MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits 23 t/m 30 september 2017
U ontvangt deze Nieuwsﬂits van Museum Het Ursulinenconvent omdat wij u graag snel op de hoogte willen brengen van
mooie evenementen in ons museum.
Kinderactiviteiten: Verhalen door en met Elle Eggels
Concert: De natuur als spiegel van de ziel: Romantiek, toen en nu
Lezing: De Eerste Wereldoorlog en het einde der Romantiek
Bal Masqué en Concert Pyure

23 september
Kinderactiviteiten: Verhalen door en met Elle Eggels
Heeft u zin in museumbezoek, maar vindt u dat lastig met (kleine) kinderen.
Schrijfster EllE EggElS vertelt verhalen voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en begeleidt hen
ook met het schrijven van een eigen verhaal, terwijl u het museum bezoekt.

Tijd: 14.00-17.00 uur.
locatie: DNA-plein, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: gratis bij museumbezoek begeleider(s).

24 september
Concert: De natuur als spiegel van de ziel: Romaniek, toen en nu
In samenwerking met de Stichting Chrisjteijn
Muziek uit de drie periodes van de Romantiek: begin 19e eeuw, midden 19e eeuw, begin 20e eeuw van Ralph Vaughan
Williams, gabriel Fauré, Francis Poulenc, Benjamin Britten en Johannes Brahms. Uitgevoerd door: • CoRINA KUHNEN (sopraan),
• MARIJKE HENDRIKs (alt), • RENé SloT (tenor),• SEBASTIAN NEUWAHl (bas-bariton), allen uit de masterclass van zangpedagoge •
gEMMA VISSER; Met • AlICE HENDRIKS (piano), • KoEN UBAgHS (klarinet) en gUIllEM SERRA (hoorn).
Aanvang: 16.00 uur.
locatie: Kapel sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: losse kaarten € 10,- (inclusief een comnsumptie) of vrij met passe-partout.

29 september
Lezing: De Eerste Wereldoorlog en het einde der Romantiek
lezing in samenwerking met de stichting ontbrekende Verhalen uit limburg
in het kader van het project Memorial Eijsden 1918-2018
door lEo BARJESTEH VAN WAAlWIJK VAN DooRN
over hoe de Eerste Wereldoorlog de Romantiek (tijdelijk) van het
wereldtoneel verdreef.
De lezing vormt tevens het startschot voor de activiteiten van de
Memorial in verband met het herdenken van het einde der
Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden en de komst van
keizer Wilhelm II als vluchteling naar Eijsden.
Aanvang: 20.00 uur.
locatie: Salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: losse kaarten € 5,- (inclusief consumptie) of vrij met passe-partout.

30 september
Bal Masqué en Concert Pyure
Feestelijke finale van de Maand van de Romantiek
op deze avond verkennen we de erfenis van de Romantiek zoals die zich openbaart in
de muziek vanaf de tweede helft der twintigste eeuw: een feestelijke finale van de Maand van de
Romantiek met een optreden door PyURE (MARIEKE VAN DER lEIJé, zang en piano, en JoS VAN RENS,
zang en gitaar) met Romantische popmuziek uit de tweede helft
der twintigste eeuw.
Kom verkleed (eventueel alleen met masker) en zwaai de
Maand van de Romantiek feestend uit!

Aanvang: 20.00 uur. Het kan laat worden!
locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: losse kaarten € 15,- (inclusief consumpties) of vrij met passe-partout.

Reserveren voor programmaonderdelen
Het passe-partout voor de Maand van
de Romantiek of losse kaarten voor
programma-onderelen kunnen besteld
worden via een aanmeldpagina op de
website van het museum:
www.museum.ursulinenconvent.com/
index.php/aanmelden
Uiteraard is het ook mogelijk het
passe-partout te bestellen of
kaartjes te reserveren via de balie van het
museum (043-7370202).
De passe-partouts komen op naam te
staan.
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