
MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits november en december 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.

• Concert Opus 16: Let’s go to the Ballet met pianisten Michelle Powell en Aude St-Pierre: 

een concert voor vier handen aan één piano 

• Excellent Concert Peter Caelen: David Kadouch

• SintErKErStMArKt

• Concert Stichting Chrisjteijn: Luc Devens en Jan Formannoy

• Concert Opus 16: intimate Evening: works by Brahms door Michelle Powell

• Lezing Stichting Eugène Dubois: Joep Orbons: Mergel ontdekken

• Stichting Chrisjteijn: Kapelquiz

• Excellent Concerten Peter Caelen: Hans van Kerckhoven

10 november 2018

Concert Opus 16: Let’s go to the Ballet met pianisten Michelle Powell en Aude St-Pierre

Opus 16 Concerten presenteert Aude St-Pierre en Michelle Powell met hun concertprogramma voor vier handen

(quatre mains). Op het programma staan grote balletstukken van Tchaikovsky: het zwanenmeer en de notenkraker. 

In dit programma presenteren zij deze beide werken, 

in arrangementen voor 20 vingers.

De notenkraker zorgt er direct voor dat u in de kerststemming

komt, met klassiekers als ‘the Sugar Plum Fairy’ en ‘the Waltz of

the Flowers’. Het zwanenmeer is een tragisch ballet vol prachtige,

zeer beeldende melodieën. Om het programma compleet te

maken worden delen uit Romeo en Julia, de schone slaapster en

Petrushka gespeeld.

Aude St-Pierre (Montreal, Canada) behaalde haar Mastertitel in 

de klas van pianiste Nina Tichman aan de Hochschule für Musik

und Tanz Köln, waar ze nu ook les geeft en instrumentale 

pedagogiek studeert. Ze werkt er met historische toetsinstrumen-

ten. Ze werd uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende

masterclasses, waar ze mocht samen werken met beroemde 

artiesten als Menahem Pressler, Jacques Rouvier, Emanuel Ax, 

Pascal Devoyon en Claudio Martinez-Mehner. Aude ontving een

beurs van het Deutschlandstipendium en ze won verschillende

prijzen bij nationale en internationale piano- en kamermuziek



competities. Als solist speelde ze met orkesten als Montreal Symphony Orchestra, het Orchestre symphonique 

des Jeunes de la Montérégie, het Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal, het 

Musique Avenir ensemble en het Toruń Symphony Orchestra. Ze treedt op in verschillende landen in Europa,

zoals Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje, Polen en Nederland; en in Noord Amerika, en heeft in bekende zalen 

gespeeld, waaronder New York’s Carnegie Hall, het National Arts Center van Canada en het Place des Arts in 

Montreal.

Michelle Powell is bekend vanwege haar dynamische en opwindende optredens. Ze verbindt zich met haar 

publiek op een persoonlijke en ontroerende manier. Ze ontving talrijke prijzen en is gelauwerd als winnares 

van Prix d’Europe, de Helene Roberge Competition (ARAM), de Canadian Music Competition, de Kiwanis 

Competition, de Shean Competition en de University of Alberta Concerto Competition. Zij trad op door heel 

Canada en eveneens in Nederland, Zwitserland, Duitsland, Kroatië, Spanje, Italië en Frankrijk. Ze speelt regelmatig 

als kamermuzikant en is recentelijk lid geweest met Windara duo 

in Parijs. Ze is de artistiek directrice van Opus 16 Concerten 

in Limburg.

Entree: € 12,50/€ 6,- en familie € 25,-.

Aanvang: 19.30 uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.

11 november 2018

Excellent Concert Peter Caelen: David Kadouch

Het weerzien met David Kadouch zal ongetwijfeld weergaloos

zijn. Virtuositeit, raffinesse, poëzie, intellect, een rijk kleuren-

pallet… Kadouch heeft het allemaal. Hij is te gast op festivals als 

Klavierfestival Ruhr, Verbier,  Jerusalem, La Roque d’Anthéron en Gstaad, speelt kamermuziek

met Renaud en Gautier Capuçon, Nikolaj Znaider, Edgar Moreau en het Ebène Kwartet en soleert met orkesten 

als Brussels  Philharmonic, de Münchener Symphoniker, het Tonhalle Orchester, het Gulbenkian Foundation 

Orchestra en Orchestre National de Lille. Niemand minder dan Daniel Barenboim nodigde hem uit voor zijn 

Beethoven Sonates DVD project. Het was eveneens op diens verzoek dat hij Lang Lang verving in Ramallah. 

