zien Richard van z’n scherpste, grappigste,
persoonlijkste en meest adremme kant. Bijna twee uur hilarische verhalen, opzienbarende ontboezemingen en niet te
versmaden typeringen. Hij heeft een grote mond, maar een
klein hartje. “Een antiheld met allure!”, schreef Het Parool.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

GEWELDIG DAT SINGER DEZE TOPENTERTAINER BINNEN KON HALEN !
» Kick van der Veer

EDDY WENTING EN PAULINA MATUSIAK

Vr 10 mei 2019

Do 16 mei 2019

DE DAG DAT IK ROBERT
LONG ONTMOETTE…

BEDROG

»M
 aaike Widdershoven,
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» T oneelgroep Suburbia; Matthijs

IJgosse, Jesse Wilms, Justus van Dillen

Dieter Troubleyn, e.a.

Robert Long zou dit najaar 75 jaar geworden zijn. Een mooi
moment om een ode te brengen aan de singer-songwriter.
Omdat de meester zelf ze niet meer kan vertolken, komt het
beste alternatief naar het theater: vier zangers en zangeressen die Long daadwerkelijk gekend hebben. Tussen alle liedjes door vertellen zij grappige, persoonlijke en ontroerende
verhalen over zijn roerige leven. Het script is van Ivo de Wijs.

Emma en Robert zijn getrouwd, Jerry is de beste vriend
van Robert, Jerry en Emma zijn minnaars, Robert weet van
de affaire, maar dát weet Jerry dan weer niet. In negen
verschillende momenten ontrafelt op ingenieuze én genadeloze wijze het web van leugens en intriges waarin Emma,
Robert en Jerry zich al jaren bevinden. Iedereen bedriegt
immers iedereen in deze geraffineerde driehoeksverhouding. Maar het grootste bedrog plegen ze uiteindelijk aan
niemand anders dan zichzelf.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 29,50
Supporters: € 27,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 27,00

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 27,50
Supporters: € 25,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 25,00

IK ZAL NOOIT VERGETEN DAT IK IN 1974 DE
LP ‘VROEGER OF LATER’ KREEG VAN ENE ROBERT
LONG. NOOIT VAN GEHOORD. IK ZETTE DIE PLAAT
OP EN VANAF DAT MOMENT WIST IK DAT ER IETS
HEEL BIJZONDERS GEBEURDE.

EEN VAN DE BESTE STUKKEN VAN HAROLD
PINTER OVER EEN DRIEHOEKSVERHOUDING. HET
VERHAAL WORDT ACHTERSTEVOREN VERTELD.

» Kick van der Veer

» Edwin de Vries

HARDY KLINK

ALEX SCHEFFER
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» MEI «

Za 18 mei 2019

Zo 19 mei 2019

MILLENNIUM JAZZ
ORCHESTRA & LAURA
BOHN

DE GRUFFALO (3+)

» B ernstein Celebration Tour

‘Leonard Bernstein at 100’ is een wereldwijd evenement om
de honderdste geboortedag van de legendarische componist
en dirigent groots te vieren. In Nederland valt deze eer te
beurt aan het Millennium Jazz Orchestra, dat met artistiek
leider Joan Reinders en vocaliste Laura Bohn een spectaculaire cross-over presenteert die de klassieke muziek van
Bernstein verbindt met jazz-idioom in bigbandbezetting.
Het programma is contrastrijk, met veel swing, bluesy, vette
bigbandklanken, opwindende ritmiek en prachtige ballades.

tijd: 20:15 uur
Prijs: € 29,50
Supporters: € 27,00
CJP/ BankGiro Loterij VIP: € 27,00
MET DIT TOPORKEST EN DIT BIJZONDERE PROGRAMMA SLUITEN WE SWINGEND HET THEATERSEIZOEN AF.

» Co de Kloet

»M
 eneer Monster

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse
stekels van zijn staart tot aan zijn enge kop. De Gruffalo!
Een kleine muis wordt uitgenodigd om te komen eten; eerst
door een vos, dan door een uil en vervolgens door een slang.
Maar die zien hem zelf als een lekker hapje. Daarom verzint
de kleine muis een list. Hij heeft vandaag al een eetafspraak
bij de Gruffalo. De muis legt uit hoe dat niet-bestaande griezelbeest eruit ziet. De dieren schrikken zich een hoedje en
druipen af. Maar dan komt de muis een echte Gruffalo tegen
die er precies zo uit ziet als de muis zelf heeft verzonnen!

tijd: 15:00-15:45 uur
Prijs: € 15,00*
Supporters: € 10,00*
kinderen t/m 12 jaar: € 10,00*
* INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

open kinderatelier

Tussen 12:00 en 16:00 uur kunt u een bezoek brengen
aan het Singer atelier voor een leuke activiteit.

