MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits april 2018
U ontvangt deze Nieuwsﬂits van Museum Het Ursulinenconvent omdat wij u graag snel op de hoogte willen brengen van
mooie evenementen in ons museum. Onze Nieuwsbrief verschijnt later deze maand. Daarin leest u meer achtergrondinformatie.
Opus 16 Concerten: Internationaal prijswinnend strijkkwartet uit Maastricht
Olsi Leka en Peter Caelen
Boekpresentatie De familie à Campo-Bosch, van Zuid-Limburg naar Noordoostpolder
Leerlingenconcert Michelle Powell
Chrisjteijn: Klarinet in de spotlights, Arno Piters, Jan Cober en masterclass-studenten
Chrisjteijn: expositie De Kapel, werk van Jos Kleinjans
Excellent Concerten: Kate Schraepen en David Voncken

5 april 2018
Opus 16 Concerten: Internationaal prijswinnend strijkkwartet uit Maastricht

In de reeks Opus 16 Concerten, georganiseerd door pianiste Michelle Powell, speelt het bekende en succesvol Eurasia
kwartet in de kapel van Museum Het Ursulinenconvent. Het internationaal Eurasia kwartet speelt werken van Mozart
(Streichquartett d moll) en Mendelssohn (Streichquartett no. 2 op. 13). Het kwartet bestaat uit Dimitri Astashkam,
Bérénice Awouters, Ekaterina Degtiareva en Stanislav Degtyarev. Zij hebben gestudeerd aan het Conservatorium
Maastricht. Het belooft een prachtige en ontspannende avond te worden die u niet wil missen!
De fundamenten van het Eurasia Kwartet, opgericht
in 2013, zijn gelegen in de Russische strijkerstraditie.
Elk van de vier musici heeft een band met Rusland,
een land dat Europa en Azië verbindt en elk heeft
prijzen gewonnen op internationale concoursen,
zowel als solist en als lid van verschillende ensembles. Het kwartet onderscheidt zich met een
professionele aanpak, een sterke muzikale
persoonlijkheid en een zeer gevarieerd repertoire,
met muziek uit verschillende stijlen en genres.
Tegelijkertijd willen de musici zichzelf continu
verbeteren en de grenzen opzoeken van repertoire
en uitvoeringsmogelijkheden. Hierin worden ze
bijgestaan en gecoacht door Henk Guittart,
voormalig lid van het Schönberg Quarte. In januari
2015 won het kwartet bij de Storioni wedstrijd voor
kamermuziekensembles masterclasses met de leden
van het gerenommeerde Storioni Trio, en in 2016
ontvingen zij de Henriëtte Hustinxprijs als meest
veelbelovende ensemble van het conservatorium
van Maastricht.
Entree: € 12,50 (tot en met 18 jaar € 6,-, en familie € 25,-.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent

7 april 2018
Olsi Leka en Peter Caelen

Olsi Leka was laureaat van meerdere nationale en internationale wedstrijden, waaronder een eerste prijs van de Lions
Club International Competition in België en een tweede prijs van de International Interpretation Competition in Cyprus.
Sindsdien gaf hij vele concerten in heel Europa. Tegenwoordig is hij solocellist van het Nationaal Orkest van België en
docent aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen. Samen met Peter Caelen speelde hij meerdere concerten,
onder andere tijdens de bekende Concerts de Midi in Brussel en het International Festival Summer in Ljubljana Old
Town.
Op het programma staan werken van Felix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, Robert Shumann en Ignaz Moscheles.
Entree: € 20,- (inclusief koﬃe en een drankje).
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent

14 april 2018
Boekpresentatie De familie à Campo-Bosch, van Zuid-Limburg naar Noordoostpolder

Boekpresentatie van het boek De familie à Campo-Bosch, van Zuid-Limburg naar Noordoospolder met lichtbeelden
door Joep à Campo. Uitreiking van het boek en samenzijn.
Entree: vrij.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Salles des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent.

