Museum Het Ursulinenconvent
Nieuwsbrief mei 2019

Joie de Vivre
Tot 5 mei a.s. is nog de
prachtige expositie Joie de
Vivre met werk van François
Gangémi te zien in de Kapel
van Museum Het Ursulinenconvent. De expositie is georganiseerd door de Stichting
Chrisjteijn in samenwerking
met Simon Visser. Entree via
museumbezoek.

Jaargang 4,
nummer 3
Boven: Gemma en Simon Visser bij de vernissage van Joie de
Vivre. Onder: François Gangémi (links) met Mirjam Visser.

tot 5 mei

ei
11 m

Nieuwe datum!! : 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: 16.00 uur
Entree: vrij

Foto-expositie cursisten
Pentagoon
Van 11 tot en met 18 mei exposeren ruim
20 studenten van de richting Digitale
beeldende Kunst Fotografie en Projectatelier Digitale Focus van Pentagoon
Academies in Tongeren hun werk in de
kapel van het museum.
Deze tentoonstelling maakt deel uit van
een grensoverschrijdende reeks exposities
van cursisten van Pentagoon Academie. Verschillende fotografische
thema's komen aan bod, afhankelijk van de individuele filosofie en kijk
van de fotograaf. De opleiding Kunstfotografie staat onder leiding van
Stephanie Vandeput en kent zowel studenten uit Nederland als uit
België.

11-18
m ei

De opening van de expositie is op zaterdag 11 mei. Vanaf 13 t/m 18
mei is de expositie van 11.00 uur tot 17.00 uur gratis te bezoeken in
de kapel Sterre der Zee van het museum.
Op zaterdag 18 mei vindt van 15.00 uur tot 18.00 uur de feestelijke
finissage plaats. Entree tot de expositie is vrij.

Excellent Concerten Peter Caelen: Sebastien Duguet
(klarinet) en Matthias Maria Reissner (altviool)

12 m

Klarinettist Sébastien Duguet studeerde achtereenvolgens in Parijs,
Wenen, Bloomington en Saarbrücken. Na zijn studies wijdde hij zich
vooral aan kamermuziek, onder andere als lid van de Kammermusik
Gesellschaft Luxemburg. Als solist trad hij op met Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Orchestre de Chambre du Luxembourg
en het Lets Kamerorkest. Matthias Maria Reissner studeerde in
Essen en Wenen. Naast viool en altviool bekwaamde hij zich ook als
dirigent en hij studeerde musicologie aan de Universiteit van
Wenen. Tegenwoordig maakt hij als altviolist deel uit van de Wiener
Philharmoniker en de Wiener Staatsoper.
Op het programma staan werken van Mozart, Bruch, Kurtág en
Schumann.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: Zondag 12 mei, 16.00 uur
Entree: € 25,- / tot 27 jaar € 15,-.

L’invitation au voyage

18 m

Concert Karina Kambulova
en Teodora Drozdik-Popović,
mezzosopranen
Twee mezzosopranen en een pianist nemen u mee op een
muzikale reis. Zij laten liederen horen aria’s en pianowerken in
vele verschillende stijlen en talen. Maar het gaat die avond niet
alleen maar over het delen van mooie muziek: omdat zij uit
verschillende culturen komen is het voor hen een geweldige
ervaring geweest om die verschillen te beleven en ze uiteindelijk
samen te brengen in de muziek. Tijdens dit concert worden beide
mezzospranen begeleid door Simon Møller Jenssen op piano.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: Zaterdag 18 mei, 20.00 uur
Entree: € 10,-.

ei

ei

Concert Chrijsjteijn: Mosa Brass
MOSA Brass is een koperkwintet bestaande
uit jonge professionele musici uit Nederlands en Belgisch Limburg. De musici
19 m
studeerden aan de conservatoria van
ei
Maastricht, Amsterdam, Zwolle, Leuven,
Köln en Hannover en spelen regelmatig bij
professionele orkesten in Nederland, België
en Duitsland. Het streven van MOSA Brass
is om zowel originele muziek voor koperkwintet, alsook interessante bewerkingen op
een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren.
Hoewel MOSA Brass pas in het voorjaar
van 2018 officieel werd opgericht, werd het
al uitgenodigd om concerten te geven in het
kader van het Grachtenfestival in Amsterdam. De reguliere bezetting van het ensemble bestaat uit Taco van Summeren, Nick Thijssen (trompet), Luc van den
Hove (hoorn), Luc Scholtes (trombone), Luc Geraats (tuba).
Tijdens het concert spelen zij werken van John Williams, Samual Scheidt,
Michael Kamen, Malcom Arnold, Enrique Crespo en Victor Wald.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: Zondag 19 mei, 16.00 uur
Entree: € 10,-