PROGRAMMA
MATINEE
» lezingen | toneel «
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Juicebar
Lunch
Diner
To Go Shop
Font tagline: PT Sans Narrow

Print: R=249 G=211 B=230
Web: C=1 M=24 Y=0 K=0
# F9D3E6

Geniet van
de Singer
collectie

Print: R=197 G=64 B=117
Web: C=19 M=86 Y=25 K=4
# C54075

OPENINGSTIJDEN
To Go Shop
Dagelijks 11.30-22.00
Juicebar / Restaurant
Dagelijks 11.30-00.00
(vrij - zat tot 01.00)
Keuken
Dagelijks van 11.30-22.00
Gesloten
Maandag en Dinsdag
Naarderstraat 35 | 1251 AZ | Laren | 035 - 76 20 999
www.cha-asiancomfortfood.nl

Hocras B.V. (035) 69 79 777
Franse Kampweg 38, 1406 NW Bussum
info@hocras.nl • www.hocras.nl
Hocras verkoopt uitsluitend aan bij de K.v.K. ingeschreven
ondernemingen en instellingen die in aanmerking komen voor een
Hocras Kooppas.

49340-1 HOC Adv Hocras Singer_108x285mm_04.indd 1

05-04-18 09:15
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TUINTALKS

ANNA DE WEERT (1867-1950), ROZENTUIN TE AFSNEE, 1903

Deze zomer staat Singer Laren in het teken van de tuin.
Aanleiding is de openstelling van de door landschapsarchitect Piet Oudolf ontworpen beeldentuin. In het museum ziet
u de tentoonstelling Geschilderde tuinen en een presentatie
van Oudolfs werk. Kortom, Singer Laren bloeit! Op vier zondagmiddagen vinden Tuintalks plaats: korte inspirerende
lezingen met verschillende ‘groene’ invalshoeken.

Zo 17 juni 2018 - 15:00 uur

Harriet Stoop geeft een kijkje achter de schermen
van de ‘Singer Oudolf tuin’

Zo 8 juli 2018 - 15:00 uur

Floor de Graaf over geschilderde tuinen

Zo 19 augustus 2018 - 15:00 uur

Anne Mieke Backer over het leven en werk van Nederlands
eerste vrouwelijke tuinarchitect Jeanette van Zijdveld

Zo 26 augustus 2018 - 15:00 uur

Anne van Lienden over geschilderde tuinen

ELKE MATINEEPRIJS IS INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

» LEZINGEN | TONEEL «
PREMIÈRE

Zo 18 november 2018

PIETER
NIEUWINT &
IVO DE WIJS
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»

Zo 23 september 2018

ANNE WIL BLANKERS
EN EDWIN JONKER
» D riving Miss Daisy van Alfred Uhry

Driving Miss Daisy is het hartverwarmende verhaal van een bijzondere vriendschap
tussen de oudere weduwe Miss Daisy en haar chauffeur. In de Zuidelijke Staten van
Amerika, die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw geteisterd werden door
rassenrellen en de strijd om gelijke rechten, proberen Miss Daisy en Hoke een weg
te vinden tussen vooroordelen, racisme, en ouder worden.
In de hoofdrollen: Anne Wil Blankers, de grande dame van het Nederlandse toneel,
als Miss Daisy, en Edwin Jonker als haar chauffeur. Dit iconische toneelstuk over trots,
veranderende tijden en de transformerende kracht van vriendschap wordt voor het
eerst in Nederland opgevoerd. In 1988 won Driving Miss Daisy de Pulitzer Price voor
Beste Drama. Het werd in 1989 verfilmd en won maar liefst drie Oscars: Beste Film,
Beste Actrice en Beste Bewerkte Scenario.

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 37,50
Supporters: € 35,00
CJP/BankGiro Loterij VIP: € 35,00

Literair Variété

Een decennium geleden waren Ivo de
Wijs en Pieter Nieuwint regelmatig in
het theater te zien met het tintelende
‘Literair variété’, waarin ze verzen, gedichten en liedjes van henzelf en van
andere dichterlijke grootheden presenteerden. “Zeer, zeer leuk allemaal.
(…) Een weldadige ode aan het woord”,
schreef De Telegraaf destijds. De heren
zijn terug met een ongewijzigde formule. Woorden en noten doen het
werk in een liefderijk en vreugdevol
eerbewijs aan tekst en muziek.

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 25,00
Supporters: € 15,00
BankGiro Loterij VIP: € 15,00
Museumkaart: € 20,00
ZE MAAKTEN FURORE IN DE
JAREN 70 MET HET KABARET
IVO DE WIJS. MAAR OM DE
HEREN TE CITEREN:
PAS ALS WIJ GAAN LIJDEN
AAN PLANKENKOORTS EN
DREMPELVREES
VERLATEN WIJ BEIDEN
DE VADERLANDSE PODIAE’S.

» Kick van der Veer

HENRI LE SIDANER, GEDEKTE TAFEL VOOR
EEN MET ROZEN BEGROEID HUIS, 1935

PROGRAMMA 2018/2019 - MATINEE

Zo 25 november 2018

Zo 2 december 2018

zo 20 januari 2019

JAN RUDOLPH
DE LORM

BEATRICE
VAN DER POEL
& THOMAS
VERBOGT

HENK VAN OS

nisten, de intieme tijd

»
Museumdirecteur Jan Rudolph de
Lorm gidst u door de tentoonstelling
Laatste impressionisten. De tentoonstelling is gewijd aan de succesvolle
kunstenaarsvereniging Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs
(1900-1915). Deelnemende kunstenaars als Henri Le Sidaner, Emile Claus,
Gaston La Touche, Henri Martin en
Frits Thaulow waren decennialang
zeer succesvol aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan. Tot in de jaren ’30
van de 20ste eeuw domineerden zij de
kunstmarkt, totdat zij werden ingehaald door de avant-gardisten die de
zichtbare werkelijkheid niet langer
verfraaiden.
Het zogenaamde intimisme was de
laatste grote Franse kunststroming die
zich aan de natuur wijdde. Door tijdgenoten werden de initimisten beschouwd als de laatste vertegenwoordigers van het impressionisme.

