MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits april 2017
U ontvangt deze Nieuwsﬂits van Museum Het Ursulinenconvent omdat wij u graag snel op de hoogte willen brengen van
mooie evenementen in ons museum.
Nieuwe expositie Rassenwaan en nieuwe openingstijden
Filmvoorstelling Koamptloore: Florence Foster Jenkins
Concert Opus 16: Fantasy, Tango and Meditation
Paasmarkt, Paasbrunch en Paaseieren zoeken
Derde lezing over Wereldreligies
MirAnDa Trio – Concert Stichting Chrisjteijn
Kunsj aon de Grens – Kunstkring Eijsden

vanaf 1 april
Nieuwe expositie Rassenwaan en nieuwe openingstijden

Vanaf 1 april is Museum Het Ursulinenconvent weer zeven
dagen in de week geopend. Van 11.00 uur tot 17.00 uur kunt u
het museum bezoeken.
Gedurende de wintermaanden hebben wij niet stil gezeten. Zo
heeft de begane grond een metamorfose ondergaan en biedt
deze verdieping – naast de vaste collectie – een tijdelijke
expositie ‘Rassenwaan’. Eind maart vond een symposium plaats
over dit thema. Diverse sprekers verzorgden inleidingen over
onderwerpen als ‘De biologie van rassen’, ‘Bij de mens zijn er
geen rassen’, ‘Klimaat en huidskleur’, Seksisme, biologischer dan
racisme’, ‘De gemengde wortels van de stamboom’.
Deze onderwerpen zijn nader uitgewerkt in de tijdelijke expositie. Bij die gelegenheid is ook een cahier in de reeks van Cahiers
Biowetenschappen uitgebracht en die deze onderwerpen nader
belichten. Dit cahier is te koop in de Museumwinkel en kost
€ 7,50. Als speciale aanbieding is het cahier voor vrienden en
museumbezoekers voor € 5,00 te koop.

1 april
Filmvoorstelling Koamptloore: Florence Foster Jenkins

Met Meryl Streep, Hugh Grant als het het echtpaar Florence Foster Jenkins en St. Clair Bayﬁeld. Een hartverwarmende biopic van Stephen Frears over het verhaal van de New Yorkse
erfgename Florence Foster Jenkins die ervan droomt operazangeres te worden, ondanks
dat ze een vreselijk valste zangstem heeft. Haar echtgenoot en Manager, een aristocratische Engelse acteur is vastbesloten zijn geliefde Florence tegen de waarheid te beschermen. Een uitdaging van formaat, wanneer Florence besluit een openbaar concert te geven
in Carnegie Hall.
Kaartjes à € 6,50 zijn te krijgen aan de balie van Museum Het Ursulinenconvent. Aanvang
20.00 uur.

2 april
Concert Opus 16: Fantasy,
Tango and Meditation

Michelle Powell, een
Canadese concertpianiste
organiseert met de Opus 16
concerten, vernoemd naar
Rachmaninov’s Opus 16
getiteld Musical Moments,
een serie klassieke concerten
in Heythuysen en nu ook
in Eijsden. Met deze concerten wil zij jonge, excellente muzikanten presenteren in kleine, intieme setting. De artiesten die met Michelle Powell
samenwerken komen uit alle windstreken, van Oekraïne, Letland, Kroatië
tot België, Canada en de VS. Met deze serie concerten hoopt Michelle
Powell, tegenwoordig woonachtig in Nederland, luisteraars de kans te bieden te komen genieten van mooie muziek in een mooie omgeving.
Uiteraard met een drankje na aﬂoop.
Deze keer treden twee jonge internationale talenten op met een gevarieerd
en spannend programma met eigen composities en arrangementen.
Chelsea Lane speelt op harp en James McFadden -Talbot speelt viool.
Entree bedraagt € 12,50 (incl. 1 consumptie). Studenten en kinderen
betalen € 6. U kunt kaartjes reserveren via opus16concert@gmail.com.

