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De Evert Sillem
Passage,
genoemd naar een
ruimhartige donor
van museale
objecten aan het
museum, is gewijd
aan genealogie en
zal in de komende
maanden verder
uitgebouwd
worden.

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.

Jaargang 3,
nummer 1

Nieuw in de Museumwinkel:
handgeschilderde wapens
Een belangrijke ruimte in het museum is de Zaal van de
Heraldiek. Hier krijgt u uitleg over het ontstaan en het gebruik van
familiewapens. Ook heeft het museum Salle des Armoiries, een
zaal voor bijeenkomsten en gedecoreerd met veel familiewapens,
allemaal handgeschilderd door onze vrijwilligers onder leiding van
Sara Khosrovani.
Het museum beschikt ook over een collectie gemeente- en
provinciewapens van de hand van heraldisch tekenaar Bert van
den Broek. Een gedeelte van die collectie is nu te koop in onze
museumwinkel. Voor het luttele bedrag van € 7 kunt u wellicht
al een handgeschilderd wapen kopen van uw geboorteplaats.
U kunt in de winkel kijken welke wapens er zijn en hoe ze
kunnen worden ingelijst.
Binnenkort zullen er ook handgeschilderde familiewapens te koop
zijn in de Museumwinkel.
Op verzoek kunnen wij ook een familiewapen schilderen. Meer
informatie hierover kunt u krijgen in de Museumwinkel, iedere dag
geopend van 11.00 - 17.00 uur.

Filmzaal in gebruik
In ons nieuwe museumseizoen nemen we onze bioscoopzaal in
gebruik. Deze ruimte biedt zitplaats aan ongeveer 20 bezoekers.
Aan het begin van hun bezoek aan het museum kunnen we daar
een introductiefilm laten zien waardoor de bezoeker een goed
beeld krijgt van wat hij of zij gaat tegenkomen in het museum.
Een en ander is nog volop in ontwikkeling. In de toekomst is het
mogelijk om daar ook verdiepingsfilmpjes te bekijken en eerdere
films die over het museum zijn gemaakt voor diverse doeleinden.

Informatiezuil over Usulinenvonvent,
-park en Ursulinenbegraafplaats
Eind 2017 plaatste de gemeente Eijsden-Margraten
een informatiezuil in het park aan de Breusterstraat
met daarop veel aandacht voor de onlangs
gerestaureerde begraafplaats van de zusters
Ursulinen, de eerste bewoonsters van het Ursulinencomplex. Mede door de inzet van onze vrijwilligers
Willy Gilissen en Maria Janssen heeft de gemeente
de begraafplaats opgeknapt en is de informatiezuil tot
stand gekomen. Op deze manier is een stukje
cultureel erfgoed van de gemeenten EijsdenMargraten in ere hersteld.
De Ursulinenkamer, gewijd aan de
geschiedenis van de Ursulinen in
Eijsden en het Ursulinenconvent.

Nieuwe pasjes voor Vrienden
Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent ontvangen ieder jaar,
als zij het Museum bezoeken, een nieuwe Vriendenpas. In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de Stichting Vrienden van
Museum Het Ursulinenconvent er nu voor gekozen een pas te
produceren zonder jaartal. De pas blijft daardoor
langer bruikbaar. De baliemedewerkers kunnen snel
nakijken of de houder van de pas inderdaad weer is
ingeschreven als Vriend.
Bent u nog geen Vriend? Voor € 15 per persoon
(of € 25 voor een stel) kunt u gedurende een jaar
zo vaak u wilt het museum bezoeken.
Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent
ontvangen ook altijd de Nieuwsbrief van het
museum, en voor veel activiteiten gelden speciale
toegangsprijzen.
Meer informatie treft u op de website van het
museum:
http://museum.ursulinenconvent.com/index.php/vrienden

De opstelling in de Hal van Migratie
gaat in de komende maanden
anders ingericht worden.