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 19,00
Supporters € 8,00
BankGiro Loterij VIP € 8,00
Museumkaart € 11,00

mij het meest heeft
betekent: Lorenzo Lotto
(1480-1557)

Montere Weemoed

Schrijver Thomas Verbogt en singersongwriter Beatrice van der Poel brengen een hartverwarmende collage van
weemoedige liedjes en komische verhalen. Ze zingen en vertellen over tintelend verlangen, alledaagse waanzin
en melancholie, over kleine belevenissen met grote gevolgen en het toeval
dat geluk heet.

Je hebt schilderijen die heel mooi zijn
en daarom onvergetelijk. Er zijn ook
schilderijen die je nooit meer vergeet,
omdat ze zo eigenaardig en zo individueel zijn dat je verbaast en verbijsterd bent. Soms is het net alsof Lorenzo de draak steekt met alles wat in zijn
tijd gangbaar was in de kunst. Daardoor leer je niet alleen zijn kunst kennen, maar ook de persoon Lorenzo
Lotto. Iemand die zo buiten de randjes
wilde kleuren was gedoemd tot de
periferie van de kunstgeschiedenis.

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 22,00
Supporters: € 12,00
BankGiro Loterij VIP: € 12,00
Museumkaart: € 15,00

BEATRICE IS EEN ZANGERES
DIE ZO SLIM EN MOOI MET
TEKSTEN KAN WERKEN
DAT VERBOGT EEN IDEALE
‘VERKLANKER’ NAAST ZICH
WEET. #ILOVEBEATRICE

» Co de Kloet

ELKE MATINEEPRIJS IS INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 19,00
Supporters: € 8,00
BankGiro Loterij VIP: € 8,00
Museumkaart: € 11,00
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» D e laatste impressio-

» D e schilder die voor

GUSTAV KLIMT, THE KISS, 1907-1908

» LEZINGEN | TONEEL «

Zo 27 januari 2019

Zo 3 februari 2019

Zo 17 maart 2019

JULIKA
MARIJN

JOP UBBENS

KARIN
HAANAPPEL
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» U it verdriet geboren

(Helene Kröller-Müller)
Reprise

Beleef een geweldige middag in het
theater bij de voorstelling Uit Verdriet
Geboren van Julika Marijn over Helene
Kröller-Müller. Marijn gaat vertellend,
spelend en zingend op zoek naar de inspirerende, maar ook complexe vrouw
achter de wereldberoemde kunstverzameling. Waarom wijdde zij haar leven
aan de kunst en wat hoopte ze daarin
te vinden? Liefde, troost, erkenning,
eeuwigheid? Een compensatie voor
de slechte band met haar kinderen?
“Fascinerend solotoneel.” (Noordhollands Dagblad).

» D e hedendaagse

kunstmarkt in al zijn
geledingen

De kunstmarkt is gelaagd. Er is er niet
één; er zijn er vele. Terwijl de verzamelaars van oude meesters een uitstervend ras zijn, is het ‘hybride’ verzamelen - met de nadruk op hedendaagse
kunst van na 1960 - helemaal ‘hot’.
Jop Ubbens - oud-directeur van Christie’s Nederland, nu Ubbens Art - leidt u
aan de hand van afbeeldingen langs
de verschillende, boeiende kunstmarkten. Hij vertelt over bizarre en soms
misschien obscene prijzen voor kunst
en laat zien dat kunst niet slechts een
verbeelding van de werkelijkheid is.
Kunst maakt blij, kunst schuurt en
kunst hoort erbij.

»

Gustav Klimt

Gustav Klimt (1862-1918) staat bekend
als schilder van prachtige vrouwen:
mythologische godinnen en heldinnen, maar ook ontelbare portretten
van de Weense nouveau-riche dames.
“Das Weib ist mein Hauptwerk”, zei hij
zelf. Klimt gaf uitdrukking aan alle vormen van vrouwelijkheid; van zwangerschap tot verleidelijkheid, van geboorte tot dood. De vrouw was voor hem
als de natuur, een komen en gaan zoals
de cyclus van het leven. In de lezing
komt zijn passie voor vrouwen ruimschoots aan bod, maar ook zijn rol binnen het modernisme wordt onderstreept.

NA DE UITVERKOCHTE
MATINEE VAN VORIG JAAR,
OP VELER VERZOEK OP
HERHALING.

