MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits tweede week 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.
Lezing: The Lake Poets and the Natural World
Symposium: Tinco Lycklama à Nijeholt
Film: La La Land
Expositie: Familiedrukwerk uit de tijd van de Romantiek

8 september
Lezing: The Lake Poets and the Natural World
Lezing door André FrAAtS (Engelse taal- en Letterkunde, Vrije
Universiteit in Amsterdam).
André heeft lesgegeven in Heerlen en is het grootste deel van zijn
loopbaan docent geweest aan achtereenvolgens het Stedelijk
Lyceum en Havo, de Stedelijke Scholengemeenschap Maastricht,
het Montessoricollege en ten slotte aan het Bonnefantencollege in
Maastricht. Zijn voorkeur gaat uit naar de Engelse literatuur van de
renaissance en van de romantische Periode.
Zijn voordracht zal gaan over het verband tussen de natuur, in
meer dan één betekenis, de mens en het bovennatuurlijke, ook in
meer dan één betekenis.
de lezing wordt voorafgegaan door een korte filosofische introductie
door Ludwig Geijsen.

André Fraats

Ludwig Geijsen

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 5,- (inclusief een consumptie) of vrij met passe-partout.
Onder van links naar rechts: Coleridge,
Southey en Wordsworth

9 september
Symposium: Tinco Lycklama à Nijeholt
Centraal in dit minisymposium staat de persoon van Jhr. tinco Martinus Lycklama à nijeholt (1837-1900), de Friese edelman
die als avonturier en socialite in de negentiende eeuw naam maakte. tinco studeerde rechten aan de universiteit te Groningen
(1856-1861). na 1861 zou hij echter vooral te Parijs verblijven en studeren, met name aan de Ecole des Langues Orientales.
daar vatte hij het plan op voor een reis (via Berlijn, rusland en de Kaukasus) door het Midden-Oosten en vooral naar Perzië en
Syrië, waarbij hij tevens Palestina en Jeruzalem bezocht. Hij had niet de pretentie de historie van
de regio te herschrijven: hij wou de bij het grote publiek vaak onbekende gebieden
observeren en zijn ervaringen delen met zijn lezers vanuit een breed perspectief
(ook het toeristische). Hij ging echter veel verder dan dat.
Zijn vaak unieke vondsten en archeologisch werk brachten hem de nodige faam.
Zijn reisverhalen publiceerde hij in vier volumes met in totaal ruim 2.200
pagina's, vol met observaties over cultuur, politiek, kunst, natuur
en personen. Van 1872 tot 1875 kwam elk jaar een nieuw volume uit bij
uitgevers te Parijs en Amsterdam.
In 1872 was hij van Beetsterzwaag naar Cannes verhuisd en hij
had zijn formidabele collectie cultuurhistorische en archeologische
objecten meegenomen. Een groot deel van deze collectie schonk
hij in 1877 aan de stad Cannes en deze collectie vormde de basis
voor het latere Musée de la Castre, het officiële stadsmuseum van
Cannes in het oude klooster op de Mont Chevalier
.
tinco was geboren in Beetsterzwaag in een aristocratisch en
gereformeerd milieu, maar trad later tot de rooms-katholieke
kerk toe, onder diverse invloeden opgedaan tijdens zijn verblijf
in Palestina. Op 21 juli 1875 trouwde hij te Oosterhout met de
katholieke Juliana Agatha Jacoba barones thoe Schwartzenberg
en Hohenlansberg (1845-1914).
Introductie door LEO BArJEStEH VAn WAALWIJK VAn dOOrn
(Geschiedenis, Universiteit van Utrecht) en lezingen door
SHAyAn BArJEStEH VAn WAALWIJK VAn dOOrn (kunstgeschiedenis,
Courtauld Institute of Art, University of London) en HAnS ZIJLStrA
(mede-oprichter tinco Lycklama Foundation).
Aanvang: 14.15 uur.
Locatie: Salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 8,- (inclusief een consumptie) of vrij met passepartout.

9 september
Film: La La Land
In samenwerking met de Stichting Kaomptloore
romantische dramedy-musicalfilm uit 2016, geschreven en geregisseerd door
damien Chazelle. deze film won in 2017 zeven Golden Globe Awards en werd
genomineerd voor elf BAFtA Awards (waarvan er vijf werden gewonnen) en
veertien Oscars (waarvan er zes werden gewonnen).
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: losse kaarten € 6,50 of vrij met passe-partout.

Vanaf 10 september
Expositie: Familiedrukwerk uit de tijd van de
Romantiek
de romantiek kan gezien worden als de bloeiperiode van het
familiedrukwerk, van huwelijkskranten tot en met bidprentjes.
deze expositie toont de brede verscheidenheid aan
familiedrukwerk uit de eigen collectie.

Locatie: Karel de Grote Paviljoen,
Museum Het Ursulinenconvent.
Entree € 7,- of vrij met passe-partout of vriendenpas.

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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