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Maand van de Romantiek
Op 1 september is het zover. Het begin van onze eerste Maand

van de Romantiek. Een hele maand vol activiteiten in het kader
van ‘de Romantiek’: lezingen, exposities, een symposium, een
filmavond, filosofie en poëzie, muziek en nog veel meer. 
In deze nieuwsbrief treft u een uitgebreid programma. 
Kijk ook regelmatig op onze website voor aanvullingen op dit
programma of voor meer details!

Ter herinnering aan de activiteiten en om eventuele wijzigingen
in of aanvullingen op het programma kenbaar te maken zullen
we in de maand september iedere week een Nieuwsflits

verzenden.

Losse kaartjes en passe-partout
De activiteiten in de Maand van de Romantiek kunnen worden
bijgewoond door het reserveren van kaartjes voor ieder
programma-onderdeel of, veel voordeliger, door het bestellen
van een passe-partout voor de hele maand (€ 47,50).

Word nu voor € 15,- (echtparen € 25,-) vriend van het museum!
Vrienden kunnen niet alleen gedurende het hele jaar het
museum binnenstappen zonder entreekaartje, maar profiteren
ook van aanbiedingen en een flinke korting van wel € 17,50

op het passe-partout voor de Maand van de Romantiek!

Gedurende de
Maand van de
Romantiek is
de exposite
‘Rozengeur en
Maneschijn’
met werk van
Ada Breedveld
in de kapel te
bezichtigen.

Website

Op de website
museum.ursulinenconvent.com
vindt u informatie over het
Internationaal Museum voor
Familiegeschiedenis
(Familiemuseum).
De website biedt u ook
informatie over
activiteiten en bijzondere
evenementen.



Reserveren voor programma-onderdelen

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.

Programma
Elk evenement wordt voorafgegaan door een

korte historische en filosofische duiding

Reservering van plaatsen vooraf wordt, ook bij toegang via de aanschaf

van losse kaarten, zeer gewaardeerd.

1 september

Romantiek – Een revolte tegen de Rede?

Lezing door 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. 
Locatie: salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 5,- (inclusief consumptie) of vrij met passe-partout.

2 september

De Keuken van de Romantiek

Proeverij en uitleg over de keuken van de Romantiek. Culinaire veranderingen in de
negentiende eeuw en hedendaagse culinaire invulling van de Romantiek: Cittaslow.
Tijd: 15.00-17.00 uur.
Locatie: Proeflokaal van het Culinair Historisch Centrum voor Zuid-Limburg in
Museum het Ursulinenconvent en de Dubois Apothekerstuin.
Entree: Losse kaarten € 5,- of vrij met passe-partout.

3 september

Aus Mannheim, Paris, Dresden und Troldhaugen
Concert met muziek van 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) en 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 Conservatorium en Royal
College of Music, Londen), violist en viooldocent.
Aanvang: 15.00 uur.
Locatie: Kapel sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 6,- of vrij met passe-partout.

Flemmezij, naar vroeg-negentiende eeuws
recept

Arthur Schopenhauer,
daguerreotypie uit 1852..



John Keats,

geschilderd door

William Hilton

Tinco Lycklama à

Nijeholt,

geschildrerd door

Emile Vernet-

Lecomte

6 september

Opstelwedstrijd 2017
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 En VRIEnDEn, EDITH

RUTTEn.
Aanvang: 14.30 uur.
Locatie: salle des Armoiries en Kapel sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Gratis.

8 september

The Lake Poets and the Natural World
Lezing door André Fraats over de Romantiek in de Britse Literatuur.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 5,- (inclusief consumptie) of vrij met passe-partout.

9 september

De Qajar Periode en hetOrientalisme; Tinco Lycklama à Nijeholt
symposium in samenwerking met de Tinco Lycklama Foundation over Orientalisme, de
qajar dynastie in Perzië, over Romantische reizigers en vooral over de Friese edelman
Tinco Martinus Lycklama à nijeholt (1837-1900), Romantisch reiziger en avonturier,
over zijn rol in de Rooms-Katholieke kerk, zijn bijzondere band met architect Pierre
Cuypers en zijn collectie, die thans een voorname basis vormt voor de vaste expositie in
het Musée de la Castre te Cannes.
Tijd: 14.00 - 16.30 uur.
Locatie: Kapel sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 8,- (inclusief consumptie) of vrij met passe-partout.