16 en 17 april
Paasmarkt, Paasbrunch en Paaseieren zoeken

Op zondag 16 april is het weer mogelijk om in het Museumcafé De Ursulinen te
genieten van uw Paasbrunch en een kleine Paasmarkt (11.00-17.00 uur) te bezoeken.
Van 15.00 tot 15.15 uur is het Paaseieren zoeken. Aan deze laatste activiteit kunnen
kinderen gratis meedoen (mogelijk gemaakt door de Gebroeders Loijens, ‘t Breusjterhöfke), mits zij van te voren zijn aangemeld (info@ursulinenconvent.com).
Ook op maandag 17 april is er Paasbrunch in het Musemcafé en zijn er optredens (vrije
toegang) in de kapel van Muziekpraktijk Edith Rutten (13.15-13.45 uur) en Logo (14.1514.45 uur). Paasbrunch, 1e en 2e Paasdag, 11.00-14.00 uur, voor € 19,50 per persoon: huisgemaakte kippensoep,
broodsoorten met verschillende soorten beleg, koﬃe/ thee, kwarteleitjes met tonijnsalade, gekookte en gebakken
eieren, tartaar zalm met avocadocrème, bagel met rosbief, panna cotta. Voor kinderen is er speciaal buﬀet voor een
speciale prijs. Informatie en reservering: 06-30296223.

19 april
Derde lezing over Wereldreligies

In de lezingencyclus over Wereldreligies, georganiseerd door de samenwerkende
parochies in Eijsden spreekt woensdag 19 april Martin Kamphuis over het Boeddhisme.
De lezing vindt plaats om 20.00 uur in de Wapenzaal van het museum en is gratis
toegankelijk. Een bijdrage in de kosten is welkom.
Reserveren is niet verplicht, wel raadzaam i.v.m. de beperkte plaatsen.
Zie voor meer informatie:
http://www.ursulinenconvent.com/images/lezingencyclus.pdf

23 april
MirAnDa Trio – Concert Stichting Chrisjteijn

Het MirAnDa Trio heeft een bijzondere bezetting: Mirjam Rietberg (harp), Anna Azernikova (zang) en Dasha Beltiukova
(dwarsﬂuit) spelen bijzondere muziek in een bijzonder programma. Hun repertoire varieert van barok tot hedendaags
en bevat niet alleen werken voor trio, maar ook voor duo’s in alle mogelijke samenstellingen en voor solo. Het trio zingt
en speelt in de Kapel van Museum Het Ursulinenconvent werk van componisten die zich hebben laten inspireren door
de melancholieke en uitbundige zigeunermelodieën uit de Spaanse cultuur: werken van Dvořák, Bizet, Saint-Saëns,
De Falla en Albeniz.

29 en 30 april
Kunsj aon de Grens – Kunstkring Eijsden
Een weekeinde met een jubileumexpositie. Voor de 15e keer vindt de expositie Kunsj aon de Grens plaats.
Zaterdag 29 april opent Museum Het Ursulinenconvent haar deuren om de Kunstkring Eijsden gelegenheid te bieden
te tonen waartoe de Kunstkring en zijn leden in staat zijn. Het belooft een zeer gevarieerde tentoonstelling te worden.
Van de Kunstkring nemen 20 leden deel aan de expositie, en zijn 16 kunstenaars uit de euregio uitgenodigd om hun
kunst te laten zien. Vrijwel alle disciplines komen aan bod. Er zijn kunstwerken in steen, in glas, in brons te zien,
er is een edelsmid, schilders en beeldhouwers. Buiten, bij de ingang werkt een kunstsmid en worden bezoekers
verwelkomd door een draaiorgel.
Ook is er speciale aandacht voor het schoolproject. Leerlingen van groep 6 van Basisschool Tangram, Eijsden,
Basisschool Sint Martinus, Gronsveld, Openbare Basisschool Mesch en RK Basisschool Maurice Rose uit Margraten
hebben geschilderd onder leiding van kunstenaars. Ook zij exposeren hun kunstwerken.
Zaterdag vindt om 12.00 uur de opening plaats door gedeputeerde Ger Koopmans.
De openingstijden zijn: zaterdag van 12.00 uur – 18.00 uur en zondag van 11 uur – 17 uur.