Expositie van werk van
Andres Cimas
Andres Cimas (Barcelona 1979) woont
en werkt in Amsterdam. Vanaf jonge
leeftijd heeft hij een tomeloze drang
om te schilderen en tekenen. Hij is
vooral autodidact. De thema's in
Cimas' schilderijen zijn zeer breed,
variërend van de klassieke oudheid
tot het heden. Hij wordt mede
geïnspireerd door de geschiedenis
van de beeldende kunst en de
werken van bekende schilders
door de eeuwen heen. In zijn werk is er een menging
van realiteit en fictie. Het is zijn visie op het leven: de werkelijkheid vermengd
met een droomwereld. In zijn werk gebruikt hij verschillende materialen,
variërend van industriële verf, van natuurlijke was en archaïsche materialen,
zoals kalkverf en bijenwas. Zijn werk verwijst regelmatig naar de irrationele
kanten van de mens, het on- of onderbewuste, de intuïtie, de droom.

19 m
- 10 ei
juni

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: 19 mei t/m 10 juni, dagelijks 11.00-17.00 uur.

Leerlingenconcert Michelle Powell
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: Vrijdag 24 mei, 18.30 uur
Entree: vrij

24 m

ei

Opendagen Bierbrouwerij de Breuster
Brouwers
Tijdens de week van het Nederlands
bier en de Nationale Brouwerijda25 e
gen zetten de bierbrouwers van de
26 m n
Breuster Brouwers de deuren van
ei
hun brouwerij open.
Op zaterdag 25 mei en zondag 26
mei kunt u een kijkje nemen in de brouwerij.
De brouwers heten u van harte welkom en nemen u
graag mee in het brouwproces. Daarnaast is het
mogelijk om de bieren van de Breuster Brouwers te
proeven in het Proeflokaal bij de brouwerij. Ook
bestaat de mogelijkheid om bieren aan te schaffen
tegen aantrekkelijke prijzen.
Daarnaast hebben de brouwers een primeur voor u
in petto. Een nieuw bier zal tijdens deze dagen worden gelanceerd. De EPA of te wel Eijsdener Pale Ale.
Dit bovengistend bier is de Limburgse (of Eijsdense)
variant op de populaire IPA’s en APA’s. De gebruikte
hop soorten en hoptechnieken geven deze EPA een
fruitig en bloemig aroma.
U bent op 25 en 26 mei welkom tussen 13.00 uur en
16.30 uur in de kelders van het Ursulinen
Convent, Breusterstraat 27 in Eijsden

Vast noteren:
i
0 jun
1-1

1 - 10 juni: Expositie Broonk, Stichting Eijsdens Verleden, Locatie: Salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent, dagelijks 11.00-17.00 uur, entree: vrij

i
0 jun

2 - 10 juni; bezoek Argentijnse kunstenaars, expositie en diverse evenementen.

2-1

ni
2 ju

2 juni: de gehele middag Argentijnse muziek, keuken, wijnen en start expositie!

i
9 jun

9 juni: Argentijnse muziek, keuken, wijnen en concert Van Brecht en Brel door
Fenna Ograjensek begeleid door Jos Dobbelsteijn op saxofoon en Carlo Plaum
op accordeon!

i
6 jun

16 juni, 11 uur: Eugène Dubois Zomerlezing ‘Wil de echte Homo erectus nu
opstaan? Nieuwe inzichten over de Pithecanthropus fossielen van Eugène
Dubois’, door Prof. Dr. José Joordens, Naturalis Biodiversity Center Leiden en
Eugène Dubobois hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
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