» EVERT VAN OS

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 25,00
Supporters: € 15,00
BankGiro Loterij VIP: € 15,00
Museumkaart: € 20,00

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 19,00
Supporters: € 8,00
BankGiro Loterij VIP: € 8,00
Museumkaart: € 11,00

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 19,00
Supporters: € 8,00
BankGiro Loterij VIP: € 8,00
Museumkaart: € 11,00

AUGUSTE RODIN, DE SMART, CIRCA 1892, BRONS, SINGER LAREN

PROGRAMMA 2018/2019 - MATINEE

Zo 24 maart 2019

Zo 7 april 2019

Zo 14 april 2019

JAN RUDOLPH
DE LORM &
ANTOINET
OOSTINDIËR

HANS DEN
HARTOG JAGER

HELMERT
WOUDENBERG

Nederlandse kunst
na 1945

inspiratie naar therapie

Kunst en psychiatrie hebben elkaar
over en weer veel te bieden. Die gemeenschappelijkheid is de basis geweest voor het ontstaan van vele
grote kunstwerken. Zo stelt de psyche
de kunstenaar in staat om een verhaal te vertellen. In zijn of haar denken en handelen worden gevoelens,
gedachten en gedragingen in de brede
context van het menselijk bestaan
geplaatst. En zo worden de intenties
van de kunstenaar ook weer deel van
het domein van de psycholoog en
psychiater. In deze duo presentatie
bespreken psychiater Antoinet Oostindiër en Jan Rudolph de Lorm de
raakvlakken tussen kunst psychiatrie.
Onder anderen August Rodin, Erst
Ludwich Kirchner, Edvard Munch,
Vincent van Gogh, Jean Dubuffet
en Anton Heijboer komen aan bod.

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 19,00
Supporters: € 8,00
BankGiro Loterij VIP: € 8,00
Museumkaart: € 11,00

Hans den Hartog Jager, schrijver en
kunstcriticus van NRC Handelsblad,
toont en bespreekt de vernieuwingen
in de Nederlandse na-oorlogse kunst.
Aan bod komen Karel Appel, Lucebert,
Constant, Jan Schoonhoven, Ger van
Elk, JCJ Vanderheyden, René Daniëls,
Marlene Dumas, Michael Raedecker,
Folkert de Jong, Robert Zandvliet en
vele anderen.
Den Hartog Jager schreef onder meer
‘Dit is Nederland’ (2008), waarin hij
Nederland in tachtig hedendaagse
kunstwerken karakteriseert. In 2011
verscheen ‘Het sublieme’, over de opkomst en neergang van schoonheid in
de moderne kunst. In 2013 publiceerde
hij ‘Cobra tot Dumas. De lezing sluit
aan bij de tentoonstelling Nederlandse
kunst uit bedrijfscollecties.

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 19,00
Supporters: € 8,00
BankGiro Loterij VIP: € 8,00
Museumkaart: € 11,00

ELKE MATINEEPRIJS IS INCLUSIEF MUSEUMBEZOEK, EXCLUSIEF BEWAAKTE GARDEROBE EN CONSUMPTIE

» C armiggelt

Van 1946 tot 1975 schreef Simon
Carmiggelt in Het Parool elke dag een
Kronkel. Ruim dertig jaar na Carmiggelts dood blijkt dat de tijd zijn oeuvre
niet heeft aangetast. Integendeel:
zijn scherpe blik, zijn interesse in het
menselijk onvermogen en zijn beeldende taal tillen zijn verhalen moeiteloos over de jaren heen.

EEN GEVOELIG ACTEUR
ALS HELMERT BRENGT DEZE
PAPIEREN PERSONAGES
ONGETWIJFELD TOT LEVEN.
EN WE MOGEN VAST EN
ZEKER OOK ZACHTJES OM ZE
LACHEN.

» Mette Bouhuijs

tijd: 15:00 uur
Prijs: € 25,00
Supporters: € 15,00
BankGiro Loterij VIP: € 15,00
Museumkaart: € 20,00
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» K unst & Psyche. Van

» V ernieuwingen in de

BRUNELLO CUCINELLI BORRELLI CORNELIANI
FEDELI JACOB COHËN LORO PIANA

Parlare Zevenend 2e 1251 RN Laren N.H.
Telefoon (035) 538 97 88 Fax (035) 531 64 14
E-mail: info@parlare.nl www.parlare.nl

ALGEMENE INFORMATIE

VIA INTERNET Via onze website kunt

u 24 uur per dag kaarten bestellen.
De betaling van uw toegangsbewijzen
geschiedt via iDEAL of creditcard. Voor
online betalingen rekenen wij € 1,50
transactiekosten. Na betaling worden
de toegangsbewijzen per mail naar u
toegestuurd.

VIA DE KASSA De kassa is geopend

van dinsdag t/m zondag van 10.00 –
17.00 uur. Bij voorstellingen is de kassa
een uur voor aanvang van de voorstelling geopend. Indien u toegangsbewijzen via de mail of telefonisch bestelt,
krijgt u van ons een betalingslink toegestuurd, waarmee u de toegangsbewijzen kunt betalen. Na betaling worden de toegangsbewijzen per mail of,
indien gewenst, per post toegestuurd.
Voor het toesturen van toegangsbewijzen per post rekenen wij € 1,95 per
bestelling.

VOORVERKOOP Singer Supporters

kaarten afhaalt met korting, dient u
uw supporterspas gereed te houden.
Gereserveerde toegangsbewijzen
voor voorstellingen die binnen zeven
dagen plaatsvinden, dienen binnen
drie werkdagen, doch uiterlijk één
dag voor de voorstelling te worden
afgehaald en betaald aan de kassa.

