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Singer Laren en Spakenburg
Meer dan trots op Sluijters en de modernen:
Collectie Nardinc

Sinds april 2018 is een bezoek aan het Singer Museum in Laren nóg
meer de moeite waard. De toch al interessante collectie wordt in een
klap uitgebreid met een groot aantal prachtige en waardevolle
werken van Jan Sluijters (1881-1957) & tijdgenoten. Els Blokker-Verwer
schenkt de privécollectie die zij samen met haar man Jaap Blokker
bijeen heeft gebracht aan Singer Laren. Hun indrukwekkende

1 dag vanaf
€ 89,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Bezoek Singer Museum Laren -
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kunstverzameling, de Collectie Nardinc, bestaat uit ruim veertig
kunstwerken van Jan Sluijters en meer dan zeventig werken van
moderne tijdgenoten. Sinds enkele maanden viert Singer Laren deze
bijzondere schenking met de tentoonstelling Sluijters en de
modernen -Collectie Nardinc. Het werk van Sluijters – een van de
eerste Nederlandse “modernen” loopt als een rode draad door de
tentoonstelling en schittert in de vijf thematische zalen tussen dat
van andere Nederlandse modernisten. Zoals Jan Toorop, Leo Gestel,
Piet van der Hem, Kees Maks, Kees van Dongen, Charley Toorop, Else
Berg, Jo Koster, Charlotte van Pallandt, Dick Ket, Carel Willink en vele
anderen. Er is een verscheidenheid aan uitbundige voorstellingen te
zien, die zijn geschilderd vanuit het gevoel, met felle kleuren en losse
penseeltoetsen, waar het schilderplezier van de doeken afspat. U zult
genieten van de stralende luministische landschappen, fleurige
bloemenpracht, swingendedanseressenenkrachtigeportretteninde
nieuwe Nardinczalen die voor het eerst hun deuren openen.

Dag 1 - Singer Museum Laren + Spakenburg

Vanuit de door gekozen opstapplaats vertrekken we per luxe
touringcar naar Laren, waar we het Singer museum gaan bezoeken,
entree inclusief reissom! Nadat u ruim de tijd heeft gehad om in Laren
alle kunstwerken te bewonderen, brengen wij u in de namiddag naar
het 18 kilometer verderop gelegen Spakenburg, een van de mooiste
(vissers)dorpen van Nederland, gelegen aan het Eemmeer en
ontstaan in de 15e eeuw. Vertrek uit Spakenburg om 17.30 uur.

tentoonstelling Sluijters en de
modernen

Begeleiding door Ria Freijser

Vrij bezoek Spakenburg

Exclusief
Reserveringskosten €5 per boeking

Overige info
Met museumkaart of VIP
Vriendenkaart EUR 17,00 korting
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