
MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits juli en augustus 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 achtergrond-

informatie.

Opening expositie De reis om de wereld in tachtig dagen

Zomermiddag Surprise Concert door Michelle Powell en Peter Caelen

Museumnacht

Vanaf 14 juli 2018
Opening expositie De reis om de wereld in tachtig

dagen

In de tweede helft van 2018 staat het thema Reizen

centraal in Museum Het Ursulinenconvent –

Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis te

Eijsden. De Museumnacht van dit jaar (4 augustus)

en de Maand van de Romantiek (september) worden

met elkaar verbonden door het thema Reizen. Daarbij

moeten we ons het reizen op alle mogelijke manieren

voorstellen, zoals reizen in ruimte, tijd en ontwikkeling. 

Als voorschot hierop opent op 14 juli de expositie ‘De

reis om de wereld in tachtig dagen’. Het bekende boek

van Jules Verne is als leidraad genomen om twee

redenen:  niet alleen om de wereld van die tijd nader

te beschouwen, maar ook om in te gaan op de grote

impact die wetenschap en techniek in dat tijdperk op de

maatschappij hadden. 

In de beleving van de mensen werd de wereld een stuk

kleiner. Voor velen speelde het familieleven zich niet

langer alleen maar af op één plaats in de wereld.

Mensen kwamen steeds vaker in aanraking met andere

culturele en religieuze opvattingen. 

Exposities

Aan de hand van Phileas Fogg en Jean Passepartout

trekken we langs vaste en tijdelijke expositieopstel-

lingen over Groot-Brittannië en Frankrijk (o.a. met

bijzondere souvenirs aan het beleg van Parijs uit 1871

uit de collectie van Jan van Waning). We beschouwen Jules Verne en de vele reisboeken uit de negentiende eeuw.

De expositie toont verder stoomtreinen en –boten, het Suezkanaal, India, China en Japan, de Verenigde Staten (met een

uitgebreid diorama) en tijdrekening. In de Maand van de Romantiek (september) volgt een grote uitbreiding van deze

expositie met onderdelen die educatieve, huwelijks-, zaken- en toeristische reizen uit de tijd van de Romantiek

Rond de wereld in tachtig dagen

Museum Het Ursulinenconvent
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

Breusterstraat 27  Eijsden



behandelen.  Een belangrijke tentoonstelling rond het thema Reizen wordt samengesteld uit het werk van leerlingen

van een aantal basisscholen uit de gemeente Eijsden-Margraten.

Entree: prijs museumbezoek.

Aanvang: iedere dag 11.00-17.00 uur.

Locatie: Museum Het Ursulinenconvent.

29 juli 2018
Zomermiddag Surprise Concert door Michelle Powell en Peter Caelen.

Het eerste gezamenlijke concert van twee muzikale grootheden uit de gemeente

Eijsden-Margraten.

Entree: € 15,- (Jongeren en studenten € 7.50, gezin (twee ouders met kinderen tot

18 jaar € 30,-).

Aanvang: 16.00 uur

Locatie: Kapel Sterre der Zee,

Museum Het Ursulinenconvent

Speciale aanbieding: Rondleiding expositie De reis om de wereld in tachtig dagen

met aansluitend het concert € 20,- per persoon; voor ‘vrienden van het museum’ € 16,-

per persoon. Aanvang: 14.30 uur, aanmelding verplicht.

4 augustus 2018
Museumnacht

Zoals in voorgaande edities wordt de museumnacht

van Museum Het Ursulinenconvent geheel ingevuld

door vrijwilligers, die in de huid gekropen van een

bepaalde historische persoon, u nader met het

museum laten kennismaken. Dit jaar begroeten

wij op 4 augustus een bont gezelschap o.a.

bestaande uit koningin Victoria, Gerhard Moritz

Roentgen, Mata Hari, Ferdinand de Lesseps,

keizerin Cixi, Two Spirits, Vadertje Tijd en de moe-

der van Alexandrine Tinne in het museum.

Een hapje en een drankje vervolmaken traditie-

getrouw de Museumnacht. Ook de generale

repetitie op de avond van 3 augustus is voor publiek

toegankelijk.

Aanmelden vooraf wordt erg op prijs gesteld, want

dan hoeft niemand te lang te wachten voor de

rondleiding kan beginnen. De kosten zijn € 10 per

persoon, kinderen tot 12 jaar betalen € 7.

Zie voor het aanmeldformulier onze website

www.museum.ursulinenconvent.com onder het

kopje Museumnacht! Maar u kunt ook even langs

gaan bij de balie van het museum of bellen met

043 7370202.

Deze museumnacht wordt geheel door de

vrijwilligers van het Museum Het Ursulinenconvent

verzorgd. Kom kijken welke talenten wij in huis 

hebben!
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Colofon: Deze Nieuwsflits is een uitgave van de Stichting Museum Het Ursulinenconvent

Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsflits te ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar: 

nieuwsbrief@ursulinenconvent.com

Museum Het Ursulinenconvent    Breusterstraat 27   6245 EH Eijsden  043‐ 7370202   info@ursulinenconvent.com 

www.museum.ursulinenconvent.com    www.facebook.com/hetursulinenconvent  

en Museumnacht 2018