Programma 2018 bijna klaar
Veel activiteiten kunnen we al invullen op de
agenda van het museum.
Voor een overzicht kunt u de agenda raadplegen op de website:
www.museum.ursulinenconvent.com
Daar ziet u dat de Stichting Chrisjteijn een
aantal concerten en exposities organiseert
en ook ziet u dat pianisten Michelle Powell
en Peter Caelen er hun concerten hebben
vastgelegd. Verder is er dit jaar veel aandacht voor de herdenking dat 100 jaar
geleden de eerste Wereldoorlog werd
beëindigd. Ook in Eijsden staan we daar
uitvoerig bij stil.
Enkele belangrijke data willen wij u nu al
prijsgeven:
Op zaterdag 4 augustus vindt de derde
Museumnacht plaats. Deze keer laten de
vrijwilligers van het museum u zien hoe het
leven er uitzag in de periode rondom WOI.
Enkele belangrijke figuren uit die periode
vertellen u hier meer over tijdens onze
Museumnacht!
In september vieren wij weer de Maand van de
Romantiek. Het thema van deze maand is
Reizen. Immers, in die periode werd de
wereld, door tal van moderne uitvindingen
als de trein, de stoomboot, de fiets, de auto en uiteindelijk het
vliegtuig, een stuk kleiner en konden mensen erop uit trekken om
de wereld te verkennen en nieuwe werelden te ontdekken. Kunst
en cultuur volgden de mensen op die tocht. Dat brengt ons op een
verrassend programma waarin we, soms met een knipoog, kijken
naar de Romantiek, ons onderdompelen in romantische muziek,
films, lezingen, exposities en proeverijen.
Volg ons vooral via onze website en onze Facebookpagina.
Uiteraard houden wij u ook op de hoogte via onze Nieuwsbrief.

Peter Caelen, Excellent Concert met Lars Vogt

• Houd ook de speciale Facebookpagina ‘Maand van de Romantiek’ in
de gaten voor nieuws over de Maand
van de Romantiek.
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Lars Vogt is een van de indrukwekkendste pianisten van zijn
generatie. Hij is geboren in Duitsland en is een gevierd solist bij o.a.
de Berliner en Wiener Philharmonker en het Concertgebouworkest,
The New Yoirk Philharmonic en The Boston Symphony en The City
of Birmingham Symphony Orchestra. Hij werkte daarbij samen met
klinkende namen als Claudio Abado, Mariss Jansons, Sir Simon
Rattle en Paavo Järvi. Sinds enkele jaren is hij ook actief als
dirigent en organiseert hij grote muziekevenementen. In de reeks
Excellent Concerten van Peter Caelen speelt hij werken van Léos
Janacek, Ludwig van Beethoven en Modest Mussorgski.
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Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum
Het Ursulinenconvent.
Datum en tijd: 25 febr. 2017, 15.00 uur.
Toegang: € 32,-; tot 27 jaar € 22,(inclusief koffie/thee en een glas wijn).

Lars Vogt

Opus 16 concerten: Aysha Wills en David Westcombe
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David Westcombe, Aysha Wills
en David Westcombe vormen
al geruime tijd een ‘magisch
fluitduo’. Voor hun concert in
het kader van de Opus 16
Concerten, georganiseerd door
Michelle Powell spelen zij
werken van M. Blavet, J.S.
Bach, W. Croft op hun ‘vroege’
instrumenten en werken van
Kuhlau, Rossini en Debussy op
hun moderne fluiten.
• Aysha Wills (1994) is een van oorsprong Canadese fluitiste die al jaren actief is als musicus en
docente in Amsterdam. Zij begon al vroeg met fluit spelen en speelde naast haar klassieke fluitstudie
(in Amsterdam en Toronto), veel Afrikaanse muziek, Noord-Amerikaanse en Ierse volksmuziek.
In Nederland heeft zij al met veel ensembles gewerkt, zowel op moderne als oude instrumenten,
o.a. met de Nederlandse Bachvereniging, het Luthers Bach Ensemble en de Nieuwe Philharmonie
Utrecht. In haar vrije tijd doet ze vrijwilligerswerk voor slachtoffers van mensenhandel en heeft zij
een enorme passie voor koken en eten.
• David Westdombe studeerde in Glasgow en Birmingham. Hij heeft gewerkt met o.a. het Koninklijk
Concertgebouworkest, Cambridge Symphony Orchestra, the London Kings College Orchestra en
de orkesten van het Schotse Conservatorium, het Conservatorium van Birmingham en het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 2016 volgt hij het master programma van het Conservatorium van
Amsterdam, waar hij op dit moment dwarsfluit studeert onder Kersten McCall (solofluit Koninklijk
Concertgebouworkest) en barokfluit onder Marten Root (eerste fluit Nederlandse Bachvereniging,
eerste fluit Orchestra Revolutionnaire et Romantique).

Aysha en David hebben concerten gegeven in veel verschillende settings en
locaties; zij vinden het allebei even prettig om in een huiskamer te spelen als in een
kerk of concertzaal. Zij hebben een passie om muziek te brengen naar onverwachte
plekken en om nieuwe mensen te interesseren in klassieke muziek. Ze delen een
passie voor zowel oude en nieuwe muziek en spelen heel vaak programma’s
waarin stukken uit 4 verschillende eeuwen ten gehore worden gebracht.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Datum en tijd: 3 maart 2017, 16.00 uur.
Toegang: € 12,50,-; t/m 18 jaar € 6,- en familie ƒ 25,-.

