
Programma

1 september – Muziekestafette, lezing en opening expositie 

Muziekestafette Ode an die Freude
De aftrap van de Maand van de Romantiek vindt plaats door een

muziekestafette die in het Ursulinenconvent om 14.00 uur gestart

wordt door Peter Caelen, Michelle Powell, Edith Rutten en de

zangers van Chant-eur, gevolgd door uitvoeringen door

musici over de gehele wereld.

Vervolgens is er een lezing:

Reizen in de Romantiek – een filosofische
verkenning
• DR. LUDWIG GEIjsEN (geb. Meerssen) (Conservatorium te Maas-

tricht en Universiteit Leiden), filosoof, klassiek gitarist, muziek- 

en filosofiedocent en onderzoeker.

Aanvang: 15.00 uur. Entree € 5,- of vrij met passe-partout.

Aansluitend de opening van de expositie:

De Romantiek opnieuw bezien
• HANs sILVIUs, docent fotografie aan de Academie voor

Beeldende Kunsten te Maastricht.

• ARjEN VAN PROOIjEN (Den Haag 1960), beeldend kunstenaar en

docent tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis aan de Acade-

mie voor Beeldende Kunsten en het Conservatorium te Maas-

tricht, de Pentagoon Academie te tongeren en bij HOVOzuyd.

• DRs. MARjAN MELKERt (Maastricht 1966), beeldend kunstenaar,

docent Academie voor Beeldende Kunsten te Maastricht.

• YANNICK jOOstEN (Venlo 1994), architectonisch vormgever. Hij

studeerde aan het Citaverde College Roermond (uitblinker 2014)

en de Kunstacademie Maastricht. 

• sHAYAN BARjEstEH VAN WAALWIjK VAN DOORN B.A. (Rotterdam

1997), studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de

Courtauld Institute of Art te Londen.

• MICK jANssEN (Heerlen), studeert aan de Academie voor

Beeldende Kunsten te Maastricht.

2 september – Opening expositie

Scholenexpositie Reizen
Aanvang: 14.00 uur, vrij voor vrienden en met passe-partout.

7 september – Lezing

Huwelijksreizen in de tijd van de Romantiek
• ALIsA MEIjs M.A. (1992) rondde in 2014 de studie Geschiede-

nis van Nederland in een Mondiale Context aan de Erasmus

Universiteit Rotterdam af met de Masterthesis Plezier of plicht?

Huwelijksreizen van Nederlanders in de negentiende eeuw.

Aanvang: 20.00 uur, entree € 5,- of vrij met passe-partout.

9 september – Concert in de reeks Excellent Concerten

Schubert, Bartók, Grieg en Debussy
• WOUtER BERGENHUIzEN (Maastricht 1988) studeerde aan

het conservatorium te Amsterdam en werkt thans als pianist

en docent piano aan het conservatorium te Amsterdam. 
Aanvang: 15.00 uur, entree € 20,- (tot 27 jaar: € 10,-).

14 september – Concert

Wandern
Liederencyclus met muziek en teksten van Egbert Derix

gebaseerd op gedichten van zijn vader jan Derix.

• EGBERt DERIx (Horst 1969) studeerde piano aan het conser-

vatorium te Maastricht en werkt als pianist, componist,

arrangeur en docent aan de Fontys Rockacademie in tilburg.

Ontving in 2002 op het North sea jazz Festival de prijs voor

‘Beste Eigen Compositie’ van de Dutch jazz Competition en in

2012 – samen met Gerard van Maasakkers – de Annie M.G.

schmidt Prijs voor het beste theaterlied.

• sEF tHIssEN (Venlo 1973), bariton. Als autodidact nam hij

samen met the City of Prague Philharmonic Orchestra and

Choir het album L’amore vincera op, vervolgens studeerde hij

o.a. bij john Bröcheler en Gemma Visser. Bekend werd hij ook

als de presentator van het klassieke muziekfestival Viva Clas-

sic Live en zijn eigen televisieprogramma LEF!

Aanvang: 20.00 uur, entree € 10,- of vrij met passe-partout.

15 september – Opening expositie en lezing

Contemporaine romantiek uit Latijns-Amerika

Opening: 19.00 uur, entree vrij voor vrienden en met passe-partout.

Oriëntalisme: een reis gevoed door het verlangen 
• ARjEN VAN PROOIjEN (Den Haag 1960), zie hiervoor.
Aanvang lezing: 20.00 uur, entree € 5,- of vrij met passe-partout.

De Maand van de Romantiek draait in 2018 om het
thema Reizen in Museum het Ursulinenconvent.

Als basis dient een expositie over Rond de wereld in
80 dagen, naar het boek van Jules Verne, aangevuld
met exposities over huwelijksreizen, de Grand Tour,
diligencediensten, reizen in het Perzië van Nasser

ed-Din Sjah Qajar, een reis naar Parijs en veel meer!
Iedere donderdag in september leidt Jules Verne u

zelf rond in het museum (aanvang 14.30 uur).

