
MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits maart 2020

7 maart 2020

Opus 16 Concerten: Andrej Roszik (viool), Deanna Petre (altviool), Stanislav

Degtyarev (cello) en Michelle Powell (piano), Sturm und Drang in de Muziek

Twee werken voor pianokwartet van beroemde

componisten, die beiden hun muzikale hoogte-

punten schiepen in dit genre van de kamermuziek

staan centraal in dit concert. het Pianokwartet nr. 3

in c kl. terts op 60 van Johannes Brahms uit 1875

en het Pianokwartet in e kl. terts op. 16

van Ludwig van Beethoven.

• AnDReJ ROSzik (1992) studeerde muziek vanaf

zijn vijfde levensjaar achtereenvolgens in zweden,

Rusland, nederland en Duitsland. Als jong violist en

als lid van het Malevich Piano Quartet heeft hij vele

prijzen bij gerenommeerde concoursen behaald.

• DeAnnA PeTRe is afgestudeerd aan de Juilliard School of Music, het Cleveland institut of Music en

het Conservatoire national Supérieur de Musique de Paris. zij is momenteel woonachtig in Parijs

en treedt daar vaak op met het Orchestre de Chambre de Paris en het Orchestre national d’ile de

France. Als fervent kamermusicus treedt zij op in Spanje, Frankrijk, nederland, Maleisië, engeland

en de Verenigde Staten.

• STAniSLAV DegTyAReV is geboren in Moskou. Hij heeft verscheidene internationale concoursen

gewonnen. Hij behaalde zijn bachelor- en mastertitel aan het Conservatorium van Maastricht.

Als lis van het inmiddels beroemde eurasia Quartet treedt hij regelmatig op in nederland, België

en Duitsland.

• MiCHeLLe POweLL, is artistic director van Opus 16 Concerten. zij studeerde in Canada en volgde

masterclasses in heel europa. zij concerteert veelvuldig op de concertpodia van vrijwel alle

landen in europa en in Canada en is bij Het Ursulinenconvent een vaste performer.

Datum: 7 maart 2020

Locatie: Museum Het Ursulinenconvent, kapel Sterre der zee, 

Aanvang: 19.30 uur

entree: € 17,-



15 maart 2020

Eugène Dubois Lezing: Prof.dr. Joep Geraedts:
Evolutie en selectie bij de mens

De genetische kenmerken die aanwezig zijn in een bepaalde

bevolking zijn een weerspiegeling van aanpassingen die tijdens

de evolutie hebben plaatsgevonden. De meeste kenmerken zijn

aanwezig bij alle moderne mensen. in deze lezing zal worden

ingegaan op dragerschap van erfelijke kenmerken die slechts bij

een beperkt aantal mensen voorkomen. Vaak zijn deze

veranderingen in het verleden van groot voordeel geweest en

zijn ze dat in de huidige omgeving niet meer en worden ze als

een erfelijke ziekte gezien.

Aanvang: 11.00 uur

Locatie: Museum Het Ursulinenconvent, kapel Sterre der zee

entree: € 5,-

22 maart 2020

Concert Chrisjteijn: Mosa Saxofoon-
kwartet BACK TO THE ROOTS!

Deze zondag gaat het Mosa Saxofoonkwartet

letterlijk en figuurlijk terug naar haar eigen roots

in het zuiden van nederland. naast werk van

J.S. Bach spelen zij een programma van Limburgse componisten zoals

Jean Lambrechts, Robert Heppener, Marcel Siebers en César Franck die in Luik werd geboren

toen deze stad nog bij nederland hoorde. een ontmoeting in het stroomgebied van de Maas

tussen de Limburgse mannen van het Mosa Saxofoonkwartet en de in Dinant geboren Adolphe

Sax. Het lijkt toeval. in 1853, zeven jaar na de uitvinding van de saxofoon, brengt Adolphe Sax

zijn saxhoorns persoonlijk naar de koninklijke Militaire kapel te Den Haag. Precies 150 jaar later

wordt het Mosa Saxofoonkwartet opgericht door leden van dit orkest. een nieuwe ontmoeting.