Talloze opnames voor onder andere DECCA onderstrepen zijn uitzonderlijk talent. Een hoogtepunt dat u niet 

mag missen! OP het prgramma staan werken van Dussek, Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy en Rzewski.

Entree: €18,- – €28,-

Aanvang: 20.00 uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.

17 en 18 november 2018

SINTERKERSTMARKT

De feestdagen komen er weer aan. We willen onze dierbaren tijdens deze dagen een mooi, passend cadeau 

schenken. Tijdens onze jaarlijkse SinterKerstMarkt, in de mooie kapel van het museum vindt u een uitgelezen aanbod

aan bijzondere geschenken. U vindt er diverse deelnemers, waaronder Rousseau Chocolade, Terre des Hommes uit

Maastricht, Brosie Dritty met zijn eigen sieradenlijn, keramiek van Annelie Pieters, cadeaus uit hout en papier, brood-

deeg, porselein en veel meer. Daarnaast ruimen we veel ruimte in voor de verkoop van boeken. Met name kinder-

(prenten) boeken. Boeken van kinderboekenschrijvers als Mark Janssen, Jacques Vriens en Merlijne Marell zijn er te

koop. Maar ook de boeken voor volwassenen uit de Museumwinkel als het stripverhaal van Keizer Wilhelm (de keizer

die zijn land ontvluchtte), het boek Grenzenloos Verzet, Schampschot (over de eerste wereldoorlog). 

Tijdens de SinterKerstMarkt kunt u de produkten zoals die in de Museumwinkel te koop zijn, proeven. 

Uiteraard zijn deze lekkernijen uit onze Museumwinkel te koop. Er is een aanbod aan bierpakketten van de Breuster

Brouwers, pakketjes met streekproducten van Breusterhöfke en onze eigen kaasmaker Sjevroaje. Kom en sla uw slag!

Entree: vrij.

Open: 11.00-17.00 uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.





25 november 2018

Concert Stichting Chrisjteijn: Akoustisch Pop Concert

door Luc Devens en Jan Formannoy

Ludovique (Luc Devens) is een vocale duizendpoot,

een zanger met een ongelofelijke inhoud en dyna-

miek. Van klein en intiem tot groot, experimenteel 

en krachtig, met  een bereik van meer dan 4 octaven.

Pas laat heeft hij het aangedurfd om op een podium

te staan en met zijn a capella kwartet Rock4 toert 

hij al jaren zeer succesvol door Europa, met vocale 

bewerkingen van legendarische pop- en rock-

nummers. Zijn eigen werk hield hij lang voor zich 

en deelde het nooit echt met anderen. 

Dit veranderde een paar jaar geleden, toen hij de 

mogelijkheid kreeg om met een groot aantal topmuzikanten, zoals Dominic Miller (Sting, Phil Collins), Manfred 

Leuchter, Carlo de Wijs, Ferdi Lancee (Gare du Nord) en Michel Bisceglia aan zijn eerste album te werken.

Dat is het moment dat hij zijn muzikaliteit heeft leren ontdekken en hij het vertrouwen heeft gekregen dat zijn

nummers ook voor de buitenwereld waardevol zouden kunnen zijn. 

Met zijn zelfgeproduceerde album “The Naked Singer” heeft hij voor het eerst een manier gevonden om zijn 

veelzijdigheid te tonen zonder zichzelf in een hokje te hoeven plaatsen.

Het concert “The Naked Singer” op 25 november draait vooral om dit album. Samen met guitarist Jan Formannoy

speelt hij bijna alle nummers, waaronder "I Feel Fine", "You're My Woman", "Never Knew" en "No One Cares". 

Maar ook bewerkingen van enkele andere artiesten komen voorbij, zoals nummers van Queen en Paolo Nutini. 

Plus: een bijzondere muzikale samenwerking. Een stem en een akoestische gitaar, meer is niet nodig voor een 

geweldig concert.

Entree: € 10,-.

