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HET VERHAAL VAN  
SINGER LAREN 
Anna en William Singer: de grondleggers van Singer Laren
Een thuis waar kunsten, zaken en mensen samenkomen.

Het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer bouwde  
begin vorige eeuw Villa De Wilde Zwanen in het Noord- 
Hollandse Laren, wat in 1902 al bekendstond als kunstenaars-
dorp. Het echtpaar had een gezamenlijke passie voor (beelden-
de) kunst en verzamelde een indrukwekkende kunstcollectie 
door de jaren heen. Thuis ontvingen ze hun vrienden, onder 
wie veel kunstenaars en creatieven. William schilderde zelf  
ook graag in de natuur en in zijn atelier en Anna speelde op 
haar vleugel in de woonkamer. 

‘Wilde Zwanen staat synoniem voor het leven van Anne en  
William Singer die vanuit Amerika naar het drukke Parijs  
verhuisden om vervolgens te ‘landen’ in kunstenaarsdorp  
Laren; op doortocht door het leven.’ 

Van privé naar publiek
Na het overlijden van William besloot Anna de collectie te  
delen met het publiek. Zij liet een museum en een theater  
aan de villa bouwen, die in 1956 geopend werden voor ieder-
een die mee wilde genieten van de mooie werken. Zo staat 
Singer Laren al decennia bekend als een uniek, particulier  
cultureel erfgoed dat bestaat uit een museum, villa, theater 
en beeldentuin. Met als laatste wapenfeit het uitgebreide  
en vernieuwde theater voor podiumkunsten en zakelijke  
bijeenkomsten. Singer Laren blijft daarmee een thuis waar 
kunsten, zaken en mensen samenkomen. 

Roam around
Want de tijd heeft in de afgelopen jaren niet stilgestaan; zowel 
qua uitstraling als bedrijfsvoering is een en ander aan de tijds-
geest aangepast. De meest recente ontwikkeling is de groot-
scheepse verbouwing aan Singer Laren: sinds het najaar van 
2017 prijkend met een gloednieuw theater. Bezoekers komen 
binnen via een prachtige nieuwe, centrale en ruime entree 
waar de kunst je tegemoet komt. De klassieke Villa De Wilde 
Zwanen verbindt het museumgebouw via deze ruimte met de 
nieuwe theatervleugel, waarvan de intieme zaal plaats biedt 
aan 400 bezoekers in de zeer comfortabele stoelen met veel 
beenruimte. Hier zitten uw gasten altijd first class. In de ge-
renoveerde woonkamer van de Singers kan worden gegeten 
en gedronken en de door landschaps architect Piet Oudolf  
ontworpen beeldentuin trekt ieders aandacht; het heeft een 
ongekende aantrekkingskracht ‘to roam around’.  

SINGER LAREN IS,  
IN DE GEEST VAN  
DE OPRICHTSTER,  
DE PLEK WAAR  
KUNSTEN SAMEN-
KOMEN, WAAR WE 
DE KUNSTEN  
VIEREN. 
» JAN RUDOLPH DE LORM,  
MUSEUMDIRECTEUR

DEZE PLEK  
VOOR PODIUM   
EN BEELDENDE  
KUNST BIEDT  
BIJZONDERE  
MOGELIJKHEDEN 
VOOR  
EVENEMENTEN. 
» LEDEN VAN HET  
GENOOTSCHAP VOOR  
EVENTMANAGERS 

WELKOM! 

Singer Laren is als een magnetisch veld voor  
kunstliefhebbers, theatergangers, dwarsdenkers, 
frisse kijkers en creatieven. Dit DNA vind je in alle 
soorten mensen, maar ook zeker in alle soorten  
bedrijven. Om die reden vinden veel organisaties 
hun weg naar de villa, het theater, het museum  
en de beeldentuin. De verschillende entiteiten  
van Singer Laren vormen een geheel terwijl ze  
ook los van elkaar gehuurd kunnen worden voor  
een vergadering, brainstorm, productpresentatie,  
congres, lunch, diner of receptie. Thuis bij Singer  
Laren kan zaken worden gedaan op een (on)gewone 
manier. Anders dan anders vanwege de vele  
inspiraties, maar toch in huiselijke sferen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, prijzen en  
al uw andere vragen, kunt u contact opnemen met ons  
team van de afdeling ‘Locatieverhuur’ via 035-539 39 66  
of 035-539 39 69 of door een email te sturen naar  
evenementen@singerlaren.nl.