CJP-KORTING Jongeren met een
CJP-kortingspas krijgen € 2,50 korting
op de volle prijs op vertoon van hun
CJP-kortingspas. CJP-korting is alleen
geldig op toegangsbewijzen die aan
de kassa gekocht worden.
KINDERPRIJZEN Kinderprijzen gelden

t/m 12 jaar.

OPHALEN TOEGANGSBEWIJZEN U kunt

de gereserveerde toegangsbewijzen,
op de dag van de voorstelling, afhalen
tot uiterlijk een half uur voor aanvang.
Daarna worden niet opgehaalde toegangsbewijzen verkocht.

BENT U VERHINDERD? Dan kunt u de

hebben als eerste de mogelijkheid om
kaarten te kopen vanaf maandag
23 april 2018, 11:00 uur. Dit kan via de
website of bij de kassa, met het bestelformulier. Uw bestelling per bestelformulier wordt in volgorde van binnenkomst behandeld Bestelt u toegangsbewijzen via het bestelformulier dan
krijgt u een betalingslink toegestuurd.
U betaalt via iDeal en u ontvangt
de toegangsbewijzen per e-mail of
per post. Voor het toesturen van toegangsbewijzen per post rekenen wij
€ 1,95 per bestelling.

toegangsbewijzen teruggeven. De toegangsbewijzen dienen uiterlijk 7 dagen
voor aanvang van de voorstelling in
het bezit te zijn van Singer Laren.
U ontvangt geen restitutie. Indien u
Supporter bent ontvangt u van ons
een tegoed wat op uw supporterspas
wordt gezet. Dit tegoed kunt u inzetten voor de aankoop van nieuwe toegangsbewijzen. Uw kaarten kunt u
ook ruilen voor een andere voorstelling. Bij een hogere kaartprijs dient u
bij te betalen, bij een lagere prijs vindt
geen restitutie plaats.

LOSSE KAARTVERKOOP Losse kaarten
voor het hele seizoen zijn aan de kassa,
telefonisch en online verkrijgbaar
vanaf zaterdag 19 mei 2018, 11:00 uur.

VERLOREN OF VERGETEN TOEGANGSBEWIJZEN Mocht u uw toegangsbewijs

GERESERVEERDE TOEGANGSBEWIJZEN
BINNEN 7 DAGEN AFHALEN Gereser-

veerde toegangsbewijzen dienen binnen zeven dagen vanaf de datum van
reservering te zijn afgehaald. Indien u

hebben verloren of zijn vergeten, dan
verstrekken wij (onder voorbehoud
en uitsluitend vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling op vertoon
van een geldig legitimatiebewijs)
duplicaat toegangsbewijzen. Hiervoor
wordt eenmalig € 1,95 in rekening gebracht. Het voor u uitprinten van een

online toegangsbewijs valt ook onder
deze service; hiervoor wordt eveneens
eenmalig € 1,95 in rekening gebracht.

PODIUMCADEAUKAART Bij de kassa

van Singer Laren is de Podium Cadeaukaart te koop. De Podium Cadeaukaart
kan tevens als betaalmiddel gebruikt
worden bij een bestelling aan de kassa.

DIVERSEN
HUISREGELS In Singer Laren gelden
de algemene bezoekersvoorwaarden
die te vinden zijn op onze website. Wij
hanteren bij de kinder- en familievoorstellingen een leeftijdsgrens die vermeld staat bij de voorstelling. De leeftijdsgrenzen zijn zorgvuldig bepaald
door de theatergezelschappen. Wij
houden ons aan de gestelde leeftijd
en vragen u dan ook vriendelijk deze
leeftijdsgrens aan te houden voor uw
plezier en dat van onze andere gasten.
AANVANG VOORSTELLINGEN Matineevoorstellingen beginnen om 15.00 uur
en avondvoorstellingen om 20.15 uur.
DUUR VOORSTELLINGEN De duur van
de voorstellingen zullen wij, zodra
deze bekend zijn, op de website
publiceren.

AANSPRAKELIJKHEID Dit programma

is met grote zorg samengesteld. Fouten
en wijzigingen in de voorstellingsgegevens en toegangsprijzen zijn echter
niet uitgesloten. Het is ook mogelijk
dat er veranderingen/wijzigingen in
de cast kunnen plaatshebben. Singer
Laren kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Singer Laren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
zichtlijnen van decors en voor de
sterkte en kwaliteit van de elektronische geluidsweergave, zoals deze door
de regie worden bepaald.

CONSUMPTIE In de toegangsprijs voor
de avondvoorstellingen is één consumptie naar keuze inbegrepen. U
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KAARTVERKOOP

krijgt de consumptie tijdens de pauze
of, als er geen pauze is, na de voorstelling tegen inlevering van uw consumptiemunt. Het is niet toegestaan
om consumpties mee te nemen in de
theaterzaal. Tijdens de matineevoorstellingen is er in uw toegangsbewijs
geen consumptie inbegrepen.

GARDEROBE Tijdens de avondvoorstellingen zijn de genoemde toegangsprijzen inclusief het gebruik van de
bewaakte garderobe. Tijdens de matineevoorstellingen is er geen bewaakte
garderobe.
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LAATKOMERS Bij een aantal voorstel-

lingen mogen wij u na aanvang van
de voorstelling niet meer toelaten, dit
omdat het de artiesten en het publiek
te veel stoort.

