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Grüsse aus Wien 28
Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club België v.z.w.

met het Belgisch Promenadeorkest o.l.v. André Walschaerts,
ballet Linda Baclaine en danspartner

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

op ZATERDAG 17 MAART 2007 om 19 uur
en op ZONDAG 18 MAART 2007 om 16 uur

Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

Marc BRILLOUET
presentator

Susanne DUWE
sopraan

Elisabeth FLECHL
sopraan

Gesponserd door:

Ingelegde autocars: €8,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)(Alle inlichtingen voor de Vlaanders bij Jetje Reyniers 056/61 41 12)
Diest: Leuvense Poort  •  Aarschot: Kristus Koning kerk Mechelen: Station N.M.B.S.  •  Halle: Brandweerkazerne
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola  •  Lier: Parking Carrefour Gent: Sint-Pietersstation  •  Kortrijk: Oprit Oost
Scherpenheuvel: Boemelke Aalst: Station  •  Waregem: Flanders Field
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!!! Meulebeke: Centrum

Prijzen: niet betalende-leden €38,00  -  jaarlijks lidgeldbetalende-leden €35,00
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!!

Bestelling: Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier te verzenden naar I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen,
tel. 015/20 48 78 - Betaling door storting op rekening nummer 414-0220711-72 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Solisten:
Joachim KRAUS, tenor (Duitsland)

Susanne DUWE, sopraan (Duitsland)

Christoph VELISEK, bas-bariton (Wenen)

Elisabeth FLECHL, sopraan (Wenen)

Ballet:
Linda BACLAINE, (België)

en danspartner
Linda BACLAINE

met danspartner

Dirigent:
André WALSCHAERTS, (België)

speelt werken van:
Johann Strauss, Franz Léhar,

Eduard Künnecke, Emmerich Kalman,
Edmund Eysler, Dmitri Shostakovitch

Presentatie:
Marc BRILLOUET

van Radio 2
programma Funiculi Funiculla

Joachim KRAUS
tenor

Christoph VELISEK
bas-bariton

Hoe kunnen we
U helpen

Door de sluiting van Feestzaal Alpheusdal is onze

26 ste Prosit Wien
in FEESTZAAL EXTRA TIME

Louisalei 24, 2660 Hoboken
op

ZONDAG 22 APRIL 2007
van 13 tot 19 uur - Deuren 13.00 uur

Een spetterend lentefeest!

Diner Dansant-Ensemble
Walter Van der Smissen

MENU
Aperitief


Zalmfilet “Belle Vue”


Tomatenroomsoep met gehaktballetjes


Filet van kalkoen met sinaasappel,

papaya, dragon en kroketjes


Taart met vers fruit
Koffie met versnaperingen


Water op de tafels, 1/2 witte & rode wijn

per persoon inbegrepen

Deelname in de kosten: €50,00

INSCHRIJVEN: Met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. - Mevr. STANDAERT, Befferstraat 17, 2800 Mechelen -
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57, GSM 0473/78 12 13 en
betaling met overschrijving op rek. nr. 414-0173391-88 van Int.
Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

WIL U AAN DEZELFDE TAFEL ZITTEN MET FAMILIE OF
VRIENDEN SCHRIJF DAN SAMEN IN OF VERMELD BIJ WIE
U WIL ZITTEN. ER WORDEN GEEN INKOMKAARTEN VER-
STUURD, aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aange-
duid worden.

BESTUURSMEDEDELING:
Gelieve te noteren dat de Heer Jozef VAN DE MAELE sinds half november 2006 geen deel meer uitmaakt van het bestuur van de
Robert Stolzclub. Het bestuur dankt hem langs deze weg voor de medewerking die hij verleend heeft gedurende de jaren dat hij
bij ons was.                                                                   Het bestuur

BESTUUR :
Voorzitster: Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne Tel. 015/20 48 78  -  Fax 015/42 24 57  -  Gsm 0473/78 12 13
Ondervoorzitster: Mevr. WORMS-JANSSENS Julienne Tel. 03/236 08 36
Sectretaris: Dhr. VAN EYKEN René Tel. 015/32 37 56  -  Fax 015/32 38 26  -  Gsm 0477/20 76 91

