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1   Papageno Huis | Naarderstraat 77 
De plek waar jongeren met autisme wonen en werken.  
Waar plezier en ontwikkeling het uitgangspunt is.

2   Rosa Spier Huis | Hector Treublaan 97 
Een unieke woongemeenschap van wetenschappers en kunstenaars. 
Regelmatig mooie exposities en voorstellingen te bewonderen.

3   De Vier Heemskinderen/Pop-Up Store | Naarderstraat 23 
Een Pop-Up Store in hartje Laren. Voor elk wat wils. 

4   Mauve | Brink 1 
Brasserie en Bar; mix tussen classy en sassy.  
Ideaal voor takeaway of gewoon laten bezorgen.

5   JanKnegt Gallery | Brink 2 
Sinds 1998 is Janknegt Gallery de plek in Laren voor  
hedendaagse kunst. Met bekend en jong talent is Janknegt een 
begrip in Nederland.

6   Poffertjeskraam | Brink 1251 
Sinds 1837 een begrip in Laren, de heerlijkste poffertjes zijn er  
nu om mee te nemen; lekker voor onderweg! 

7   Vis Atelier | De Rijt 2 
Trek in een lekkerbek of kibbeling? Proef ze bij Vis Atelier Laren.  
Liever thuis uit eten, bestel dan de Vis atelier thuis gerechten.

8   Belle Folie | Torenlaan 8 
Het cateringbedrijf met de persoonlijke aanpak:  
Our secret touch, be surprised.

9   Pockets | Torenlaan 12 
Pockets Laren biedt u alle ingrediënten om uw slaapkamer  
het comfort te geven waar u zich prettig bij voelt.  
De slaapspecialist met mensenkennis.

10   Petit Clos | Torenlaan 26 
In hartje Laren vindt u de eerste wijnhandel van Petit Clos,  
de place to be voor persoonlijk advies voor wijn en destillaten.

11   Koek & Chocolade | Veldweg 3 
Waar chocolade meer is dan chocolade en koek niet slechts  
een koekje is. Ambacht. Passie. En liefde voor het vak.

12   Singer Laren | Oude Drift 1 
Singer Laren, wie kent het niet, een begrip als museum en theater.  
En inspiratie voor de jongeren van het Papageno Huis.

DE ROUTEKAART IS GRATIS TE DOWNLOADEN  
OP WWW.PAPAGENO.NL/SHOP/KUNST
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Jongeren met autisme exposeren hun werk uit het Papageno Huis in Laren
L A R E N

30 min.



Steven 1

Ik ben gefascineerd door tanks  
en voertuigen uit de 2e WO,  
ik verwerk camouflagepatronen in 
het bestaande patroon.

Ouassim 2  6  7

Ik krijg inspiratie van mooie  
plaatjes of foto’s. Ik gebruik bij het 
tekenen en schilderen graag mijn 
lievelingskleur blauw. Wat ik zo 
leuk vind aan het schilderen in het 
Papagenohuis is dat ik hier rustig 
kan werken. Het maakt mij trots dat 
ik er ben.

Tessa 3  9

Mijn inspiratie komt gewoon. Mijn 
lievelingskleur is paars. Ik vind het 
zo leuk om te tekenen of schilderen 
omdat ik hier rustig van word en 
ook vrolijk. Ik ben er trots op dat ik 
nu in een groep durf te schilderen. 
Tessa zegt dat zij dit eerder niet 
durfde.

Reinout  2  4  7

Reinout schildert omdat hij graag 
iets moois maakt. Hij houdt van pri-
maire knalkleuren, hij houdt niet van 
saaie kleuren. Reinout is trots op 
zijn zelfstandigheid, hij kan steeds 
meer zelf, kleuren mengen, kwasten 
pakken en zelf verzinnen nadat de 
schets gemaakt is. 

Bas 1  2  5  6  7  9  10  11

Mijn inspiratie schiet mij zo ineens 
binnen, ik vind het fijn om te schil-
deren en tekenen omdat ik zo met 
allerlei verschillende materialen kan 
werken. Ik hou erg van vrolijke felle 
kleuren, rood, geel, paars, blauw. Ik 
schilder omdat ik me dan vrij voel, ik 
kan me dan goed concentreren en 
krijg rust in mijn hoofd. 

PAPAGENO KUNST OMMETJE 
brengt onze binnenwereld naar buiten 

Imme 3  7

Mijn inspiratie komt vanzelf, vanuit 
mijn fantasie. Ik hou erg van geel en 
neonkleuren. Ik vind het fijn om te 
schilderen omdat ik merk dat ik hier 
ineens vrolijk van kan worden, ik 
word er ook rustig van. Ik ben trots 
op de kunst zelf.

Sophie 2

Ik word geïnspireerd door Disney, 
ik hou van heel veel kleuren. Ik vind 
het fijn om te schilderen omdat ik 
hier rustig van ga worden. Ik ben 
trots op de bootjes die ik samen 
met Maja in mijn huis gemaakt heb.

Anne 1  3  4  7  8

Ik krijg inspiratie van veel verschil-
lende momenten en ervaringen.  
Ik hou van vrolijke kleuren.  
Schilderen vind ik fijn omdat dit mij 
kalmeert en het brengt rust.  
Ik ben er trots op dat ik ergens mee 
bezig kan zijn. Dat voelt fijn.

Daniël  3

Ik word geïnspireerd door abstracte 
dingen, ik uit mij in abstracte din-
gen. Ik schilder graag omdat ik het 
goed vind om iets te doen zodat ik 
niet hoef te denken met mijn hoofd. 
Ik heb geen voorkeur voor bepaalde 
kleuren, ik pas me aan. Ik ben trots 
omdat ik iets gemaakt heb wat er 
leuk uit ziet.

Joris 12

Ik haal mijn inspiratie uit de natuur, 
games, bekende kunstenaars uit het 
verleden en uit mijn eigen fanta-
sie. Wat ik leuk vind is om zelf de 
compositie een beetje te bedenken 
en er in mijn eigen stijl een ‘leuk 
schilderij of tekening’ van te maken. 
Ik teken iets van 15 à 20 jaar.

Maak kennis met de kunstenaars van het Papageno Huis:

Scan de QR code om alle kunst
werken inclusief afmetingen en  
prijzen te zien in de webshop.  
Of ga naar papageno.nl/shop/kunst

ALLE KUNSTWERKEN ZIJN TE KOOP. 
30% VAN DE OPBRENGST GAAT RECHTSTREEKS  
NAAR DE KUNSTENAARS. HET RESTANT BEDRAG  
WORDT BESTEED AAN NIEUWE MATERIALEN.