Ensemble Surprise, Concert en Dialoog
Dit nieuwe ensemble, geboortejaar 2017, verzorgt een optreden zondag 4 maart
om 16.00 uur in de kapel van het Ursulinenconvent te Eijsden.
De musici zijn : Angeline Scheijen hobo en piano, Anne-Marie Hivon viool, Freddy
Kruft dwarsfluit en Willem Tonnaer piccolo, fluit en altfluit.
Het programma is zeer afwisselend en de musici spelen werken voor kwartet, trio,
duo en solo. Op het programma staan werken van Telemann, Schubert, Donizetti,
Doppler, Bartok en andere componisten. De titel “Concert en dialoog” geeft aan
dat er tijdens het concert tussen het publiek en de musici een wisselwerking van
vraag en antwoord mogelijk is, hetgeen een speciale ambiance schept. Dit is het
eerste openbare optreden van het Ensemble Surprise.
• Angeline Scheijen begon zeer vroeg met musiceren op de piano en
hobo. Zij volgde haar vakstudie voor piano aan het Maastrichts
conservatorium bij Barbara Grajewska en deed haar eindexamen hobo
aan het Brabants Conservatorium bij Herman Vincken. Als pianiste
begeleidt zij regelmatig musici, zowel zangers als ook instrumentale
solisten en als hoboïste trad zij op met o.a. het Nationaal Jeugdorkest,
het Limburgs Baroque Consort en het Limburgs Symfonie Orkest.
Tevens is Angeline ook werkzaam als hobo-docente.
• Anne-Marie Hivon, oorspronkelijk uit Canada, studeerde viool o.a.
bij Rolland Brunelle, Hratchia Sévadjian en Loran Fenyves aan de
‘Université de Toronto’, waar zij een ‘Maîtrise en interprétation’ behaalde.
Als vioolpedagoge was zij verbonden aan diverse muziekinstituten zowel
in Canada als in België. Tegenwoordig is zij als violiste verbonden aan
l’Opéra Royal de Wallonie te Luik als plaatsvervangend concertmeester.
• Freddy Kruft, als kind reeds betoverd door de klank van de dwarsfluit
kon niet anders dan aan deze betovering gehoor geven door zich deze
klank eigen te maken. Na een studie van enkele jaren aan “l’Académie
internationale de Nice” bij Alain Marion et Jean-Pierre Rampal keerde
hij terug naar België. Als fluitleraar was hij verbonden aan de muziekacademies van Eupen, en Malmedy in België, als ook van Aachen en
Zülpich in Duitsland. Als fluitist is hij verbonden aan verschillende
ensembles en was hij vast plaatsvervangend fluitist bij het Orchestre
Philharmonique de Liège.
• Willem Tonnaer begon op vijftienjarige leeftijd met de dwarsfluit en ging
drie jaren later studeren aan het Maastrichts Conservatorium bij Martin
Laheije. Na de militaire dienstplicht zette hij zijn studie met veel succes
voort aan het Utrechts Conservatorium bij Adriaan Bonsel, om te eindigen
met een prix d’excellence aan het Conservatoire Royal de Liège bij André
Isselée. Als orkestmusicus voor zowel de fluit als piccolo was hij verbonden aan de ZuidNederlandse Opera, het Limburgs Symfonie Orkest en het Orchestre Philharmonique de Liège,
en als fluitdocent aan de muziekscholen van Kerkrade, Geleen, Aken en Visé. Tevens was hij jurylid bij diverse conservatoria.

Voor meer informatie over Ensemble Surprise kunt u terecht bij:
www.willemtonnaer-dwarsfluit.nl en tonnaer.wlm@ziggo.nl
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Datum en tijd: 4 maart, 16.00 uur.
Entree: vrij, maar een vrije gave is welkom.
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Concert Chrisjteijn:
The Shakespeare Songs
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De liederen worden gezongen door
Cantori la Vera uit Beek, De Letse basbariton Agris Hartmanis zingt een paar
solostukken, Julia de Leuw speelt de
hobopartijen en Michelle Powell verzorgt
de pianobegeleiding. De algehele muzikale
leiding is in handen van Alice Hendriks.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Datum en tijd: 11 maart, 16.00 uur.
Entree: € 10 (Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent krijgen 10% korting),

Peter Caelen, Excellent Concert met Piotr Jasiukowski
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De in Lubin (Polen) geboren violist PIOTR
JASIUKOWSKI werd kort na zijn studie, die hij
samma cum laude afrondde aagesteld als viooldocent aanhet Maastrichtse conservatorium.
Hij won prijzen bij verschillende internationale
concoursen en trad op met orkesten als Sinfonia
Varsovia, Het Deutsches Symphonieorchster
Berlin en het Estonian National Symphony
Orchestra. In 2015 werd hij in de categorie cultuur
uitgeroepen tot Poolse persoonlijkheid van het jaar in Nederland.
Samen met Peter Caelen speelt hij werken van Johannes Brahms en César
Franck.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Datum en tijd: 17 maart, 20.00 uur.
Entree: € 20,-; tot 27 jaar: € 10,-.