E-mail: rene.vaneyken@skynet.be
Adjunct-secretaris: Dhr. DE BROUWER Roger Tel. 03/772 43 81  -  Fax 03/722 12 15  -  Gsm 0475/59 01 60
Penningmeester: Dhr. MAES Jean-Pierre Tel. 015/41 06 05  -  Gsm 0477/56 53 02
Bestuursleden: Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette Tel. & fax 015/42 36 42  -  Gsm 0478/20 58 59

Dhr. JANSSENS Jean Tel. & Fax 03/326 48 74  -  Gsm 0474/61 86 52
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Paul Van Ingelgem
Met diepe droefheid moet het bestuur het overlijden mel-
den van Paul Van Ingelgem, een van hun grootste organisa-
torische begrijpende secretaris, die de Internationale Robert
Stolz Club in haar 38-jarig bestaan al gekend heeft. Hij was
groot in zijn eenvoud.
Afscheidstoespraak rouwplechtigheid te Wilrijk
op 24 oktober 2006.

Beste Paul,
Er werd me gevraagd een afscheidswoordje te zeggen. Ik kan je verze-
keren dat dit één van de moeilijkste taken is die mij ooit werd ge-
vraagd.
Uit waardering voor jou en uit het innig medeleven met Greet en de
kinderen, heb ik dit toch aanvaard.
Ja Paul, zo lang kennen wij mekaar nog niet. Zo’n 10-11 jaar denk ik.
Zowat in het midden van de jaren negentig, in de Robert Stolzclub. De mooie, prachtige momenten die we samen
meegemaakt hebben zijn niet te tellen. Om met onze vereniging, de I.R.S.C., de 21ste eeuw te kunnen ingaan, werd het
bestuur gewijzigd en uitgebreid. Alzo werden wij beiden, sinds 1999, in het bestuur gekatapulteerd. Jij als secretaris
en ik deed de financies. Dank zij jou “trouw aan de club” en het werkelijk harde labeurwerk, heeft onze vereniging
zich verder blijven ontplooien om vandaag te mogen zeggen dat wij om en bij de 2500 leden tellen, verspreid over het
Vlaamse land maar met een groot overwicht voor de zones “Groot Mechelen” en “Groot Antwerpen”.
Paul, wij moesten je steeds bewonderen voor de moed en het doorzettingsvermogen dat je aan de dag legde. “Steeds
beter doen” en “de lat hoger leggen” waren jouw idealen. In de annalen van de Robert Stolzclub zal je eeuwig geken-
merkt blijven “als de man van het dubbel-concert”.
En inderdaad, ons 1ste dubbel-concert “Grüsse aus Wien 27” van maart 2006 in Antwerpen was meer dan een succes,
een ware triomf. Ik denk zelfs dat men je daarvoor “te weinig” in de bloemetjes heeft gezet. Dan kwam het moment
voor een banale medische ingreep, een soort routine operatie: nierstenen. Dan sloeg de “wet van Murphy” hard toe.
Alles wat fout kon gaan, liep inderdaad fout. Wat daar gebeurd is, zal voor ons steeds een groot raadsel blijven. Maar
de gevolgen waren dramatisch. Paul, we zullen je zeer sterk missen, ja bijna “onmisbaar” zou ik durven zeggen. Het
bestuur van de club zal jou nooit vergeten en je steeds dankbaar blijven voor alles wat je gedaan hebt. Aan Greet en de
kinderen, willen we nogmaals onze innigste deelneming betuigen en Greet: “je zult steeds bij de club blijven horen”.
Beste Paul, indien er een “hiernamaals” is dan ben ik zeker dat je daar op de beste plaats zit.
Beste Greet en kinderen, wij wensen jullie nog alle sterkte toe en op ons kunt ge blijven rekenen.
Paul, wij wensen je nog een goede laatste reis toe en tot weerziens ooit.
Het bestuur van de I.R.S.C. België vzw (René Van Eyken)

Voor de 2de maal in het 38 jarig bestaan van de Int. Robert Stolz Club wordt het «Grüsse aus Wien 28»
concert tweemaal opgevoerd in de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antywerpen,

op zaterdag 17 maart om 19 uur en op zondag 18 maart om 16 uur.

