MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits juli 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.
Museumnacht in Eijsden
Regioconcert Orlandofestival
Boekenmarkt
Rozengeur en Maneschijn
Maand van de Romantiek

5 augustus
Museumnacht in Eijsden

na een succesvolle start in 2016 vindt dit jaar de
tweede Museumnacht plaats in Museum Het
Ursulinenconvent in Eijsden. Op zaterdag 5 augustus
zet het museum tussen 19.00 uur en 24.00 uur zijn
deuren open voor wederom een unieke gebeurtenis.
De laatste rondleiding start om 22.15 uur.
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In groepen worden bezoekers rondgeleid langs
diverse zalen en in de tuin van het museum waar
iemand zijn of haar licht werpt op zaken die in het
museum worden getoond. Hier hoort u welke rol
Rosalind Franklin had in de ontdekking van het DNA.
U maakt kennis met de vader en een zusje van Eugène
Dubois. Pater Frans vertelt over bijzondere nonnen
die hier hebben gewoond. En u hoort mooie verhalen
die allemaal een link hebben met de inhoud van ons
museum. De rondleiding zal ongeveer twee uur in
beslag nemen. Halverwege is een pauze ingelast voor
een hapje en een drankje. Voor kinderen is een
speciale programma samengesteld. Zo zijn er familie, 3 /!- #
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wapens te maken en zalfjes met behulp van kruiden
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uit de tuin, kortom ook voor hen is er veel te doen.
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Aanmelden vooraf wordt erg op prijs gesteld. Dan
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hoeft niemand te lang te wachten voor de rondleiding
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kan beginnen. De kosten zijn € 15 per persoon,
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kinderen tot 12 jaar betalen € 10. Dit is inclusief een
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hapje en een drankje in de pauze.
Zie voor het aanmeldformulier onze website
www.museum.ursulinenconvent.com onder het kopje
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Museumnacht! Maar u kunt ook even langs gaan bij
de balie van het museum of bellen met 043 7370202.
Deze museumnacht wordt geheel door de vrijwilligers van het Museum Het Ursulinenconvent verzorgd.
Kom kijken welke talenten wij in huis hebben!
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Aanmeldformulier
Ja, wij willen graag naar de museumnacht komen!

Naam:
Aantal personen + leeftijd:
Adres:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:

………………………………………………………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………………………………………………………

e-mail:

………………………………………………………………………………………………………

Kinderen (leeftijd) nemen graag deel aan het kinderprogramma: ……………………………………………………

Wij komen graag vroeg / laat in de avond (graag het tijdstip van voorkeur aangeven).
U ontvangt van ons een bevestigingsmail met een verzoek om vooruitbetaling.
Als de betaling is ontvangen is de deelname gegarandeerd.
U kunt dit reserveringsformulier invullen en via de mail sturen naar: evenement@ursulinenconvent.com
U kunt dit formulier ook uitprinten en ingevuld inleveren aan de balie van Museum Het Ursulinenconvent.

12 augustus
Regioconcert Orlandofestival

Onder auspiciën van Stichting Chrisjteijn vindt in de
kapel van het Ursulinenconvent een concert plaats
door het Eurasia Quartet. Dit kwartet, bestaande uit Nikita Akulov (viool), Dimitri Astashka (viool), Ekaterina
Degtyareva (altviool) en Stanislav Degtyareva (violoncello), spelen werken van Jonathan Dove, Dimitri Sjostakovitsj en Aleksandr Borodin.
Het concert begin om 16.00 uur. Entree € 10.

19 en 20 augustus
Boekenmarkt

Boekhandelaren en liefhebbers krijgen de kans hun
boeken aan de man te brengen tijdens een tweedaagse
boekenmarkt in de kapel van het museum.
Deze beurs staat open voor handelaren en voor
particulieren. Voor een tafel betaalt u € 25 (2 dagen),
twee tafels kosten € 40.
Er zijn diverse optredens (o.a. het Seniorenorkest uit
Maastricht) en demonstraties (o.a. kalligraﬁe).
De markt is geopend tussen 11.00 uur en 17.00 uur.
Entreeprijs: € 2,50 (inclusief een consumptie).

Juli-september
Rozengeur en Maneschijn

Vanaf 17 juli exposeert Ada Breedveld (1944, Dordrecht)
met schilderijen in de kapel van Museum Het Ursulinenconvent.
De expositie heeft zij de naam Rozengeur en Maneschijn
meegegeven en vormt alvast de aftrap voor de Maand
van de Romantiek die in september zal worden gehouden
in het Museum. Tegen betaling van een entreekaartje van
het museum (€ 7) is de tentoonstelling te bezichtigen.

September
Maand van de Romantiek

In september vieren wij op spectaculaire wijze
de Romantiek. De hele maand zijn er activiteiten
die in het teken staan van deze mooie periode in
de kunst, cultuur en wetenschap.
Meer informatie vindt u alvast op onze website
www.museum.ursulinenconven.com.
Geïnteresseerden kunnen een passe-partout
kopen voor € 47,50 en daarmee kunt u al snel
een zelfde bedrag van € 47,50 besparen op
entree- en consumptiegelden!
Een passe-partout is te bestellen door een
mailtje te sturen met uw persoonlijke gegevens
naar: evenement@ursulinenconvent.com
De passe-partout is ook te koop in de
museumwinkel.
Over de Maand van de Romantiek verschijnt in
augustus een speciale Nieuwsbrief.
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