Museum Het Ursulinenconvent

Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

www.museum.ursulinenconvent.com

Breusterstraat 27   6245EH Eijsden
043 73730202
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Reise durch die Romantik
• ELLEn HEsLEnFELD (geb. Delft), pianiste, studeerde aan de
conservatoria van Den Haag, maastricht en Wuppertal en
specialiseerde zich in kamermuziek. Zij treedt op in binnen- 
en buitenland en doceert piano aan de muziekschool en privé.
• oLja kaTaran (geb. Lemberg), violiste, studeerde aan het con-
servatorium van Lemberg, speelde bij de opera van Lemberg
en bij de k&k Philharmoniker in oostenrijk en speelt thans bij
het Dreiländer-streichquartett en het salonorchester aachen en
is zij docente viool in aachen en in Geilenkirchen.
aanvang: 15.00 uur, entree € 10,- of vrij met passe-partout.

28 september – Lezing

Reizigers in Limburgs Letterenland
• Dr. Lou sPronCk (1936) was rector van het jeanne d’arc Col-
lege en promoveerde in 2009 op Théodore Weustenraad en de
‘Percessie van scherpenheuvel’.
aanvang: 20.00 uur, entree € 5,- of vrij met passe-partout.

29 september – Concert in de reeks Excellent Concerten

Beethoven, Janacek en Strauss
• GEorGE HLaWiCZka (maastricht 1988) violist en oprichter en
artistiek leider van i maestri. 
• PETEr CaELEn, pianist, studeerde aan de conservatoria van
maastricht en amsterdam, won o.a. eerste prijs Prinses
Christina Concours. 
aanvang: 15.00 uur, entree € 23,- (tot 27 jaar: € 13,-).

30 september – Grote Concertmiddag
Feestelijke finale van de maand van de romantiek met
medewerking van:
• studenten van zangpedagoge GEmma VissEr met liederen
gecomponeerd door Zuster ursuline CéCiLE niEs, op de piano
begeleid door aLiCE HEnDriks.
• miCHELLE PoWELL, pianiste (université de montréal), laureaat
van o.a. de Prix d’Europe. 
• CHanT-Eur, euregionaal muziekensemble onder leiding van 
koordirigent Paul mestrom. 
aanvang: 15.00 uur, entree € 15,- (met een consumptie)
of vrij met passe-partout.

16 september – Lezing en concert

Alexander von Humboldt (1769-1859)

Lezing in de reeks Eugène Dubois Lezingen.
• Drs. Pim BEukEnkamP, doceerde Fysische Geografie aan de
universiteit utrecht.
aanvang: 11.00 uur, entree € 5,- of vrij met passe-partout.

Joodse Componisten
Concert in de concertenserie van de stichting Chrisjteijn.
• VEroniquE Van DEr mEijDEn (1992), mezzo-sopraan, studeerde
aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag.
• soPHia sHaPiro (geb. rusland), pianiste, studeerde aan 
de stoljarsky muziekschool in odessa en het novosibirsk 
Conservatorium, waar zij ook doceerde. Zij doceerde tevens
aan de conservatoria van Den Haag en Tilburg.
• rauF BErmann (geb. Baku), violist en zanger, studeerde in
moskou en werkte vervolgens bij het operahuis in maastricht.
Thans speelt hij in diverse ensembles.
aanvang: 16.00 uur, entree € 10,- of vrij met passe-partout.

21 september – Concert

Americana
• mind the Gap
aanvang: 20.00 uur, entree € 10,- of vrij met passe-partout.

22 september – lezing

Reizen en Ruimte in Charlotte Brontë’s
Jane Eyre
•Drs. anDré FraaTs (meerssen 1942), studeerde Engels aan de
Vrije universiteit te amsterdam en was o.a. docent en conrector
aan de stedelijke scholengemeenschap maastricht.
aanvang lezing: 20.00 uur, entree € 5,- of vrij met passe-
partout.

23 september – Culinaire lezing, proeverij en concert

In 80 minuten de wereld rond in gerechten
met medewerking van:
• Drs. marLEEn WiLLEBranDs, neerlandica, publiciste en diëtiste,
gespecialiseerd in culinaire geschiedenis.
Tijd: 12.30 -14.00 uur, entree € 10,- of vrij met passe-partout.

Passe-partout voor de evenementen (exclusief
de twee Excellent Concerten) in de

Maand van de Romantiek
voor slechts € 45,- te bestellen door een mail te sturen naar:

evenement@ursulinenconvent.com 
De passe-partout is ook te koop in de museumwinkel. 
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Museum Het Ursulinenconvent
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

Eijsden-Margraten
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