Johan de Jong & Petra van der Plaats,  
Afdeling locatieverhuur 035-539 39 66 
of 035-539 39 69,   
evenementen@singerlaren.nl

Singer Laren wordt mede gesteund door:
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      THEATERZAAL

Locatieverhuur
»  Ruim voldoende gratis  

parkeergelegenheid

»  Theaterzaal inclusief de 
modernste techniek

» Gratis wifi

»  Keuzevrijheid in catering

Meer informa tie :
e venemen t en@singerlaren.nl

Plenair 70 pers. 
Sit down dinner 170 pers. 

 TUINZAAL

Op aanvraag

 SINGER ATELIER

Plenair  400 pers.
Vergadering U 28 pers. 
Sit down dinner 90 pers. 

 VILLA DE WILDE ZWANEN

Plenair 65 pers. 
Receptie 250 pers. 
Vergadering U 28 pers.
Sit down dinner 130 pers. 
Walking dinner 200 pers. 
Feest 150 pers. 

 ORANGERIE

Plenair 100 pers. 
Receptie 125 pers. 
Vergadering U 28 pers. 
Sit down dinner 108 pers.
Walking dinner 120 pers. 
Feest 85 pers. 

 BALKONFOYER

Receptie 60 pers. 
Plenair  40 pers.

 EETKAMER IN DE VILLA

Lunch of Diner 14 pers. 

 ARTIESTENFOYER

Op aanvraag

 TUINFOYER

Receptie 50 pers. 
Sit down dinner 16 pers.
Plenair 40 pers. 

 KAS

Receptie 65 pers. 
Sit down dinner 56 pers.

 BEELDENTUIN

Receptie 300 pers. 

 GROTE FOYER

Receptie 350 pers. 
Walking dinner 300 pers. 

 DAKTUIN

Receptie 35 pers. 

 TERRAS

Receptie 300 pers.
Walking dinner 300 pers. 

Collectie Nardinc als apotheose 
Net als bij kunsten en business is Singer Laren ook aan  
veranderingen onderhevig door de tand des tijds. De ene  
keer met autonome keuzes en beslissingen, de andere keer 
door een ‘offer you can’t refuse’. Zo maakte Els Blokker in  
het voorjaar van 2018 bekend dat ze de Collectie Nardinc zal  
schenken aan Singer Laren. Door het samenvoegen van de  
collectie met de huidige kunstverzameling is Singer Laren  
in staat het ontstaan en de bloei van het Nederlands moder-
nisme op het hoogste niveau te tonen! Speciaal hiervoor wordt 
het museum verder uitgebreid met een museumvleugel en 
vinden in 2020 en 2021 renovaties en vernieuwingen plaats 
aan het museumgebouw en de orangerie. Het streven is om 
deze vleugel in 2022 te openen voor publiek. 

WE ORGANISEREN GRAAG BIJEENKOMSTEN 
VOOR PARTICULIEREN EN ORGANISATIES 
WAARBIJ WE ONZE ‘WORTELS’ KUNNEN  
LATEN ZIEN. HET GAAT OM KUNST, OM  
CULTUUR EN OM GASTHEERSCHAP. 
» EVERT VAN OS, ALGEMEEN DIRECTEUR SINGER LAREN
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CONGRES
U gaat een congres organiseren en bent daarvoor op zoek 
naar een locatie met een verhaal? Dan is Singer Laren uiterst 
geschikt voor uw event. En er zijn meer redenen: Singer Laren 
inspireert in alle ruimtes – van museum en villa tot beeldentuin 
en van ‘huiskamer’ tot theater. Sterker nog; bij aanvang komt 
de kunst uw gasten al tegemoet. 

Deze evenementenlocatie heeft voldoende ruimte voor grote 
bijeenkomsten en ook de bereikbaarheid - ‘meest centraal  
gelegen congreslocatie van Nederland’* -, de gratis parkeer-
gelegenheid en het theaterpodium maken Singer Laren een  
unieke uitvalsbasis voor elk congres voor 100 tot 400 personen. 
Tel daar de uitstekende catering & hospitality bij op en u hoeft 
niet meer verder te zoeken. 

Business as (un)usual
In veel gevallen is een congres gethematiseerd en heeft het 
een sterk inhoudelijk component. Voor uw gasten is het dan 
prettig om het programma afgewisseld te zien met inspiratie  
& fun. Sterker nog; het versterkt de concentratie en herinne-
ring aan het congres. 

