Museum Het Ursulinenconvent
Nieuwsbrief december 2017

De SinterKerstmarkt op 25 en
26 november van
dit jaar heeft bijna
600 bezoekers
getrokken.
Chapeau voor
alle vrijwilligers
die een bijzondere inspanning
hebben geleverd
om dit mogelijk te
maken!

Nu te koop in museumwinkel: een Vriendenvoucher
Als vriend van Museum Het Ursulinenconvent steunt u het
museum bij het vervolmaken van de collectie en het verhaal dat
het Museum wil vertellen. U kunt natuurlijk zelf Vriend worden,
maar u kunt ook een voucher cadeau geven aan iemand waarvan u denkt die interesse zou kunnen hebben in het museum.
Er zijn vouchers te koop voor  15 (een persoon), of  25
(voor een echtpaar). U kunt een voucher kopen aan de balie
van de museumwinkel, geopend tussen 11.00 en 17.00 uur.
De ontvanger van de voucher kan zich met het cadeau plus een
pasfoto melden aan de balie, dan wordt een en ander verder in
orde gemaakt. Uiteraard kunt u ook zelf Vriend worden van het
museum.
Wilt u weten hoe? Kijk op http://www.museum
ursulinenconvent.com/index.php/vrienden

Website
Op de website
museum.ursulinenconvent.com
vindt u informatie over het
Internationaal Museum voor
Familiegeschiedenis.
De website biedt u ook
informatie over activiteiten en
bijzondere evenementen.
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Excellent Concert Peter Caelen
Programma
Ludwig van Beethoven | Strijkkwartet nr. 11 in f opus 95 Serioso
Dmitri Shostakovich | Strijkkwartet nr. 4 in D opus 83
Robert Schumann | Pianokwintet in Es opus 44
Met het vierde optreden mag het Carducci Strijkkwartet zich
rekenen tot de favorieten van de bezoekers van de deze serie!
De Engelse formatie geeft jaarlijks wereldwijd meer dan 90
concerten. Het mag zich daarmee tot de meest succesvolle hedendaagse strijkkwartetten rekenen. The Washington Post beschreef
hun spel als “a deep and almost familial sense of unity in everything
they played… full of life and vitality…extravagantly beautiful…”.
Het kwartet was te gast op prestigieuze podia als Wigmore Hall in
Londen, Carnegie Hall in New York, John F. Kennedy Center in
Washington D.C. en Tivoli in Kopenhagen. Verder trad het op
tijdens fameuze festivals als het Kuhmo Festival en het
Cheltenham Music Festival.
In 2015 voerde het kwartet de complete Strijkkwartetten van
Shostakovich uit in Europa, Noord- en Zuid-Amerika.
In 2016 verlegde het de focus naar het werk van Schubert.
Dit uitmuntende én sympathieke kwartet mag u zeker niet
missen!
Ook met pianist Peter Caelen gaf het kwartet meerdere
concerten in zowel Nederland, Engeland als Duitsland op
podia als de Saarbrücker Kammerkonzerte en Holywell
Music Room in Oxford. Peter Caelen werkte samen met tal van
musici. Hij vormt een vast duo met cellist Olsi Leka en was te gast
op festivals als het Alba Music Festival, de Klevischer Klaviersommer en het International Festival Summer in Old Ljubljana Town.
Onlangs keerde hij terug van een tournee van dertien concerten in
China met violist Volodja Balzalorsky.
Meer informatie vindt u op http://www.excellentconcerten.nl
Locatie: Kapel Sterre der Zee.
Tijden: Zaterdag 9 december 2017, 20.00 uur.
Toegang:  24,-; tot 27 jaar  14,-.

Joodse middag
Een middag die de Joodse gemeenschap in Eijsden door de jaren
heen centraal stelt en die de aftrap vormt voor het
Struikelsteentjesproject Eijsden-Margraten.
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Programma
14.00-14.10 Leo Barjesteh: Welkom.
14.10-14.30 Dieudonné Akkermans, burgemeester van EsdenMargraten: Een gemeente blvend getekend door de Tweede
Wereldoorlog.
14.30-15.00 Dimitri Boutylkov, voorzitter Stichting ter Bevordering
van Joods Cultureel Erfgoed: Struikelstenen, ook in Esden.
15.00-16.00 Concert door Sophia Shapiro (Rusland) piano en
Rauf Berman (Azerbeidzjan) viool en tenor.
16.00-16.30 Pauze.
16.30-17.15 Jo Wolfs: Joods Esden door de eeuwen.
Locatie: Kapel Sterre der Zee.
Tijden: 10 december 2017, aanvang 14.00 uur.
Toegang:  8,-.