VERBODEN TE FOTOGRAFEREN/FILMEN
Het maken van foto-, video- en geluidsopnamen is niet toegestaan
tijdens de voorstelling.

MOBIELE TELEFOONS U bent verplicht

om uw mobiele telefoon uit te schakelen bij het betreden van de zaal.

STOELVERHOGERS Voor kinderen

zijn er stoelverhogers verkrijgbaar bij
onze gastvrouwen/ -heren.

GASTVROUWEN/-HEREN Er is bij iedere
voorstelling een gastvrouw of gastheer van Singer Laren aanwezig.
Klachten of opmerkingen kunt u
eventueel bij hem/haar kwijt.

SPECIALE
VOORZIENINGEN
MINDERVALIDEN Singer Laren beschikt
over 4 rolstoelplaatsen. Hiernaast is
plaats voor 1 of 2 begeleiders. Deze
plaatsen bevinden zich in de zaal. U
kunt deze plaatsen op basis van beschikbaarheid reserveren door contact
op te nemen met onze kassa. Wij

beschikken tevens over een invalidetoilet op de begane grond, links van de
kassa.

HEADPHONES VOOR SLECHTHORENDEN

Wij beschikken over geluidsversterking voor slechthorenden. Ook mensen zonder gehoorapparaat kunnen
van dit systeem gebruikmaken.
Mocht u dit nodig hebben, dan raden
wij u aan dit bij reservering door te
geven. Als borg vragen wij uw bankpas of legitimatiebewijs.

PRAKTISCHE
INFORMATIE
PARKEREN U kunt dichtbij Singer Laren

parkeren op het parkeerterrein aan de
Hein Keverweg. Het parkeren is gratis.

COMPLEET
AVONDJE UIT
THEATERDINER Voor een compleet
avondje uit kunt u voorafgaand aan
een aantal theatervoorstellingen bij
ons dineren. U kunt via onze website
het speciale theaterdiner à € 49,50 bestellen voor de desbetreffende avond
of telefonisch via onze kassa tot 2 dagen vóór de voorstelling. Het theaterdiner wordt voor u bereid door Belle
Folie en bestaat uit een 3-gangenmenu (voor-, hoofd- en nagerecht)
met een wijnarrangement (welkomstdrankje, wijnarrangement) en koffie
of thee na. Per gang heeft u een keuze
uit twee gerechten die u bij uw bestelling doorgeeft. U wordt om 18.00 uur
verwacht en u gaat om 18.30 uur aan
tafel. Het diner zal rond 20.00 uur
afgelopen zijn, waarna u direct de
theaterzaal kunt betreden.
NAGENIETEN Na de voorstelling is ons
sfeervolle theater nog open voor een
gezellige nazit. In onze foyer kunt u
met een drankje, een bitterbal en
lekkere muziek nog even napraten.

Een mooie gelegenheid om wellicht
uw favoriete acteur, de beroemde
cabaretier of die talentvolle muzikant
te ontmoeten. U kunt ervoor kiezen
om een borrelarrangement klaar te
laten zetten in de pauze of na afloop
van de voorstelling. Uw bestelling
staat dan voor u klaar op een gereserveerde tafel. U kunt dit arrangement
boeken op de avond van de voorstelling bij onze horeca. De prijs voor dit
arrangement is exclusief de prijs van
het theaterkaartje.

THEATERNIEUWS
SERVICEMAIL Singer Laren communi-

ceert veel via de e-mail met digitale
nieuwsbrieven. Zo kunnen wij u op
de hoogte houden over annuleringen,
aankondigingen van speciale voorstellingen of tentoonstellingen. Een actueel e-mailadres is daarbij noodzakelijk.
Koopt u een ticket voor een voorstellingen of tentoonstelling, laat dan uw
e-mailadres achter en u ontvangt van
ons voorafgaand aan de voorstelling
een servicemail met de laatste praktische informatie rondom die voorstelling.

THEATERBERICHTEN Meldt u aan voor

onze nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van voorstellingen, bijboekingen, aantrekkelijke acties en meer.
U ontvangt dan periodiek een e-mailbericht. Aanmelden kan via onze site
www. singerlaren.nl of via publiciteit@singerlaren.nl.

THEATER IN ONTWIKKELING Uw feed-

back helpt ons onze service te verbeteren. Wij zijn nieuwsgierig naar hoe u
uw bezoek beleefd heeft, of u ergens
tevreden over bent of juist niet. Laat
het ons weten via theater@singerlaren.nl of via facebook.