Daarom zijn er onderdelen om het programma te verrijken:  
zo kunt u uw gasten trakteren op een diner tussen de  
kunstwerken en een bezoek aan de tentoonstelling in het  
museum. Een rondleiding kan natuurlijk ook, begeleid door  
een gids die alles kan vertellen over de schilderijen. Of u kunt 
uw gasten op eigen gelegenheid eropuit sturen; er is genoeg  
te zien en iedereen heeft wel een eigen voorkeur voor bepaalde 
kunst. Door het afwisselende tentoonstellingsaanbod maken 
we Singer Laren altijd verrassend. 

Blijvende herinnering
Een blijvende herinnering in de vorm van een cadeau is altijd 
een goed idee; u kunt uw gasten iets meegeven uit de Singer 
Shop. We adviseren u daar met veel plezier bij. 

U KOMT LETTERLIJK 
THUIS BIJ SINGER  
LAREN. 

* Uit onderzoek door het VPRO-programma ‘Nederland van Boven’ i.s.m.Object Vision en Goudappel Coffeng

PRODUCT
PRESENTATIES
U wilt het nieuwste model van uw automerk introduceren aan 
dealers, een modeshow geven voor een nieuwe kledinglijn, de 
laatste gadgets presenteren van uw hardware-leverancier of u 
heeft een ander product dat aan uw relaties of medewerkers 
getoond moet worden? Singer Laren opent daarvoor graag alle 
deuren; van villa tot theater en van beeldentuin tot museum. 
Dus: auto’s op het podium, een modeshow in de prachtige, door 
Piet Oudolf ontworpen, beeldentuin, sieraden tentoongesteld 
in het museum en pannen en gadgets in de vernieuwde foyer. 

Alles is denkbaar en alle verschillende mogelijkheden hebben 
een gemene deler: het decor van Singer Laren zorgt voor een 
extra dimensie. 
 
De zeer centrale ligging en goede bereikbaarheid, de gratis  
parkeergelegenheid naast de deur én de theaterzaal met  
400 zitplaatsen, maken Singer Laren tot de ideale eventlocatie. 

Kom ook ‘thuis bij Singer Laren’, waar kunst maar ook producten 
tot leven komen! 

TuinzaalTuinfoyer

CONGRES
Theaterzaal 400 pers.
Orangerie 100 pers. 
Tuinzaal 70 pers.

ONTVANGST, RECEPTIE,  
WALKING DINNER

Foyer of Beeldentuin 350 pers.
Villa  250 pers. 
Orangerie 120 pers. 
Tuinfoyer   50 pers. 
Kas 65 pers.

Orangerie 100 pers.
Tuinfoyer 40 pers. 
Villa 65 pers.
Balkonfoyer 40 pers.
Kas 50 pers. 

SUBRUIMTES

Bijeenkomst “Biodiversiteit”  
- Van der Tol Groep BV

Maison van den Boer
“Singer Laren is meer dan  

een prachtig museum,  
het is een unieke plek waar  

je graag een speciaal en  
onderscheidend event wil  

organiseren. Maison van den 
Boer is 1 van de 3 partners  

die invulling kan geven aan 
dit moment. Met veel  

plezier tonen wij u onze  
‘collectie’, maatwerk  

is wat ons drijft.” 

- Jeroen Enzerink,  

algemeen direc teur Maison  

van den Boer

NieuwZuijd Catering
“Wij voelen ons bijzonder  

vereerd dat we onlangs  
de samenwerking met Singer 

Laren weer hebben mogen 
verlengen en zien dit als een 
bekroning op ons werk van  

de afgelopen jaren.  
Trots staan we naast de  

andere twee gerenommeerde 
preferred suppliers Maison 

 van den Boer en MPS.” 

- Françoise Nieuwland,  

direc teur NieuwZuijd  

Catering

MPS |  food & design
“Sinds een aantal jaren  

verzorgen wij voor vaste  
opdrachtgevers de events in 

Singer Laren. En met veel  
plezier mag ik wel zeggen. 

Singer Laren straalt kwaliteit 
uit en staat open voor nieuwe 

ideeën. Daar vinden wij  
elkaar. Want de wereld  
verandert. Ook op food  

gebied. En het is aan ons om 
te zorgen dat dit goed en  
passend vertaald wordt.  
Dat is het kunstwerk dat 

wij graag inbrengen.”

- Erwin Verschoor, 

direc teur MPS I food & design

SINGER LAREN IS  
DE ULTIEME BOUTIQUE 
LOCATIE. PIONIERS 
MET EEN NO-NON-
SENSE MENTALITEIT, 
OPLOSSINGSGERICHT 
EN EEN VRIENDELIJKE 
LACH EN WOORD 
VOOR IEDEREEN  
» MILUSKA VAN ’T LAM, 
HOOFDREDACTEUR HARPER’S 
BAZAAR NEDERLAND.