14 april 2018
Leerlingenconcert Michelle Powell

Michelle Powell is een Canadese pianiste die regelmatig te gast is in het Ursulinenconvent. Zij organiseert haar eigen
concerten Opus 16 (zie concert op 5 april). Daarnaast geeft zij muzieklessen. Haar leerlingen, in leeftijd variërend van
8 tot 17 jaar en ouder) geven in de kapel hun jaarlijks leerlingenconcert. Die avond kunt u luisteren naar pianomuziek,
gitaar en zang. Diverse klassieke muziekstukken zullen de revue passeren. De studenten komen uit Maastricht en
omgeving en hebben diverse nationaliteiten. De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur en aan het einde geeft
Michelle zelf nog een klein privé concert.
Entree: vrij.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.

15 april 2018
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Chrisjteijn: Klarinet in de spotlights, Arno Piters,
Jan Cober en masterclass-studenten
Stichting Chrisjteijn biedt op zondag 15 april het podium
aan twee in Eijsden en de rest van Nederland beroemde
musici: de klarinettisten Jan Cober en Arno Piters. Jan
Cober is natuurlijk ook bekend als dirigent van Koninklijke
Harmonie Ste. - Cécile, maar zijn virtuositeit op de klarinet
heeft hij vele malen gedemonstreerd, o.a. tijdens een
concert voor Chrisjteijn in januari 2015.
Arno Piters speelt besklarinet in het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam en doceert aan het Amsterdamse
Conservatorium. Hij brengt zes masterclass-studenten mee
om samen met hen te concerteren. Het programma is
getiteld HOMMAGE, een eerbetoon aan een viertal
componisten, Bach. Mozart, Mendelssohn-Bartoldy en
Bartók. Arno laat weten dat het ook een eerbetoon wordt
van deze componisten aan de klarinet. Kom luisteren en
laat je verrassen!
Entree: € 10,-.
Aanvang: 16.00 uur.
Locatie: Kapel Sterre der Zee,
Museum Het Ursulinenconvent.
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21 april - 5 mei 2018
Chrisjteijn: Expositie De Kapel, werk van Jos Kleinjans
Kunstenaar Jos Kleinjans is gefascineerd door het fenomeen
‘kapel’ en speciaal door de prachtige schilderingen die er
in de loop van de tijd zijn aangebracht door de grootste
kunstenaars van alle tijden. Hij vraagt zich af wat hun
drijfveer geweest moet zijn om hun beste werk te leveren
in deze veelal beperkte ruimten.
Hij geeft aan zelf ook een poging te doen om een ‘kapel’
met zijn schilderingen aan te kleden, zonder de pretentie
te hebben het ﬁnale antwoord gevonden te hebben.
Wij zien zijn antwoord, in diverse werkvormen, in de kapel
van Museum Het Ursulinenconvent. De expositie is te zien
vanaf zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei 2018.
De feestelijke vernissage vindt plaats op zondag 22 april
om 16.00 uur in Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: € 10,-.
Aanvang: 16.00 uur.
Locatie: Kapel Sterre der Zee,
Museum Het Ursulinenconvent.

28 april 2018
Excellent Concerten: Kate Schraepen en David Voncken.

De in 2000 in Diest (België) geboren altvioliste Kaat Schraepen won in 2017 een eerste prijs van het International
Competition ‘Salzburg’ Grand Prize Virtuoso in Oostenrijk en een tweede prijs van het Concorso Internazionale di
Esecuzione Musicale Giovani Musicisti Città di Treviso in Italië. Daarvoor won ze ook al een eerste prijs van het Britten
Altvioolconcours in Zwolle en een eerste prijs van het Concours Européen pour Jeunes Solistes in Luxemburg.
Ze gaf reeds concerten in België, Nederland, Italië, Oostenrijk en Duitsland, onder andere in het Mendelssohn- en
Schumannhuis in Leipzig en het Mozarteum in Salzburg. Pianist David Voncken gaf afgelopen seizoen zijn eerste
succesvolle recital in onze serie. Hij won meerdere prijzen waaronder een eerste prijs van het Prinses Christina
Concours in Maastricht en een eerste prijs van de Belﬁus Classics in Brussel. David Voncken gaf concerten op podia
als De Munt in Brussel en Theater aan het Vrijthof in Maastricht en soleerde met meerdere orkesten.
Entree: € 20,- (tot en met 27 jaar: € 10,-) (inclusief koﬃe en een drankje).
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.