Parachot van de
Joodse gemeente
te Eijsden, gemaakt
van 18de-eeuwse
jurk uit Eijsden.
Op 10 december en
vanaf 2018 te zien
in het museum.
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Een nieuw strijdperk: de opgravingen
van A.E. van Giffen in Rijckholt-Sint Geertruid
Eugène Dubois Lezing
In 1921 arriveert een ongewone bezoeker in Rijckholt-Sint Geertruid. Het is de
Groningse archeoloog A.E. van Giffen, voormalig assistent van Holwerda in
Leiden. Kort daarop, in 1923, begint Van Giffen in Rijckholt te graven en zal
daarmee bezig zijn tot in 1926. Wat doet zon noordeling die zich met terpen
bezighoudt in het diepe zuiden? Daar blijkt veel meer achter schuil te gaan dan
een simpele zoektocht naar prehistorische vuurstenen werktuigen: ruzie,
gekrenkte persoonlijkheden, territoriumdrift en macht. Over die wereld daarachter
zal Leo Verhart op zondag 17 december iets meer vertellen.
Leo Verhart (1952) is oud-conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden en het Limburgs Museum in Venlo. Hij is kenner van de archeologie van
Limburg en van de geschiedenis ervan. Daarnaast werkt hij aan een
dubbelbiografie over de archeologen J.H. Holwerda en A.E. van Giffen.
Over deze onderwerpen publiceert hij regelmatig.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Tijden: 17 december, aanvang 11.00 uur.
Toegang:  5,- (inclusief een consumptie).

Binnenstebuiten (Inside Out)
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Film Koamptloore
Animatiefilm van Pete Docter (Up) waarin we worden meegenomen in het brein van een 11-jarig meisje en maken we
kennis met haar Vijf Emoties.
Opgroeien gaat niet zonder vallen en opstaan en dat geldt
ook voor Riley. Wanneer haar vader een nieuwe baan krijgt
in San Francisco, moet ze haar leventje in het Middenwesten
van Amerika achter zich laten. Riley laat zich, net als iedereen,
leiden door haar emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer
en Verdriet. De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de
commandoruimte in Riley's hoofd, waar ze haar van advies
voorzien bij de dagelijkse dingen.
Riley en haar emoties hebben moeite om zich aan te passen
aan het nieuwe leven in San Francisco, wat leidt tot
opschudding in het Hoofdkwartier.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Tijden: 17 december, aanvang 15.30 uur.
Toegang:  6,50, familiefilm (2015), leeftijd: vanaf 4 jaar,
duur: 1 uur 30 minuten, Nederlands gesproken.

Kerstconcert Rautenbachkoor uit Zuid-Afrika
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Rautenbach Voice Studio
Deirdré Blignaut-Rautenbach (sopraan) is niet alleen een bekende ZuidAfrikaanse concert- en operazangeres, zij is ook een gerenommeerde pedagoge.
Haar privé studio bestaat voornamelijk uit volwassen studenten, met wie ze ook
een koor formeert: de Rautenbach Voice Studio. Veel van deze studenten hebben
naast hun zangcarrière een baan
of zij volgen een studie.
Tijdens dit Kerstconcert vertolkt het
koor naast enkele klassieke stukken
als Missa Breva ook diverse
internationale en Zuid Afrikaanse
kerstliederen.
Het koor wordt begeleid door Kobus
Groenewald, hoofd van de muziekacademie voor podiumkunsten in
Pretoria.
Locatie: Kapel Sterre der Zee,
Museum Het Ursulinenconvent.
Tijden: 19 december, aanvang
20.00 uur.
Toegang:  7,-.

Leerlingenconcert Michelle Powell
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Michelle Powell is een Canadese pianiste die regelmatig te gast is in het
Ursulinenconvent. Haar leerlingen, in leeftijd variërend van 8 tot 17 jaar en ouder)
geven in de kapel hun jaarlijks Kerstconcert. Die avond kunt u luisteren naar
pianomuziek, gitaar en zang. Diverse kerstliedjes (Jingle Bells, Stille Nacht,
We wish you a merry Christmas) en andere klassieke muziekstukken zullen de
revue passeren. De studenten komen uit Maastricht en omgeving en hebben
diverse nationaliteiten. De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur en aan het
einde geeft Michelle zelf nog een klein privé concert.
Locatie: Kapel Sterre der Zee,
Museum Het Ursulinenconvent.
Tijden: 20 december, aanvang 18.30 uur.
Toegang vrij.

Fijne feestdagen !!

Alle medewerkers van
Museum Het Ursulinenconvent
wensen u heel fijne feestdagen en
een fantastisch 2018.
Wij hopen u in het nieuwe jaar weer
vaak te mogen begroeten in het
museum en bij onze evenementen!

Nu in de museumwinkel:
Mooie kerstgeschenken en heerlijke
streekproducten in kerstpakketten.