9 september

La La Land
Filmavond door de stichting Kaomptloore met de romantische dramedy-musicalfilm
La La Land uit 2016, winnaar van 6 Oscars, waaronder beste actrice (Emma stone),
geschreven en geregisseerd door Damien Chazelle.
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

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.
Aanvang: Vanaf 10 september.
Locatie: Karel de Grote Paviljoen, Museum het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 7,- of vrij met passe-partout of vriendenpas.

l



Thomas Alexander

16 september

Romantiek en het Buitenland;
van de Von Arnims tot aan Albert W. Ketelbey

Lezing en concert.
Lezing door LEO BARjEsTEH VAn WAALWIjK VAn DOORn (Universiteit van Utrecht), historicus,
uitgever en directeur Museum Het Ursulinenconvent – Internationaal Museum voor
Famiiegeschiedenis, over de invloed van de Romantiek wereldwijd en de literaire en
muzikale uitwisseling tussen Morgenland en Avondland.
Concert met muziek van Ketelbey (In a Persian Market en In the mystic land of Egypt),
strauss (Persischer Marsch), Verdi (Triumphal Grand March) en Debussy (Claire de
Lune), door THOMAs ALExAnDER (Amsterdams Conservatorium), pianist, behaalde reeds
vroeg prijzen bij wedstrijden, waaronder het Prinses Christina Concours.
Aanvang: 14.30 uur.
Locatie: Kapel sterre der Zee, Museum het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 8,- of vrij met passe-partout.

17 september

Eugène Dubois en de Tijd der Romantiek
Lezing in de reeks van de stichting Eugène Dubois. Prof. Dr. Bert Theunissen, weten-
schapshistoricus (Universiteit Utrecht): “De romantische kunstenaar wordt gekenmerkt
door  imaginatie, intuïtie, idealisme, inspiratie en individualiteit. In de lezing zal onder
ander 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.
Lokatie: Kapel sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 5,- (inclusief consumptie) of vrij met passe-partout.

17 september

Grote Concertmiddag

Fantastisch muziekfeest met muziek van Rutter, Elgar, Brahms, Mendelssohn, Mestrom,
Chopin, Liszt, Karl May en eigen werk. Uitvoeringen van een half uur, afgewisseld met
pauzes met proeverijen.
Uitgevoerd doori:
• PETER CAELEn, pianist (Conservatoria Maastricht en Amsterdam), 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.
Aanvang: 14.30 uur.
Lokatie: Kapel sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 15,- (inclusief consumpties) of vrij met passe-partout.

23 september 

K i n d e r a c t i v i t e i t e n  u i t  d e  R o m a n t i e k

Een middag alleen voor kinderen met spelen en spellen, spannende verhalen, een hapje
en een drankje ....
Tijd: 14.00-17.00 uur.
Locatie: Museum en museumtuin.
Entree: 8,- euro (inclusief workshops, hapje en drankje.
Reserveren via website of aan museumbalie.



24 september

De natuur als spiegel van de ziel:
Romantiek toen en nu

Concert van de stichting Chrisjteijn met muziek uit de drie periodes van de Romantiek:
begin 19e eeuw, midden 19e eeuw, begin 20e eeuw van Ralph Vaughan Williams, Francis
Poulenc, Benjamin Britten en johannes Brahms. 
Uitgevoerd door:
• MARLEEn EVERInK (sopraan), • MARIjKE HEnDRIKs (alt),
• REné sLOT (tenor), • sEBAsTIAn nEUWAHL (bas-bariton),
allen uit de masterclass van zangpedagoge • GEMMA VIssER;
Met • ALICE HEnDRIKs (piano), • VInEsH DIjKsTRA (klarinet) en GAsT (hoorn).
Aanvang: 16.00 uur.
Locatie: Kapel sterre der Zee, Museum het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 10,- (inclusief een comnsumptie) of vrij met passe-partout.

29 september

De eerste Wereldoorlog
en het einde der Romantiek

Lezing in samenwerking met de stichting Ontbrekende Verhalen uit Limburg in het kader
van het project Memorial Eijsden 1918-2018 door  LEO BARjEsTEH VAn WAALWIjK VAn DOORn

over hoe de Eerste Wereldoorlog de Romantiek (tijdelijk) van het wereldtoneel verdreef.
De lezing vormt tevens het startschot voor de activiteiten van de Memorial in verband met
het herdenken van het einde der Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden en de komst
van keizer Wilhelm II als vluchteling naar Eijsden.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: salle des Armoiries, Museum het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 5,- (inclusief consumptie) of vrij met passe-partout.

30 september

Bal Masqué met concert Pyure
Op deze avond verkennen we de erfenis van de Romantiek zoals die zich openbaart in
de muziek vanaf de tweede helft der twintigste eeuw: een feestelijke finale van de Maand
van de Romantiek met een optreden door PyURE (MARIEKE VAn DER LEIjé, zang en piano,
en jOs VAn REns, zang en gitaar) met Romantische popmuziek uit de tweede helft der
twintigste eeuw.
Kom verkleed en zwaai de Maand van de Romantiek feestend uit!
Aanvang: 20.00 uur. Het kan laat worden!
Locatie: Kapel sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Losse kaarten € 15,- (inclusief consumptie) of vrij met
passe-partout.