LAATSTE NIEUWS Het laatste nieuws
over het programma en speciale acties
vindt u op onze website www.singerlaren.nl en op onze social media.
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EVERT PIETERS, DE TUIN VAN VILLA DE WILDE ZWANEN, CA. 1911-1914
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MUSEUM

ONVERGETELIJK SINGER

TENTOONSTELLINGEN
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VR
VR
VR
VR
VR

»
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DI 5 JUNI T/M ZO 26 AUGUSTUS 2018
GESCHILDERDE TUINEN & PIET
OUDOLF

DI 5 JUNI T/M ZO 26 AUGUSTUS 2018
PORTRETTEN UIT DE SINGER
COLLECTIE

»
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6-7-2018
3-8-2018
7-9-2018
5-10-2018
2-11-2018
4-1-2019
8-2-2019
8-3-2019
5-4-2019

DI 4 SEPTEMBER T/M ZO 2 DECEMBER 2018
LAATSTE IMPRESSIONISTEN

DI 11 DECEMBER T/M MEDIO APRIL 2019
KUNST UIT BEDRIJFSCOLLECTIES

ANNA SINGER ARTOTHEEK

»
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DI 9 T/M 14 OKTOBER 2018

SCHILDERWORKSHOPS
VOOR VOLWASSENEN

»
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DO 5 JULI 2018

25-5-2018
29-6-2018
24-8-2018
28-9-2018
26-10-2018
23-11-2018
28-12-2018
25-1-2019
22-2-2019
29-3-2019

WILLIAM SINGER 150

Di 31 mei t/m zon 9 september 2018
ERFGOEDFESTIVAL ‘GROEN
IN GOOI & VECHT’

OPEN KINDERATELIER

»
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ZO
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26-8-2018
2-9-2018
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21-10-2018
28-10-2018
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30-12-2018
6-1-2019
27-1-2019
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24-2-2019
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29-7-2018
5-8-2018
12-8-2018
19-8-2018

PIMS ATELIER

»
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WO 3 T/M ZO 28 OKTOBER 2018

KINDERWORKSHOP
DOOR EEN KUNSTENAAR

»
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THEATER
Za
Za
Vr

22-9-2018
29-9-2018
12-10-2018

Vr

19-10-2018

Wo
Vr

7-11-2018
14-12-2018

DO
Za
Za
Za

7-2-2019 		
2-3-2019
16-3-2019
6-4-2019

Do

11-4-2019

Wo
Do

24-4-2019
16-5-2019

Muziek
Do
Vr
Za
Do
Vr
Vr
Za
Za
Za

18-10-2018
9-11-2018
17-11-2018
29-11-2018
25-1-2019
1-2-2019
2-2-2019
23-3-2019
18-5-2019

Anne Wil Blankers  DRIVING MISS DAISY
Hans Croiset, Johanna ter Steege  DE VADER
Liz Snoijink en Raymonde de Kuijper
KUNST EN KITSCH, DE KOMEDIE MET EEN TWIST
Hanne Arendzen, Vincent Croiset, Tijn Docter, Reinier Bulder,
Ella van Drumpt  VAN DE KOELE MEREN DES DOODS
Toneelgroep Maastricht, o.a. Huub Stapel  KING LEAR
Toneelgroep Suburbia, Peter Blok, Justus van Dillen en
Xander van Vledder  TROOST & ZONEN
DE VERLEIDERS: #NIKSTEVERBERGEN			
Theater Rotterdam; Elsie de Brauw & Hans Croiset  HEISENBERG
Waldemar Torenstra, Thijs Römer en Frederik Brom  ART
Sophie van Winden, Kirsten Mulder, Dragan Bakema, Oda Spelbos
KOM HIER DAT IK U KUS
Orkator: Leopold Witte en Geert Lageveen
237 REDENEN OM DOOR TE GAAN
Bram van der Vlugt  VOGEL
Toneelgroep Suburbia; Matthijs IJgosse, Jesse Wilms, Justus van Dillen
BEDROG

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Simon & Garfunkel Acoustic  SOUNDS OF SILENCE			
Eric Vaarzon Morel  ODE AAN DE SPAANSE GITAAR
Wëreldbänd  SLÄPSTICK
Lavalu    SOLITARY HIGH
Amsterdam Klezmer Band  SEPTACOST
Joke Bruijs feat. Musica Extrema  CAFÉ DU MONDE
Paul de Munnik  GOED JAAR
Frank Boeijen  THEATERTOURNEE 2019
Millennium Jazz Orchestra BERNSTEIN CELEBRATION TOUR

»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Toneel

FOTOGRAFIE: XXXXXXX XXXXXXXXX

» THEATER | MATINEE «

Muziektheater
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»
»
»
»
»
»
»

Alex Klaasen, Freek Bartels, Daniel Cornelissen en Jip Smit  SHOWPONIES
Harrie Jekkers & Klein Orkest  LATER IS ALLANG BEGONNEN EN VROEGER
			KOMT NOG 1 KEER TERUG						
Do
28-2-2019
Paul de Leeuw  VETTE PECH
Za
9-3-2019
Karin Bloemen  SOUVENIRS
Za
30-3-2019
Jamie Grant, Stefan Rokebrand, e.a.  NAAR CASABLANCA
Za
4-5-2019
De getergde mannen  LEO FULD
Vr
10-5-2019
Maaike Widdershoven, Dieter Troubleyn, Julia Herfst en Roberto de Groot
DE DAG DAT IK ROBERT LONG ONTMOETTE…