CATERING
Singer Laren werkt met een eigen kok of met drie verschil-
lende cateraars om u te kunnen ontzien en om de kwaliteit 
van de (h)eerlijke gerechten en dranken te bewaken. Heeft 
u toch liever uw eigen cateraar voor de invulling van het 
menu, dan kan dat in overleg met onze afdeling. 

We stellen u voor aan onze drie partners: 

Maison van den Boer is een betrouwbare innovatieve  
partner bij grote projecten, NieuwZuijd kenmerkt zich  
door ambachtelijke gerechten van hoogstaande kwaliteit 
bereid met lokale producten uit ’t Gooi en MPS | food & 
design is een tot de verbeelding sprekende party cateraar 
die altijd weet te verrassen.

Kom ook bij Singer Laren thuis, waar niet alleen kunst  
tot leven komt, maar waar u kunst ook terugvindt in de 
verrassende en smaakvolle gerechten van onze preferred 
cateraars. 

LOCATIEVERHUUR
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TROUWEN &
RECEPTIE
Thuis bij Singer Laren kunt u niet alleen genieten van de kunst, 
dineren tussen de werken en wegzakken in de comfortabele 
Italiaanse stoelen van het theater. Jullie kunnen er ook officieel 
trouwen! Geef elkaar het ja-woord in de romantische beeldentuin 
en geniet vervolgens van een onvergetelijk feest, een high tea 
of knusse receptie in de Orangerie. 

Onze afdeling neemt jullie graag mee op de reis naar de grote 
dag; we helpen jullie met de voorbereidingen en zorgen voor 
een bijzondere setting. Want bijzonder, dat is wat jullie trouwdag 
zal zijn wanneer je de liefde bezegelt in Singer Laren. Zowel 
vanwege het decor als om het liefdesvolle verhaal van de  
vroegere bewoners van deze trouwlocatie. 

LUNCH & 
DINER
Sommige zaken worden beter 
besproken tijdens een lunch 
of diner, dat hebben onze 
Zuider buren niet eens zo gek 
bedacht. In een ontspannen 
sfeer en vooral in een inspire-
rende ruimte, vloeien ideeën 
vaak rijkelijk. 

Organiseer daarom een exclu-
sieve lunch of diner tussen de 
kunst! Dat kan - logischerwijs - 
in de eetkamer van de klassieke 
en warme villa. Maar wat dacht 
u van strak gedekte tafels in de 
museumzaal? Ook de biljart-
kamer, artiestenfoyer, Anna’s 
kas of een van de vele terras-
sen in de beeldentuin toveren 
we om tot unieke lunch- of 
dinerruimtes voor gezelschap-
pen van 8 tot 300 personen. 

Onze preferred cateraars  
MPS | food & design, Maison 
van der Boer en NieuwZuijd 
Catering zorgen voor een pas-
sende invulling van uw lunch 
of diner. Ingetogen, creatief, 
feestelijk of juist zakelijk? Zij 
geven de middag of de avond 
met hun gerechten de juiste 
tone of voice zodat niet  
alleen de setting, maar ook 
het culinaire deel zorgt voor 
‘thuiskomen bij Singer’.

UITSTRALING  
& SFEER IS DE  
BELANGRIJKSTE  
REDEN VOOR EEN 
BRUIDSPAAR BIJ HUN 
LOCATIEKEUZE.  
» NATIONAAL TROUW- 
ONDERZOEK 2018,  
TOPTROUWLOCATIES BV

CEREMONIE
Villa                  65 pers.
Orangerie          75 pers.
Beeldentuin       50 pers.
Kas                  35 pers.

FEEST
Foyer                250 pers.
Villa                   150 pers.
Orangerie            90 pers.

SIT DOWN DINER
Villa                  130 pers.
Tuinzaal             170 pers.
Orangerie          100 pers.
Kas                     56 pers.
Tuinfoyer             16 pers.
Eetkamer villa      14 pers.

TuinzaalKas

Beeldentuin

Villa De Wilde Zwanen

RECEPTIE
Villa                  200 pers.
Beeldentuin       350 pers.
Orangerie          125 pers.
Kas                     65 pers.
Tuinfoyer             50 pers.
Daktuin               30 pers.

