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Interne verbouwing museum

Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld wordt er in het museum volop ver-

bouwd en opnieuw ingericht. De afdelingen Afrika (Stammen), Harem en

DNA krijgen al goed vorm. Hieronder in een paar foto’s een sfeerimpressie

van de werkzaamheden met onze vrijwilligers Frans, Jan, John en Sjef.

Openingstijden ook in april nog gewijzigd
Om de verbouwing en de interne verhuizing goed te laten verlopen is

het museum ook in de maand april alleen geopend op donderdag, vrijdag,

zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur. Vanaf 1 mei zal het museum

weer dagelijks geopend zijn. Geplande bezoeken op andere dagen gaan 

Tangram op bezoek

In het kader van het project

Toon je talent kwamen in 

februari en maart drie groepen

van de Tangram in het 

museum op bezoek om 

uitgebreid in kleine teams een

speurtocht te doen en een

DNA-test.
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uiteraard door en we zorgen er dan voor dat de gasten zo weinig

mogelijk merken van de verbouw- en verhuisactiviteiten. Bovendien

zijn groepsbezoeken – zoals immer – buiten de hierboven ver-

melde tijden mogelijk op afspraak. De winkel is wel alle dagen van

de week geopend (11.00-17.00 uur).

Opening nieuwe seizoen
Vijf jaar geleden opende (Museum Het Ursulinenconvent –) Interna-

tionaal Museum voor Familiegeschiedenis de deuren. In die vijf jaar

is het museum uitgegroeid tot een boeiende plek waar u kunt zien

hoe de intermenselijke verwantschap een leidraad is geworden

voor een vaste collectie en ook tijdelijke exposities daaraan ver-

bindt. Die verwantschap en onze afkomst, gekend en ongekend,

hebben een grote invloed op ons gevoel van identiteit. Een identiteit

die nooit af is, een identiteit die steeds weer aan de situatie wordt

aangepast en die ook wel eens gedeeltelijk op verkeerde aanna-

mes gestoeld wordt, maar die tevens toch zo essentieel voor ons

lijkt te zijn.

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om een interne

verhuizing van de collectie te doen plaatsvinden en enige verbou-

wingswerkzaamheden af te ronden. Het DNA-lab heeft een andere

plaats gekregen, Er is voor een nieuwe opstelling gekozen in onze

Afrikakamers, gewijd aan de ontwikkeling van samenleveninsver-

banden zoals clan, stam en volk, en in onze Perzische harem. Wij

zijn bezig een groep vrijwilligers klaar te stomen om nog meer

rondleidingen te verzorgen en ook in de horeca-sfeer zijn wat ver-

anderingen aangebracht. Ook staan weer tal van mooie evenemen-

ten, concerten en exposities op de agenda.

Opus 16 concert 30 maart 2019: Plezier, Passie, Vuur
Een verbazingwekkend mooi pianokwartet programma, uitgevoerd

door 4 internationaal bekende artiesten die hun muzikale krachten

bundelen en deze tot een prachtige muzikale ervaring smeden. De

werken van Fauré (opus 15) en Dvorak (opus 87) zullen u inspire-

ren met passie en verbazen met hun schoonheid.

Het kwartet bestaat uit vier prijswinnende artiesten. Violiste Corde-

lia Paw is op dit moment concertmeester van Sinfonia Rotterdam

en heeft onder andere gespeeld in Carnegie Hall. Altvioliste Deanna

30 maart



Anderson is een alumnus van het Julliard conservatorium in New

York en het CNSM in Parijs. Cellist Stanislav Degtyarev kent u wel-

licht van het Eurasia kwartet. Pianiste Michelle Powell heeft prijzen

gewonnen in verschillende competities en is ook artistiek directeur

van Opus 16 Concerten.

Opus 16 concerten, vernoemd naar Rachmaninov’s Opus 16 geti-

teld Musical Moments, is een serie klassieke concerten in Eijsden

van Michelle Powell. 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

Oost-Maarland, luisteraars de kans te bieden te komen genieten van

mooie muziek in een mooie omgeving. Uiteraard met een drankje na

afloop.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum 

Het Ursulinenconvent.