DO
Wo

11-10-2018
14-11-2018

Cabaret
Wo
Di
Vr
Za
VR
Wo
Vr
Wo
Za
Do
Za
Vr
Do
Vr
Vr
Vr
WO
Vr
Wo

12-9-2018
25-9-2018
2-11-2019
3-11-2018
16-11-2018
28-11-2018
7-12-2018
19-12-2018
12-1-2019
17-1-2019
26-1-2019
8-2-2019
14-2-2019
1-3-2019
15-3-2019
29-3-2019
3-4-2019
12-4-2019
8-5-2019
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»
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Guido Weijers  DE OUDEJAARSCONFERENCE 2018
Sanne Wallis de Vries  GUT
Ashton Brothers  ENFANTS TERRIBLES
Veldhuis & Kemper  GELOOF ONS NOU MAAR
Erik van Muiswinkel  DE OPLOSSING					
Martijn Kardol  BANG
Madelijne KoolDe HaHa  HANDLEIDING VOOR KERST
Pieter Derks  VOOR WAT HET WAARD IS
Tim Fransen  HET KROMME HOUT DER MENSHEID
Matroesjka  BRAINWASH
Lenette van Dongen  PARADIJSKLEIER
Sara Kroos  ZONDER VERDOVING
Peter Heerschop  DE MINISTER VAN ENTHOUSIASME
Daniël Arends  MEER VAN HETZELFDE (DEEL I)
Freek de Jonge  DE SUPPOOST
Patrick Nederkoorn & Jan Beuving  LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN
Vrijdag & Sandifort  VOORLOPIG VOOR ALTIJD
Louise Korthals  ALLES IS ER
Richard Groenendijk  OM ALLES!
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Familie-kindervoorstellingen
Zo
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28-10-2018
6-1-2019
10-2-2019
10-3-2019
31-3-2019
19-5-2019

BonteHond en Beumer&Drost  LEGENDS 8+
De toren van geluid  AGENT EN BOEF 4+
Ton Meijer  BE BACH 5+
Het kleine theater  RAPUNZEL 3+
Introdans & Spinvis  VIER VERHALEN EN EEN DAG 6+
Meneer Monster DE GRUFFALO 3+
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»
»
»
»
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15-12-2018
31-3-2019

Kiev Modern Ballet DE NOTENKRAKER  
Introdans & Spinvis  VIER VERHALEN EN EEN DAG 6+

»
»
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MATINEE
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo

17-6-2018
8-7-2018
19-8-2018
26-8-2018
23-9-2018
18-11-2018
25-11-2018
2-12-2018
20-1-2019

TUINTALKS
TUINTALKS
TUINTALKS
TUINTALKS
Anne Wil Blankers  DRIVING MISS DAISY
Pieter Nieuwint & Ivo de Wijs  LITERAIR VARIÉTÉ
Jan Rudolph de Lorm  DE LAATSTE IMPRESSIONISTEN
Beatrice van der Poel & Thomas Verbogt  MONTERE WEEMOED
Henk van Os  DE SCHILDER DIE VOOR MIJ HET MEEST HEEFT
			
BETEKENT: LORENZO LOTTO (1480-1557)
Zo
27-1-2019
Julika Marijn  UIT VERDRIET GEBOREN (HELENE KRÖLLER-MÜLLER)
Zo
3-2-2019
Jop Ubbens  DE HEDENDAAGSE KUNSTMARKT IN AL ZIJN GELEDINGEN
Zo
17-3-2019
Karin Haanappel  GUSTAV KLIMT
Zo
24-3-2019
Jan Rudolph de Lorm & Antoinet Oostindier  KUNST & PSYCHE.
			
VAN INSPIRATIE NAAR THERAPIE
Zo
7-4-2019
Hans den Hartog Jager  VERNIEUWINGEN IN DE NEDERLANDSE KUNST
			NA 1945
Zo
14-4-2019
Helmert Woudenberg  CARMIGGELT
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BMW maakt
rijden geweldig

VAN POELGEEST IN HET GOOI,
VOLGENS DE REGELS DER KUNST.
DE TERUGKEER NAAR EEN NIEUW TIJDPERK.
De BMW Concept 8 Serie belichaamt waar BMW iconen al sinds jaar en dag voor staan: hij verenigt
de wendbaarheid van een sportwagen met de stijl van een gentleman. Geconcentreerde kracht ontmoet
eigentijdse luxe. En compromisloze dynamiek verbindt zich met tijdloze elegantie. Het belooft steeds mooier
te worden in het Gooi, de introductie van deze BMW 8 Serie volgt in 2018. Van Poelgeest houdt u graag op de hoogte.

I
E

VAN POELGEEST VESTIGINGEN
Amersfoort
Ruimtevaart 2
3824 MX Amersfoort
T (033) 462 15 00

Amstelveen
Burg. A. Colijnweg 6-8
1182 AL Amstelveen
T (020) 503 23 00

Heemstede
Cruquiusweg 25
2102 LS Heemstede
T (023) 528 52 84

Hilversum
Bussumergrintweg 12
1217 BP Hilversum
T (035) 624 11 56

Naarden
Energiestraat 51
1411 AS Naarden
T (035) 699 76 76

Noordwijk
Keyserswey 91
2201 CX Noordwijk
T (071) 409 09 10

www.van-poelgeest.nl
info@van-poelgeest.nl

Premium Selection Center
Amsterdamsestraatweg 13
1411 AW Naarden
T (035) 699 76 76

Al 27
jaar!

Waar u ook bent
Care Company Thuiszorg
biedt u de oplossing!
Nieuweweg 30
1251 LJ Laren

Tel: 035-5311880
laren@carecompany.nl

www.carecompany.nl