SEMINAR & 
VERGADERING

U bent bezig met de organisatie van een seminar of receptie  
en bent daarvoor op zoek naar een locatie met een verhaal?  
Of is de aanleiding om ‘naar buiten’ te gaan een inspirerende 
vergadering of brainstorm? Voor dergelijke bijeenkomsten  
bent u meer dan welkom bij Singer Laren. Elke ruimte biedt een 
bijzonder decor. Van museum en klassieke villa tot beeldentuin 
en van huiskamer tot theater. De kas is daarnaast ook een  
bijzondere en gewilde ruimte voor een brainstorm of borrel.  
En een seminar tussen kunstwerken met aansluitend een  
rondleiding door het museum maakt uw bijeenkomst tot  
een onvergetelijk event bij uw gasten. 

Singer Laren is zeer goed te bereiken, Singer Laren wordt  
zelfs de ‘meest centraal gelegen evenementenlocatie van 
Nederland’* genoemd. Ook de gratis parkeergelegenheid  
en het theaterpodium maken Singer Laren een unieke uitvals-
basis voor elke bijeenkomst en receptie (max. 400 personen)  
of vergadering. Tel daar de uitstekende catering & hospitality  
bij op en u hoeft niet meer verder te zoeken. 

U komt letterlijk thuis bij Singer Laren. 

Blijvende herinnering
Een blijvende herinnering in de vorm van een cadeau is 
altijd een goed idee; u kunt uw gasten iets meegeven uit  
de Singer Shop. We adviseren u daar met veel plezier bij. 

* Uit onderzoek door het VPRO-programma ‘Nederland van Boven’ i.s.m.Object Vision en Goudappel Coffeng

BOARDROOM
Tuinfoyer           16 pers.
Eetkamer           14 pers.

VERGADERING U

Orangerie          28 pers.
Villa                28 pers.

THEATER OPSTELLING

Theaterzaal        400 pers.
Orangerie          100 pers.
Tuinzaal              70 pers.
Tuinfoyer             40 pers.
Villa                    65 pers.
Kas                     50 pers.

Tuinfoyer

Orangerie

Hersenfestival –  
Alzheimercentrum Amsterdam

LOCATIEVERHUUR
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LOCATIEVERHUUR

DE VERSCHILLENDE ENTITEITEN VAN SINGER LAREN  
VORMEN EEN GEHEEL TERWIJL ZE OOK LOS VAN ELKAAR  

GEHUURD KUNNEN WORDEN. MET DEZE FOTOIMPRESSIE  
LATEN WE ALL RUIMTES NOG EENS ZIEN.

THEATERZAAL

DE REEDS AANWEZIGE  
TECHNISCHE FACILITEITEN EN 
HET GROTE PODIUM ZORGEN 
EEN PERFECT DECOR. 

LOCATIEVERHUUR
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GROTE FOYER

ARTIESTENFOYER

DAKTUIN

TUINFOYER

TERRAS

BALKONFOYER

LOCATIEVERHUUR
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VILLA

TUINZAAL

ORANGERIE

EETKAMER

ANDERS DAN ANDERS  
VANWEGE DE VELE INSPIRATIES, 
MAAR TOCH IN HUISELIJKE 
SFEREN. 

LOCATIEVERHUUR
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DE SINGER SHOP
De SingerShop is de ideale plek voor inspirerende  
cadeautjes. Geef uw gasten of sprekers na afloop  
van uw evenement een origineel aandenken of een 
verassende “goody bag”. We helpen u hier graag  
bij en pakken het mooi voor u in.

www.singershop.nl

De nieuwe Singer mokken zijn 
een lust voor het oog. Geleverd 
in een mooie geschenkdoos. 
€ 25,00 per set

Voor gedichten en gedachten. Nu samen met 
Denker pen voor maar € 24,95 (ook los verkrijgbaar).

Dit boek vertelt de levensloop en 
verzamel geschiedeinis van Anna 

en Willem Singer. € 15,00

Deze isolatie reisbeker is  
bewerkt met een prachtige 
preeg-reliëfdruk- waarin alle  
aspecten van Singer Laren zijn 
opgenomen. € 15,00

KAS

ATELIER

BEELDENTUIN
DE BEELDENTUIN  
HEEFT EEN ONGEKENDE  
AANTREKKINGSKRACHT  
‘TO ROAM AROUND’. 

LOCATIEVERHUUR
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MEER INFO & CONTACT
Voor meer informatie over de mogelijkheden, prijzen en al uw andere vragen, kunt u contact opnemen met ons team van de afdeling 

‘Locatieverhuur’ via 035-539 39 66 of 035-539 39 69 of door een email te sturen naar evenementen@singerlaren.nl.

Met dank aan o.a. fotograaf Jan Buteijn