Aanvang: 19.30 uur

Entree: € 15,-, kinderen € 7,50 en gezin € 35,-.

Concert Chrisjteijn: Stem des Volks en VLAM
onder leiding van Eduard Berden
De oorsprong van het Maastrichtse koor Stem des Volks ligt rond

1891. Na de heroprichting in 1978 is een gevarieerd repertoire 

opgebouwd waaruit vaak maatschappelijke betrokkenheid spreekt.

Naast lichtere en vrolijke liederen is er ook een serieuzer en klassiek 

repertoire opgebouwd. In de balans schuilt de kracht en de identiteit

van het huidige koor. 

De Vereniging Literaire Activi-

teiten Maastricht, kort gezegd

VLAM, is in 1990 op initiatief

van Doortje Mesker († 2009)

ontstaan. De vereniging is niet

meer weg te denken uit het

Maastrichtse literaire leven.

Stem des Volks en VLAM pre-

senteren samen een poëtische

reis door het jaar, vol muziek

en poëzie. De reis gaat van Le

printemps van Michel Fugain,

via Zwerversliefde van Adriaan

Roland Holst naar het Siberië

van Bart Moeyaert. De prach-

tige arrangementen van Een

poëtische reis door het jaar

zijn van de hand van dirigent

Edward Berden.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum, Het Ursulinenconvent.

Aanvang: 16.00 uur

Entree €10,- 

7 april



Lezing en boekpresentatie Dr. ir. George Remkes ‘Hoe Liefde
uitgangspunt van wetenschap kan zijn’.
Lezing door natuurkundige George Remkes over wetenschap, bewustzijn,

levensvragen en vooral Liefde met presentatie van het boek Hoe Liefde

uitgangspunt van wetenschap kan zijn.

Locatie: Salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent

Tijdstip: 15.00 uur

Entree: gratis.

12 april



Excellent Concerten Peter Caelen
Danae Dörken, piano
Programma:

Ludwig van Beethoven-32 Variaties in c WoO 80
Frédéric Chopin-Polonaise nr. 1 in cis opus 26 nr. 1
Robert Schumann-Waldszenen opus 82
Frédéric Chopin-Sonate nr. 3 in b opus 58

De Duits-Griekse pianiste

Danae Dörken kan zich met

haar uitzonderlijke charisma,

muzikale diepte en fenome-

nale techniek al op haar

27ste rekenen tot de muzi-

kale elite van de nieuwe

generatie. Als zevenjarige

genoot zij al de steun van

Lord Yehudi Menuhin. Later

studeerde ze bij niemand

minder dan Lars Vogt, vorig

seizoen zelf nog te gast in

onze serie. Tegenwoordig is

Danae Dörken thuis op grote

podia als Wigmore Hall, het

Wiener Konzerthaus, de 

Philharmonie Keulen, Bozar
in Brussel en de Tonhalle Zürich. Ook is ze een veelgevraagde gast op festivals
als Schleswig-Holstein, Lugano Musica, Rheingau en de Kissinger Sommer. Als
gepassioneerd kamermusicus werkt ze samen met musici als Lars Vogt, Gustav
Rivinius, Sharon Kam, Christiane Oelze en Katia en Marielle Labeque.
Ze soleerde met orkesten als de Münchener Symphoniker, de Royal Northern
Sinfonia en het Symphonieorchester Düsseldorf. 

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum 
Het Ursulinenconvent.

Aanvang: 15.00 uur

Entree: € 28,-, tot 27 jaar € 18,- (met koffie in pauze en een drankje na afloop).

Opus 16 concerten: featuring
new compositions by
Renaud Côté-Giguère, guitar

Renaud Côté-Ciguère, gitarist en componist,
studeerde aan de universiteit van Montreal en
het conservatorium van San Francisco. 
Inmiddels heeft hij drie albums op zijn naam
staan, Mappa Mundi, Forestare Baroque! en
Bleu Goya, en geeft hij concerten in Canada,
de Verenigde Staten en in Europa. 

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het
Ursulinenconvent.

Aanvang: 15.00 uur, 3 februari.
Entree: € 15,-, kinderen € 7,50 en gezin € 35,-.

14 april

26 april