De vier saxofonisten zijn Roy Hovens, Jos Dobbelstein, Jean-Pierre Cnoops en Richard Alberts.

zij volgden hun opleidingen aan de conservatoria van Den Haag, Maastricht, enschede en

Amsterdam. Het zijn allen muzikanten met een grote staat van dienst. zij ontvingen vele prijzen

en onderscheidingen, variërend van de predicaten Cum Laude tot prijzen als de Hustinxprijs en

de Vriendenkrans van Het koninklijk Concertgebouw en het Concertgebouworkest.

Het Mosa Saxofoonkwartet onderscheidt zich door originele programmering en samenwerking

met solisten, ensembles en andere kunstdisciplines. zo werkten zij afgelopen jaren samen met

onder andere mezzosopraan Fenna Ograjensek, bas-bariton Hubert Claessens, pianiste Jet

Janssen en kamerkoor Studium Chorale. naast oorspronkelijk repertoire voor saxofoonkwartet

speelt het Mosa Saxofoonkwartet bewerkingen, veelal van eigen hand.

kom en geniet van het spel van deze saxofoonmeesters!

Aanvang: 16.00 uur

Locatie: Museum Het Ursulinenconvent, kapel Sterre der zee

entree: € 10,-

!"#$%&'()(*)+($(,&'()-'.)/()0(*+

!"#$%&'())*+',*)-.'/*.'0)"1'2"*3"(45

63%%""*+'7)%(3&'89':33*4';<;<='

>3%'88.<<'??*'4)4'8@.<<'??*.

633*+'A31"B'C3%'D"4'E*5?B$%"%F)%C"%4='

G*"?54"*54*334 ;H='I$J5("%.'

I%4*""+'K'9=<<!

!"#$"%"&'()*"#+"%,"-+"%#.'"#//%0"1'$#1'2%#'%#""%#

3"4//5."#3"675+'%$#1'2%#""%#0""-(4'"$"5'%$#6/%#

//%4/(('%$"%#.'"#&'2."%(#."#"6758&'"#*"33"%#

45//&($"67%."%9#!"#,""(&"#+"%,"-+"%#1'2%#

//%0"1'$#3'2#/55"#,7."-%"#,"%("%9#

:%#."1"#5"1'%$#1/5#07-."%#'%$"$//%#74#

.-/$"-()*/4#6/%#"-;"5'2+"#+"%,"-+"%#.'"#(5")*&(#

3'2#""%#3"4"-+&#//%&/5#,"%("%#677-+7,"%9#<//+#

1'2%#."1"#6"-/%."-'%$"%#'%#*"&#6"-5"."%#6/%#$-77&#

677-.""5#$"0""(&#"%#1'2%#1"#./&#'%#."#*8'.'$"#

7,$"6'%$#%'"&#,""-#"%#07-."%#1"#/5(#""%#"-;"5'2+"#

1'"+&"#$"1'"%9#



29 maart 2020

Excellent Concerten Peter Caelen: Olga Scheps (piano)

Wolfgang Amadeus Mozart Sonate nr. 9 in a kV 310

Ludwig van Beethoven Sonate nr. 7 in D opus 10 nr. 3

Igor Strawinsky Trois mouvements de Petrouchka

Alexander Scriabin Valse opus 38

Piotr Iljitsj Tschaikowski/Mikhail Pletnev notenkrakersuite opus 71a

Afgelopen seizoen moest ze door omstandigheden haar recital annuleren, maar nu is ze er toch:

Olga Scheps. Het spel van de in 1986 in Moskou geboren pianiste combineert een intense emotie

en krachtige expressiviteit met een buitengewoon technisch kunnen. Deze talenten werden al

snel door Alfred Brendel ontdekt, waarna ze haar studie voltooide bij meesters als Pavel gililov

en Dmitri Bashkirov. ze werkte met dirigenten als Lorin Maazel en Michel Tabachnik en

concerteert tegenwoordig op de belangrijkste podia wereldwijd. Met regelmaat is ze te

beluisteren op festivals als Rheingau, Schleswig-Holstein en gstaad. naast het bekende

repertoire heeft Olga Scheps een grote belangstelling voor werken die zelden worden

gehoord in de concertzalen. Sinds 2010 is Scheps een exclusieve Sony Artist.

Aanvang: 15.00 uur

Locatie: Museum Het Ursulinenconvent, kapel Sterre der zee

entree: € 28,-, tot 27 jaar: € 18,-


