
Programma

1 september – Lezing 

Romantiek – Een revolte tegen de rede?
• LUDWIG GEIJSEN (geb. Meerssen) (Conservatorium te Maastricht

en Universiteit Leiden), filosoof, klassiek gitarist, muziek- en

filosofiedocent en onderzoeker. In 1995 promoveerde hij cum

laude op het proefschrift: Geschichte und Gerechtigkeit.

Grundzüge einer Philosophie der Mitte im Frühwerk Nietzsches. 

Aanvang: 20.00 uur. Entree: losse kaarten € 5,- (inclusief

consumptie) of vrij met passe-partout.

2 september – Proeverij

De Keuken van de Romantiek
Proeverij in het Proeflokaal van het Culinair Historisch

Centrum voor Zuid-Limburg.

15.00-17.00 uur, entree € 5,- of vrij met passe-partout.

3 september – Concert 

Aus Mannheim, Paris, Dresden und Troldhaugen
W.A. Mozart, Sonate in e-moll, voor viool en piano, KV 304;

r. Schumann, Fantasiestücke in a-moll, opus 73, voor viool

en piano; E. Grieg, Sonate c-moll, opus 45, viool en piano. 

• ELLEN HESLENFELD-KrUISSINK (Koninklijk Conservatorium te

Den Haag en Staatliche Hochschule für Musik te Wuppertal),

pianiste en pianodocente. 

• EVErT SILLEM (Utrechts Conservatorium, Koninklijk Conser-

vatorium en royal College of Music, Londen), violist en

viooldocent.

Aanvang: 15.00 uur, entree € 6,- of vrij met passe-partout.

6 september – Presentatie en prijsuitreiking opstelwedstrijd

Opstelwedstrijd 2 017
Feestelijke presentatie en prijsuitreiking van de opstelwedstrijd

voor 10-12-jarigen over romantische ontmoetingen.

Juryvoorzitter JACqUES VrIENS en juryleden ELLE EGGELS en

ALExA MEIJErMAN. Muzikale begeleiding van het programma

door JoHN HUISINTVELD, EDITH rUTTEN.

Aanvang: 14.30 uur, entree gratis.

8 september – Lezing

The Lake Poets and the Natural World
Lezing André Fraats: Engelse romantiek

Aanvang: 20.00 uur, entree € 5,- (inclusief consumptie) of vrij

met passe-partout.

9 september – Symposium

Tinco Lycklama à Nijeholt
14.00 - 16.30 uur, entree € 8,- (inclusief consumptie) of vrij met

passe-partout.

9 september – Filmavond Stichting Kaomptloore

La La Land
romantische dramedy-musicalfilm uit 2016, geschreven en

geregisseerd door Damien Chazelle.

Aanvang: 20.00 uur, entree: losse kaarten € 6,50 of

vrij met passe-partout.

Vanaf 10 september – Expositie

Familiedrukwerk uit de tijd der 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.

Entree € 7,- of vrij met passe-partout of vriendenpas.

16 september – Lezing en concert

Romantiek en het Buitenland; van de Von Arnims tot
aan Albert W. Ketelbey
Lezing: LEo BArJESTEH VAN WAALWIJK VAN DoorN (Universiteit van

Utrecht), historicus, uitgever en directeur Museum Het Ursulinen-

convent – Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis.

Concert: THoMAS ALExANDEr (Amsterdams Conservatorium),

pianist, behaalde reeds vroeg prijzen bij wedstrijden, waaronder

het Prinses Christina Concours.

Aanvang: 14.30 uur, entree € 8,- of vrij met passe-partout.

Museum Het Ursulinenconvent

In Museum Het Ursulinenconvent – Internationaal Museum
voor Familiegeschiedenis worden we meegenomen op de
spannende reis, die ‘de familie Mens’ in de laatste miljoenen
jaren heeft afgelegd. Vanuit het continent Afrika is deze
familie de gehele wereld gaan bevolken.
Talen, culturen en familiegebruiken ontwikkelden zich en
gingen soms verloren. We leren hoe we via DNA de
onderlinge verwantschap van alle mensen kunnen onder-
zoeken. We zien hoe de stamboom van de mens steeds
verder gegroeid is en we bekijken de kleinste takjes;
de talloze families in de wereld, alle met een eigen identiteit. 