Terug naar de Paleolithische tijd om gezond oud te worden
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Eugène Dubois lezing door Prof. dr. Frits Muskiet,
hoogleraar klinische chemie te Groningen
De ‘evolutionair geneeskunde’, ook wel genoemd ‘Darwinistische geneeskunde’
maakt gebruik van bestaande kennis van de Paleolithische omgeving, genetica,
vergelijkende anatomie, bio-geochemie, archeologie, antropologie, (patho)fysiologie en epidemiologie. Het betreft een jonge discipline die tracht ziekte en gezondheid te verklaren vanuit onze evolutionaire achtergrond. Deze kennis is
belangrijk voor de identificatie van factoren die een rol spelen in onze huidige
ongezonde leefstijl. De discipline komt niet zelden in conflict met heersende
wetenschappelijke paradigma’s. In de Paleolithische tijd (2,5 miljoen tot
10.000 jaar geleden) is ons brein gegroeid van ongeveer 400 naar 1.3001.400 mL. Deze groei kon slechts plaatsvinden in het land-water ecosysteem
alwaar overvloedige hoeveelheden “hersen-selectieve nutriënten” zijn te
vinden. Deze omvatten jodium, selenium, ijzer, vitamines A en D, vitamine B12
en de visolievetzuren EPA en DHA. Tekorten hieraan behoren momenteel tot
de wereldwijd meest voorkomende deficiënties.
Onze unieke verhouding tussen hersenen en totale lichaam (encefalisatie
quotiënt) heeft ons gevoelig gemaakt voor glucose tekorten, die vooral
dreigen bij hongeren, zwangerschap en infectie. Hiertoe passen we ons
metabool aan, o.a. door het veroorzaken van insulineresistentie. Onze huidige
ongezonde leefstijl, gekenmerkt door chronische stress, chronisch slaapgebrek,
wanvoeding, onvoldoende fysieke activiteit, abnormale microbiële flora en milieuverontreiniging brengt ons in een toestand van lage graad inflammatie.
Deze veroorzaken op lange termijn het metabool syndroom en de typische
welvaartsziektes, zoals diabetes mellitus type 2, hart en vaatziekte en bepaalde
vormen van kanker. Terugkeer naar de Paleolithische tijd met behoud van de
cultuur van de 21ste eeuw is de enige natuurlijke manier om gezond oud te
worden.
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Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Datum en tijd: 18 maart, aanvang 11.00 uur.
Toegang: € 5,-.

Memorial 2018 lezing: “Wij marcheren naar de dood”.
Erik Kortleven, schepen van Maasmechelen (voor toerisme, economie
en evenementen), schreef samen met Ludwig Deleersnyder het boek
Wij marcheren naar de dood over 40 militaire slachtoffers uit Maasmechelen,
Uikhoven, Kotem, Boorsem, Opgrimbie, Mechelen a/d Maas, Eisden, Vucht
en Meeswijk. Zij deden veel onderzoek en bezochten nabestaanden en
verzamelden brieven van de jongens, dagboekfragmenten en
getuigenissen. Naast de 40 gesneuvelden hebben zij in het boek veel
aandacht besteed aan de Maasdorpen en het leven tijdens de bezetting,
waardoor de namen op arduin of brons echt weer tot leven komen en we
moeiteloos teruggenomen worden naar 100 jaar terug.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent..
Tijden: 18 maart, aanvang 15.30 uur.
Toegang: € 5,- (inclusief een consumptie).
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De stamboom van Gintaras Slavinskas
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Vanaf 17 maart is in het museum de tijdelijke expositie ‘De stamboom van Gintaras
Slavinskas’ te bezichten. De exposotie toont de resultaten van tientallen jaren
genealogisch onderzoek door de Litouwse entomoloog Gintaras Slavinskas,
geeft inzicht in gezamenlijke Litouwse, Poolse en Nederlandse wortels en overschrijdt, in het verre verleden, soms bewust de grens tussen realiteit en mythe.
De expositie vindt plaats in samenwerking met Argus Buurtplatform in Maastricht.
Slavinskas draagt in die periode (8-18 maart) met zijn collectie zeldzame kevers
ook bij aan de gecombineerde natuurhistorische en beeldende kunst tentoonstelling A Pin in de Brandweer Kantine in de Capucijnerstraat te Maastricht.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Datum en tijd: vanaf 17 maart, 16.00 uur.
Entree: Museumbezoek.

Nu in de museumwinkel:
Onze heerlijke streekproducten,
informatieve en boeiende boeken,
houten kinderspeelgoed en veel meer!

