
MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits maart 2017

U ontvangt deze Nieuwsflits van Museum Het Ursulinenconvent omdat wij u graag snel op de hoogte willen brengen van

mooie evenementen in ons museum.

Tweede lezing over Wereldreligies

Masters of the guitar: Marco and Francisco

Symposium en expositie Rassenwaan

Album release ‘Little Lights’ van Edith Rutten

16 maart

Tweede lezing over Wereldreligies

In de lezingencyclus over Wereldreligies, georganiseerd door de

samenwerkende parochies in Eijsden spreekt donderdag 16 maart Peter Flaton over

Nieuwe Spiritualiteit. Salles des Armoiries, Ursulinenconvent.

Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.

Meer informatie: http://www.ursulinenconvent.com/images/lezingencyclus.pdf

19 maart

Pyure ‘Matinee Concert’, A tribute to Cohen and Cassidy.

PYURE speelt tijdens hun nieuwstetheater programma de mooiste songs van Leonard

Cohen en Eva Cassidy in hun eigen bekende PYURE arrangementen.

Marieke en Jos herkennen zich muzikaal in Cohen’s als ook Cassidy’s stijlen.

Puur, authentiek en luisterrijk, vandaar; PYURE. In 2016 maakte een breed publiek kennis met PYURE.

De 25-jarige uit Zeeland afkomstige zangeres en pianiste

Marieke van der Leijé en de 33 jaar oudere zanger en gita-

rist Jos van Rens zitten op dezelfde muzikale golflengte en

dat zie, voel je en hoor je. Dit passievolle akoestische duo

speelde in korte tijd meer dan 100 optredens op uiteenlo-

pende podia, binnen en buiten, klein en groot.

Telkens voor een aangenaam verbaasd enthousiast pu-

bliek. Samen creëren ze een aangename comfortbubbel

vol heerlijke luisterrijke en kleurrijke songs. Een mix van

eigen werk in combinatie met arrangementen van de pa-

rels uit de popmuziek. 

13.30-15.30, locatie: Salle des Armoiries. Entree: € 15,- 

inclusief twee consumpties en hapjes.

19 maart

Masters of the guitar: Marco and Francisco – Concert

Stichting Chrisjteijn

Al vele malen heeft gitaarprofessor Carlo Marchione van Conservatorium Maastricht zijn master-studenten enthousiast

gemaakt om te concerteren in Eijsden. En al even zovele malen is zo’n concert een muzikaal succes geweest. Ook dit jaar



is il professore bereid geweest om na zorgvuldige selectie ons een tweetal virtuo-

zen uit zijn ‘bestand’ te sturen om een magistrale uitvoering te geven. De Italiaan

Marco Longhi, 27 jaar jong, uit Busto Arsizio (Varese) en Francisco Luís (1998, gebo-

ren in Caldas da Rainha in Portugal) voeren een programma uit van composities

van Joaquin Rodrigo, Leo Brouwer, Marco Giuliani, Fernando Lobo, Alexandre Tans-

man en Mario Castelnuovo-Tedesco.

Entree bedraagt € 10, inclusief een consumptie.

Aanvang: 16.00 uur

Locatie: Kapel Ursulinenconvent

25 maart

Symposium en expositie Rassenwaan

Bij gelegenheid van het verschijnen van het gelijknamige cahier van de Stichting

Biowetenschappen en Maatschappij en de opening van een expositie in Museum het Ursulinenconvent vindt een

symposium plaats over Rassenwaan. Dit symposium is ook toegankelijk voor niet-abonnees van het cahier van de

Stichting Biowetenschappen. Onder voorzitterschap van prof.dr. Joep Geraedts zullen de volgende sprekers een

inleiding verzorgen:

13.30-14.00 Dr. Hans Lenstra: De biologie van rassen

14.00-14.30 Dr. Machteld Roede: Bij de mens zijn er

geen rassen

14.30-15.00 Dr. Jannes van Everdingen: Klimaat en

huidskleur

15.00-15.30 Pauze

15.30-16.00 Prof. dr. Joep Geraedts: Seksisme:

biologischer dan racisme

16.00-16.30 Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn:

De gemengde wortels van de stamboom

Na afloop van de lezingen wordt het eerste cahier

overhandigd en vindt de opening van de expositie

‘(Ver)beelden van de ander’ plaats. 

Aanmelden voor het symposium: evenement@ursulinenconvent.com

onder vermelding van Symposium 25 maart 2017.

De kosten voor inschrijving, koffie, thee, aangeklede borrel en cahier bedragen € 25 en kunnen worden overgemaakt

op:NL61 INGB 0006857210 t.n.v. Museum Het Ursulinenconvent te Eijsden.

26 maart

Album release ‘Little Lights’ van Edith Rutten

Album release van onze ‘eigen’ Edith Rutten.

Aanvang: 15.00 uur.

Locatie: Kapel Ursulinenconvent.