Speciale aandacht is er in het museum voor Eugène Dubois
en zijn speurtocht naar de missing link, voor genealogie,
heraldiek en familiesymbolen, voor de cultuur van het leven,
Karel de Grote, het werkende leven van onze voorouders
en de cultuur van Afrika en van andere werelddelen, voor
migratie en migratieproblematiek. Het museum heeft een
fraaie expositie van santons, die het dagelijks leven in de
Provence uitbeeldt.

Het museum is gevestigd in een voormalig klooster en
pensionaat en de vele originele negentiende-eeuwse
architectonische kenmerken vormen een prachtig decor
voor de museumexposities. Het Culinair Historisch Centrum
voor Zuid-Limburg heeft bij het museum speciale tuinen,
waaronder de Dubois Apothekerstuin en in de kelder een
eigen bierbrouwerij en kaasmakerij.

Voor meer gedetailleerde informatie:

www.museum.ursulinenconvent.com

Museum Het Ursulinenconvent
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

Breusterstraat 27   6245EH Eijsden
043 73730202
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24 september – Concert Stichting Chrisjteijn

• De natuur als spiegel van de ziel: Romantiek toen en nu
Muziek uit de drie periodes van de romantiek: begin 19e eeuw,
midden 19e eeuw, begin 20e eeuw met muziek van ralph
Vaughan williams, Francis Poulenc, Benjamin Britten en
Johannes Brahms. 
• MArLEEn EVErInk (sopraan), • MArIJkE hEnDrIkS (alt),
• rEné SLoT (tenor), • SEBASTIAn nEUwAhL (bas-bariton),
allen uit de masterclass van zangpedagoge • GEMMA VISSEr;
en • ALICE hEnDrIkS (piano), • VInESh DIJkSTrA (klarinet) en
GAST (hoorn).
Aanvang: 16.00 uur, entree: losse kaarten € 10,- of vrij met
passe-partout.

29 september – Lezing

De eerste Wereldoorlog en het einder der Romantiek
Lezing: • LEo BArJESTEh VAn wAALwIJk VAn Doorn (Universiteit
van Utrecht), historicus, uitgever en directeur Museum het
Ursulinenconvent 
Aanvang: 20.00 uur, entree € 5,- (inclusief consumptie) of
vrij met passe-partout.

30 september – Bal Masqué met concert Pyure
Feestelijke finale van de Maand van de romantiek met een
optreden door PyUrE met • MArIEkE VAn DEr LEIJé (zang en
piano) en • JoS VAn rEnS (zang en gitaar).
Aanvang: 20.00 uur, entree € 15,- (inclusief consumptie) of
vrij met passe-partout.

17 september – Lezing Stichting Eugène Dubois 

Eugène Dubois en de Tijd der Romantiek
• Prof. Dr. Bert Theunissen, wetenschapshistoricus (Universiteit
Utrecht). De romantische kunstenaar wordt gekenmerkt door
imaginatie, intuïtie, idealisme, inspiratie en individualiteit. In de
lezing zal onder ingegaan worden op de vraag in hoeverre deze
kenmerken van toepassing waren op Eugène Dubois en hij in
hoeverre hij dus een romantische wetenschapper was.
Aanvang: 11.00 uur, entree € 5,- (inclusief consumptie) of vrij
met passe-partout.

17 september – Grote Concertmiddag
• PETEr CAELEn, pianist (Conservatoria Maastricht en Amster-
dam), won o.a. eerste prijs Prinses Christina Concours.
• EDITh rUTTEn, singer-songwriter (Conservatorium Maastricht)
• ChAnT-EUr, euregionaal muziekensemle onder leiding van
koordirigent PAUL MESTroM. 
• MIChELLE PowELL, pianiste (Université de Montréal), laureaat
van o.a. de Prix d’Europe.
werken van o.a. rutter, Elgar, Brahms, Mendelssohn, Chopin,
Liszt en eigen werk. Uitvoeringen van een half uur, afgewisseld
met pauzes met proeverijen.
Aanvang: 14.30 uur, entree: losse kaarten € 15,- of vrij met
passe-partout.

23 september – Kinderactiviteiten uit de Romantiek
14.00-17.00 uur, entree: 8,- euro (inclusief workshops, hapje en
drankje. reserveren via website of aan museumbalie.

Passe-partout voor alle evenementen in de M aand v an  de  Romant i e k
voor slechts € 47,50 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. 
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