Aanvang: 16.00 uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent

7 december 2018

Concert Opus 16: Intimate Evening: works by Brahms, concert door Michelle Powell

Tijdens dit concert speelt Michelle Powell werken van Beethoven, Brahms en

Lera Auerbach. De overeenkomst tussen de werken is de schoonheid die ze tot 

uiting laten komen. Ieder stuk biedt een eigen emotionele beleving en de toehoorder

wordt ondergedompeld in de intimiteit van de mooie sfeer in het museum en de 

mooie muziek. Met een drankje na afloop in het museumcafé belooft het weer 

een speciale avond te worden. De toehoorder is welkom om te bezinnen, 

te genieten en te ontspannen.

Entree: € 12,50/€6,- en familie €25,-.

Aanvang: 19.30  uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent



9 december 2018

Lezing Stichting Eugène Dubois: 

Joep Orbons: Mergel ontdekken

Het mergelland bevat veel moois onder-

gronds. Veel is bekend, bijna iedereen heeft

wel eens in de Sint Pietersberg of in Valken-

burg een mergelgrot bezocht. Maar er is zo

heel veel meer ondergronds te beleven en 

te bestuderen. In de winterlezing gaan we 

ondergronds, gaan we in het donker kijken

naar de geologie, naar de cultuurhistorie en

de archeologie. Maar we kijken ook naar de

mensen die onder de grond een deel van

hun leven doorgebracht hebben. We zullen

zien dat ook Eugène Dubois een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan het ondergrondse onderzoek. Al het vroege onderzoek van destijds heeft geleid 

tot kennis waarmee we nu met moderne onderzoeksmethodes nog veel meer kunnen ontdekken. 

DRS. ING. JOEP ORBONS heeft Technische Natuurkunde aan de HTS in Heerlen gestudeerd en archeologie aan 

de Universiteit van Amsterdam. Deze bijzondere combinatie van technische en archeologische kennis benut 

hij voor archeologische onderzoeken bij het archeologische onderzoeksbureau ArcheoPro. Zijn specialisaties

zijn geofysische onderzoeksmethodes waarbij met meetinstrumenten in de grond naar archeologie gezocht

wordt, maar ook archeologische dataverwerking en data analyses, dit alles vooral in Nederland maar voor 

speciale projecten ook in het buitenland. Een bijzonder werkveld zijn de mergelgrotten waar hij ook 

onderzoek doet.

Entree: € 5,-.

Aanvang: 11.00  uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent

9 december 2018

Stichting Chrisjteijn: De Grote Kapelquiz

Op zondag 9 december organiseert Stichting Chrisjteijn een grote quiz in de kapel van het Ursulinenconvent.

Aan de orde komen vragen over o.a. (lokale) geschiedenis, kunst en actualiteit. Gespeeld wordt met teams, 

die bestaan uit vier personen. Drie teams worden uitgenodigd: bestuurders, prominenten en vrijwilligers 

van het museum. Daarnaast kan iedereen een

team vormen en zich voor 1 december opgeven. 

De inschrijfkosten bedragen € 25,- per team.

Hierin zijn 2 consumpties voor de leden van 

het team inbegrepen. 

De quiz begint om 16.00 uur en duurt 

ca. 2 uur. Er worden 60 vragen gesteld in 

6 categorieën. Voor het winnende viertal is 

er een extra-ronde van 10 vragen om de 

definitieve winnaar van de middag te 

kunnen aanwijzen. 

Entree: vrij.

Aanvang: 16.00  uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het 

Ursulinenconvent



15 december 2018

Excellent Concerten Peter Caelen: Hans van Kerckhoven

Violist Hans van Kerckhoven speelde talloze concerten in heel Europa, de Verenigde Staten,

het Midden-Oosten en China. Hij was te gast op festivals als het Gergiev Festival, het Festival van

Vlaanderen, het Pablo Casals Festival en het Klara Festival. Als solist trad hij op met orkesten als

Prima la Musica, de kamerorkesten van Girona en Barcelona, het Rotterdams Strijkorkest en het

Hofstra Symphony Orchestra New York. Als kamermusicus werkte hij met het Emanon Ensemble,

Ensemble Walter Boeykens, het Prometheus Ensemble en Anne Cambier. Hans van Kerckhoven

en Peter Caelen vormen al twintig jaar een succesvol duo. Samen gaven ze concerten op vele podia

waaronder Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven en Muziekcentrum Enschede.

Entree: € 12,- – € 22,-

Aanvang: 20.00  uur.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent


