Museum Het Ursulinenconvent
Nieuwsbrief september 2019
Maand van de Romantiek 2019
– Oorlog en Vrede –
In september vindt in Museum Het Ursulinenconvent te Eijsden
voor de derde keer de Maand van de Romantiek plaats. Dit jaar
is er voor gekozen met het thema aan te sluiten de provinciale
viering 75 jaar liberation, die met name in de gemeente EijsdenMargraten zon voorname rol speelt.
Op 1 september gaat de Maand van start met een paneldiscussie
over “Vrijheid van Meningsuiting onder leiding van de voorzitter
van de vriendenstichting van het museum (oud-) wetenschapper,
politicus en bestuurder Jo Ritzen. Diezelfde dag volgt ook al de
muzikale opening van de Maand van de Romantiek met een
concert door Karina Kambulova e.a.
Ook dit jaar menen wij weer een prachtig programma voor u klaar
te hebben staan en wij hopen u dan ook bij deze evenementen
vaak te mogen begroeten!

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 4,
nummer 6

Toegangsprijzen
De prijzen voor de evenementen staan vermeld in het programma.
De mogelijkheid bestaat om voor  45,- een passe-partout te kopen.
Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent betalen  40 voor
een dergelijk passe-partout.






     
   
  

        
  
  
     
                
   



   
  
       
     

Onze folder met het
gehele najaarsprogramma
2019, inclusief de Maand
van de Romantiek, is weer
uit en is vanaf 23 augustus
op te halen bij de balie van
het museum.

Nazli Nabet: Portretten in inkt

tot 30 r
mbe

septe

Een prachtige expositie van de Nederlands-Perzische kunstenaar Nazli
Nabet, gevestigd in Nederland. Ze studeerde Lifestyle en Design aan de
Willem de Kooning Kunstacademie in Rotterdam.
“Het leven is een doolhof, er is geen absoluut begin of een einde
aan iets. Ik teken het meest vluchtige element van het leven,
emoties, in een portret met een doolhof.”
Het begon met een droom. In december 2014 was het ongeveer 7 jaar
geleden dat Nazli Nabet haar broer moest missen in de wereld van de
levenden. In haar droom liep ze vlak achter hem. Ze wist dat hij niet
langer bij haar was, maar ze verlangde er naar zijn gezicht te zien. Nazli
volgde hem, terwijl hij wegrende in een groot, donkergroen Victoriaans
doolhof. Ze volgde hem het doolhof in, maar verloor hem na een tijdje
uit het oog en verloor daarmee ook al haarhoop om hem te zien. Op dat
moment voelde ze dat ze werd opgetild. Terwijl ze boven het doolhof
zweefde, begon het doolhof in haar broers gezicht te veranderen.
Toen ze wakker werd in tranen, besefte Nazli Nabet dat het allemaal
een droom was. Het was die vroege koude en donkere decemberochtend
dat ze het gezicht begon te tekenen dat ze had gezien. Die tekening is
het gezicht van een man gecreëerd uit een doolhof, het meest recente
beeld dat ze van haar broer heeft. Zo ontstond haar serie portretten.
Elk doolhof dat ze tekent, is om een moment, een emotie, een vluchtig
gevoel in een portret te vereeuwigen.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Ursulinenconvent.
Entree: Met museumtoegang of vrij met passe-partout.
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Paneldiscussie over vrijheid van Meningsuiting
Een paneldiscussie over Vrijheid van meningsuiting onder leiding
van (oud-)wetenschapper, bestuurder en politicus Jo Ritzen.
Het zonder angst voor vervolging uiten van een mening is een vrijheid
die verankerd ligt in o.a. het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens. Aan die vrijheid zijn wel grenzen verbonden die van land tot

land kunnen verschillen. Zoals gebruikelijk bij grenzen worden ook
deze grenzen regelmatig opgezocht en overschreden. De laatste
jaren is de Nederlandse samenleving en politiek weer volop bezig

met het nader definiëren van die grenzen, waarbij regelmatig
de rechter eraan te pas moet komen. Hoe kijken wij naar deze
ontwikkelingen? Sommige (belangen)groepen eisen striktere
grenzen, terwijl andere die grenzen juist als benauwend en
onrechtvaardig beschouwen. Dat leidt er enerzijds toe dat ook
in Nederland tegenwoordig wordt gesproken over safe spaces,
plaatsen waar sommige zaken niét besproken of benoemd mogen
worden. Is dit wel een wenselijke ontwikkeling? Anderzijds is in de
afgelopen jaren uit spraakmakende corruptieschandalen bij
bedrijven of instellingen gebleken dat er duidelijk behoefte is aan
een ander soort safe spaces waar zaken juist wél aan de orde
kunnen worden gesteld. Te vaak blijkt de vrijheid van meningsuiting
waar we in dit land zo trots op zijn, te stoppen bij de poort van
bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. In Nederland
hoeven we weliswaar niet snel bang te zijn voor vervolging. Maar
het gevaar van ontslag en uitsluiting is alom aanwezig. Wat valt
daar aan te doen?

Alice Hendriks

Locatie: Salle des Armoiries, Ursulinenconvent.
Aanvang: 14.00 uur.
Entree: Vrij.

Concert Vive la Liberté
Concert door Karina Kambulova (mezzosopraan):
liederen en arias van Georges Bizet, Camille SaintSaëns, Richard Strauss en Johannes Brahms en
Teodora Drozdik-Popovi (mezzosopraan): liederen van Francis
Poulenc, Manuel de Falla, Gioacchino Rossini en Brian Moore
Alice Hendriks; piano
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Ursulinenconvent.
Aanvang: 16.00 uur.
Entree  12,50 of vrij met passe-partout.

Karina Kambulova en Teodora DrozdikPopovi
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Lezing door Ludwig Geijsen:
Europa, een romantisch project?
Over zin en onzin van grenzen

6
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Onze museumfilosoof Dr. Ludwig Geijsen
neemt ons mee op een filosofische reis
over de grens heen.
Locatie: Salle des Armoiries,
Ursulinenconvent.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree  5,- of vrij met passe-partout.

Concert door Michelle Powell:
Finding freedom. Artistic expression
in the nineteenth century
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Pianorecital door Michelle Powell met het
volgende programma:
Ludwig van Beethoven: Sonate nr. 30 op. 109;
Johannes Brahms, Sonate op. 119;
Sergei Rachmaninov, Préludes op. 32 nr 12 en
nr 10;
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Variations
sérieuses, op. 54.
Locatie: Kapel Sterre der Zee,
Ursulinenconvent.
Aanvang: 16.00 uur.
Entree  12,50 of vrij met passe-partout.











Voorstelling Quirine Melssen:
Vannacht naar Dag

sept
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Iedereen van mijn generatie weet waar zijn ouders waren tijdens
WO II. Of ze honger hadden, of ze goed of fout waren. Iedereen
draagt die emoties met zich mee en geeft deze emoties weer
door aan de volgende generatie. Zeker in deze tijd waar oorlogsdreiging weer heel actueel is wil ik het publiek laten ervaren hoe
belangrijk verbondenheid is en dat vrijheid nooit vanzelfsprekend
is.
Vannacht naar Dag is een gevoelige voorstelling over de transformatie van donker naar licht. De voorstelling begint een uur
voordat de zon opkomt. Tijdens de voorstelling wordt het licht.
Daarna is er een gezamenlijk ontbijt waarbij het publiek met elkaar in gesprek kan gaan,
Quirine Melssen:
Zang en tekst
Eddy van Dijken:
Piano
Susanne Degerfors: Cello en zingende zaag

Regie:
Kostuum:
Foto en ontwerp:
Ontwerp:

Wim Selles
Zita Winnubst
Sander Erdmann
Finn Berenbroek

Locatie: Kapel Sterre der Zee, ursulinenconvent.
Aanvang: 06.00 uur.
Entree  10,- (inclusief ontbijt).

Lezing door Monique Quint: De eeuw waarin Europa met vallen
en opstaan zichzelf vernieuwde
13
septem
De 19e eeuw , onder meer de eeuw van de romantiek, bracht veel vernieuwing
ber
in Europa op heel veel terreinen. De gevolgen van de revolutie die eind 18e eeuw
in Frankrijk begon werkten door op alle terreinen van de samenleving.
De verlichtingsidealen die leidraad waren van een maatschappelijk en politiek
omwentelingsproces maar ook de terreur ,een gewelduitbarsting
zonder weerga, zetten velen aan het denken over de inrichting van
de nieuwe orde nadat Napoleon definitief verslagen was in 1815.
De meningen liepen sterk uiteen en m.n. botsten deze fel over de
vraag of de oude orde moest worden gerestaureerd of dat de vooruitgang een geheel nieuwe maatschappij en politieke structuur vereiste.
Gedurende de eeuw ondergingen de machtsverhoudingen binnen
Europa grote veranderingen. Volkeren, vaak onderdeel van multinationele rijken die a.g.v. het optreden van Napoleon sterk aan
macht hadden ingeboet, beseften dat er sprake was van een eigen
identiteit die een eigen staat verdiende. M.n. Het Duitse nationalisme
dat tenslotte een Duits keizerrijk o.l.v. Pruissen opleverde zou grote
invloed krijgen op de onderlinge verhoudingen. Het imperialisme
maakte van de outsider gedurende de Franse tijd, het Verenigd
Koninkrijk ,de grote overwinnaar. Het Britse Imperium werd de
belangrijkste Europese wereldmacht waar het continent bovendien
van leerde dat er nieuwe tijden waren aangebroken op economisch
terrein. De industriele revolutie was een feit. Liberalisme en
socialisme ,de nieuwe religies van die tijd ,leverden vergezichten, vaak utopisch
van aard, waar het met de samenleving naar toe moest. De idealen van de Franse
revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap werden opnieuw tegen het licht
gehouden. Dit leidde tot de conclusie dat het noodzakelijk was emancipatorische
bewegingen op gang te brengen van arbeiders en vrouwen om het begrip volkssoevereiniteit de gewenste inhoud te geven.
In mijn lezing zal ik een palet schilderen van de vele veranderingen die de mensen
in de 19e eeuw voor hun kiezen kregen. Geweld was aan de orde van de dag.
Revoluties, burgeroorlogen ,staatsgrepen, opstanden, stakingen oorlogen tussen
verschillende europese landen vullen het epos van de 19e eeuwse geschiedenis
van Europa.
Locatie: Salle des Armoiries,
Ursulinenconvent.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree:  5,- of vrij met passe-partout.

Lezing door George Remkes: Onvrede als Scheppingskracht.
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Lezing door natuurkundige Dr. Ir. George Remkes, schrijver van het boek Hoe
Liefde uitgangspunt van wetenschap kan zijn, over onvrede als scheppingskracht, met discussie met de zaal.
Locatie: Salle des Armoiries, Ursulinenconvent.
Aanvang: 13.45 uur.
Entree  5,- of vrij met passe-partout.

Grote Concertmiddag Volksmuziek
15

Grote Concertmiddag Volksmuziek.
• Gospelkoor Asempa.
• Bertien van Oppen, Iers en Keltisch.
• Evgenia Markova (domra) en Vladimir Kirasirov (gitaar).
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Locatie: Kapel Sterre der Zee, Ursulinenconvent.
Aanvang: 15.00 uur.
Entree  15,- of vrij met passe-partout.
Gevolgd door:
Uitgebreide proeverij van bier van Breuster Brouwers, waaronder het
nieuwe Liberation bier, en van Sjevraoje Kaas en andere streekgerechten
Locatie: Museumcafé en Salle des Armoiries, Ursulinenconvent.
Aanvang: 17.30 uur.
Entree:  20,-.

Lezing door André Fraats: A Tale of Two Cities, opoffering en
wedergeboorte
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Het bekende boek van Charles Dickes A Tale of Two Cities behandelt de geschiedenis van Parijs tijdens het ancient regime en tijdens de revolutie en vergelijkt de
situatie met die in Londen, waar hij parallelle patronen ontdekt die hij verbeeldt
door het beschrijven van de levens van de Franse aristocraat Charles Darnay,

diens echtgenote Lucie Manette en de Britse advocaat Sydney Carton.
Drs. André Fraats (Meerssen 1942) studeerde Engels aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam en was o.a. docent en conrector aan de
Stedelijke Scholengemeenschap Maaastricht.
Locatie: Salle des Armoiries, Ursulinenconvent.
Aanvang: 19.30 uur.
Entree:  5,- of vrij met passe-partout.

Concert Mind the Gap: Between the Daylight
and the Dark
Locatie: Museumcafé, Ursulinenconvent.
Aanvang: 20.30 uur.
Entree:  3,50.

Charles Dickens
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Eugène Duboislezing door Ernst Homburg
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Ernst Homburg (Venlo 1952) is emeritus hoogleraar in
de Geschiedenis van de Wetenschap en Technologie
met vooral een focus op de negentiende en twintiste
eeuw.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Ursulinenconvent.
Aanvang: 11.00 uur.
Entree:  5,- of vrij met passe-partout.

Expositie Gezin en Maatschappij: de bevrijding van Limburg
1944-1974
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Ondanks de hoop van velen dat de bevrijding van de Duitse bezetters in 1944
ook meteen zou leiden tot een bevrijding van de gelaagde en verzuilde samenleving die Nederland had gekenmerkt voor de Tweede Wereldoorlog, zou deze
bevrijding pas daadwerkelijk plaatsvinden na jaren van 'wederopbouw'. de
expositie volgt het proces van bevrijding met foto's, verhalen en objecten.
Locatie: Eerste verdieping, Ursulinenconvent.
Aanvang: Dagelijks.
Entree: Museumkaartje of vrij met passe-partout.

Concert Ellen Heslenfeld en Severine Joordens:
Liebesfreud und Liebesleid
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Liederen over passie en verlangen.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Ursulinenconvent.
Aanvang: 15.00 uur
Entree  12,50 of vrij met passe-partout.

Lezing door Arjan van Prooijen:
Kunst van de Revolutie
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Over de grootse schilderkunst uit de tijd
van Napoleon.
Locatie: Salle des Armoiries,
Ursulinenconvent.
Aanvang: 20.00 uur
Entree:  5,-.
Jean-Joseph Weerts (1846-1927):
De dood van Marat.

Gezin en Maatschappij:
de bevrijding van Limburg 1944-1974
Museum Het Ursulinenconvent
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis
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Excellent Concert: Govert Derix en Peter Caelen, Ode aan de
Vrijheid – Op zoek met Beethoven
Geen componist zo actueel en universeel als Ludwig van Beethoven. Hoe zou
de componist van het Europese volkslied aankijken tegen onze tijd? Met welke
muziek zou hij reageren op het oprukkende extremisme? Hoe zou hij ons
genezen van depressies? Wat kunnen ondernemers leren van deze eerste
zzper? Hoe werkt zijn creatieve aanpak? Waarom was hij zo krenterig met geld?
Hoe kunnen we vrijheid vieren en versterken met zijn muziek?
Ode aan de vrijheid is een reis in woord en muziek. Samen op zoek mét
Beethoven. Naar de kern van onze tijd. Naar dromen en kansen. Wervelend
en meditatief. Met de ultieme toondichter als grondtoon, vriend en leermeester.

Govert Derix is schrijver, filosoof, adviseur en veelgevraagd spreker. Toen hij als
twaalfjarige voor het eerst Beethovens Derde Symfoniehoorde, ontbrandde een
passie die nooit meer verdween.
Pianist Peter Caelen studeerde aan de conservatoria van Maastricht en Amsterdam. Hij vervolgde zijn studie in Londen en in Saarbrücken. Hij geeft concerten
in heel Europa en China op vele internationale gerenommeerde podia.
Peter Caelen is leider van de Excellent Concerten in het Ursulinenconvent in
Eijsden en de Paterskerk in Rekem (België). Daarnaast is hij artistiek leider
van Stichting Muziek Klassiek Gulpen.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Ursulinenconvent.
Aanvang: 20.00 uur
Entree  20,-; tot 27 jaar  10,-.

Concert Chrisjteijn: Eurasia Strijkkwartet
Het Eurasiakwartet heeft al vaker opgetreden in het Ursulinenconvent. Asia Czaj
(eerste viool)
Egle Kaunietyte (tweede viool) Ekaterina Degtiareva (altviool) en Stanislav
Degtyarev (cello) vertolken werken van componisten als: Samuel Barber,
Dmitri Shostakovich en Alexander Borodin. Het belooft het een boeiende
middag te worden.
De fundamenten van het Eurasia Quartet zijn gelegen in de Russische
strijkerstraditie. Het strijkkwartet is opgericht in Maastricht in 2013 en leent zijn
naam aan de afkomst / roots van de vier musici; elk van hen heeft een band met
Rusland, een land dat Europa en Azië verbindt. De leden van het kwartet hebben
elk prijzen gewonnen op verscheidene internationale concoursen, zowel als solist
en als lid van verschillende ensembles. Het kwartet wil zich onderscheiden met
een een professionele aanpak en een sterke muzikale persoonlijkheid. Hun
repertoire is zeer gevarieerd, met muziek uit verschillende stijlen en genres.
Tegelijkertijd willen de musici zichzelf continu verbeteren en de grenzen opzoeken
van het repertoire en de uitvoeringsmogelijkheden van het kamermuziekensemble. Hierin worden ze bijgestaan en gecoached door Henk Guittart, voormalig lid
van het Schönberg Quartet. Het Eurasia Quartet verzorgt regelmatig optredens
in Maastricht en op andere locaties in Nederland, België en Duitsland. In januari
2015 won het kwartet bij de Storioni wedstrijd voor kamermuziekensembles
masterclasses met de leden van het gerenommeerde Storioni Trio, en in 2016
ontvingen zij de Henriëtte Hustinxprijs als meest veelbelovende ensemble van
het Conservatorium Maastricht.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Ursulinenconvent.
Aanvang: 16.00 uur.
Entree:  10,-.
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