
  

 

 

 

PERSBERICHT 12 maart 2018 

  

Singer Laren heeft op de TEFAF Maastricht met steun van de BankGiro Loterij het 
werk Takken met appels van Charley Toorop (1891 - 1955) verworven. Het 
schilderij, dat werd gekocht bij Douwes Fine Art B.V., maakte Toorop in haar 
Bergense tuin en behoort tot een van de beste werken die zij vervaardigd heeft. 
Nadat Charley Toorop in 1934 voor het eerst buiten schilderde, besloot zij ieder 
seizoen bloesems, fruitbomen en bloemen te schilderen; in haar eigen tuin of in 
een van de tuinen waar zij vanuit haar vele omzwervingen op uitkeek. Takken met 
appels maakt deel uit van haar laatste serie fruitbomen, die beschouwd wordt als 
een ode aan Vincent van Gogh. Het werk is een belangrijke aanvulling op de 
collectie van Singer Laren dat de mooiste modernisten bijeen brengt. 
 

 

Geschilderde tuinen 

Van 5 juni t/m 26 augustus toont Singer Laren de tentoonstelling 

Geschilderde tuinen. Het werk Takken met appels van Toorop zal daar voor 

het eerst voor het publiek te zien zijn.  

 

Tentoonstellingsagenda  

• 5 juni t/m 26 augustus Geschilderde tuinen 

• 5 juni t/m 26 augustus Portretten uit de Singer collectie 

• 4 september t/m 2 december Late impressionisten 

• 11 december t/m medio april 2019 Nederlandse kunst uit 

bedrijfscollecties 

 

Singer Laren verwerft op TEFAF Maastricht 

werk van Charley Toorop 

https://www.singerlaren.nl/agenda/216/Van_5_juni_t_m_zo_26_augustus_2018/Geschilderde_tuinen/


  

 

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

  

 

https://gallery.mailchimp.com/787361ab15f487e4677961db2/images/19dcbaa0-b2bf-44dd-a06f-cefd54b61234.jpg


 

OPENINGSTIJDEN SINGER LAREN 

Museum dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

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

 

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

 

 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie 

 

Bijschrift 

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

 

Herkomst 

Particuliere collectie (eerste eigenaar) 

 

Informatie 

Voor meer informatie, het aanvragen van persfoto’s kunt u contact opnemen met Esther Driessen via +31 

(0)35 539 39 50 of publiciteit@singerlaren.nl. 

Klik hier voor het persbericht in pdf.  

 

Hoofdsponsors Singer Laren:  
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