Internationale Robert Stolzclub België vzw, het Groot Belgisch Promenade-
orkest onder de bezielende leiding van de dirigent André Walschaerts brengt

het concert “GRÜSSE AUS WIEN 28”

Gedurende bijna 3 uur lang kan de toeschouwer zich laten meeslepen door de toppers van klassieke melodieën die ons
de charme en de betovering van Wenen laten proeven. Deze meesterwerken worden gebracht door het Groot Belgisch
Promenade Orkest geleid door dirigent André Walschaerts, de dirigent die met Helmut Lotti de ganse wereld heeft
afgereisd. De grote Duitse toptenor Joachim Kraus hebben wij voor dit gale kunnen engageren. Voor de eerste maal
treedt hij op in België. Hij wordt bijgestaan door de Weense sopraan Elisabeth Flechl. Zij zingt meestal de hoofdrol in
de Weense concerten en treedt regelmatig op in de Weense Staats- en Volksopera. Zij worden bijgestaan door de
Weense bas-bariton Christoph Velisek. Zijn warme, aangename stem kan de moeilijkste muziekliefhebber meer dan
bekoren. Ten slotte hebben wij de Duitse sopraan, van Belgische origine, Suzanne Duwe uitgekozen om ons kwartet
te vervolledigen. Op elk Robert Stolz concert in Wenen is er een balletscene in verwerkt. Daar zorgen wij voor met
Linda Baclaine en danspartner.
Alles zal aan mekaar gepraat worden door Marc Brillouet. De man die alle knepen van het vak kent en de normale
presentator is van het gekende radio 2 programma Funiculi-Funicula.

                                            Vernieuwing lidgeld 2007

Gezondheid is een zeer mooie deugd, maar «centen» mag men ook niet onder-
schatten. Een vereniging als de onze, die geen enkele steun krijgt, noch van
het Vlaamse Gewest, noch van de Provincie en ook niet van de Stad Mechelen,
wel beste Stolzvrienden, dan moet er een zeer zuinige en weldoordachte tech-
niek gerespecteerd worden of de club kan geen 40 jaar meegaan. Maar koken
kost geld. Ook wij kunnen daar niet buiten. Daarom een oproep naar AL ONZE
LEDEN EN SYMPATISANTEN: In dit nummer 1 van 2007 van onze REPORT vindt
u een overschrijvingsformulier in. Gebruik dit om uw lidgeld 2007 te voldoen. Wij kun-
nen jullie verzekeren: moest iedereen van jullie lidgeld betalen dan kunnen wij onze concerten
nog goedkoper maken. (vanaf de eeuwwisseling ongeveer is het lidgeld verplichtend geworden)
Weet u dat voor concerten van ons niveau, de normale inkomprijzen daarvoor €10,00 à €15,00 duur-
der zijn? Wel wij hebben speciaal daarvoor ons lidgeld van 2007 NIET VERHOOGD en blijft slechts een kleine
€20,00. Daardoor vervalt ook het excuus dat het te duur wordt. Wij rekenen massaal op iedereen om aan deze
fundamentele regel te voldoen. In ieder geval reeds bedankt bij voorbaat.
Leve de mooie muziek! Leve de Robert Stolzclub!

Het bestuur.
________________________________________________________________________________________

Beste Robert Stolz-vrienden,

En weeral is er een jaar voorbij! Wat gaat het snel!
Als we even terugblikken op 2006, kunnen wij als bestuur niets anders dan zéér
tevereden te zijn. Dit alles dank zij jullie allemaal. Ja! Inderdaad. Te beginnen
met onze PROSIT WIEN, geweldig! Voor de laatste maal in het Alpheus-
dal. Ons eerste dubbel-concert GRÜSSE AUS WIEN in de Singel,
formidabel! Wie had zo iets durven hopen.  Dank zij jullie en hard werken.
De WENENREIS, onze jaarlijkse BRUNCH en ons WIENER BAL. Toppers
in vergelijking met 2005. Ons concert in Mechelen WIENER PARADE was
bijna 3 maanden op voorhand uitverkocht. Dit bracht ons in de problemen, daar
wij vele mensen hebben moeten teleurstellen, daar wij geen kaarten meer
hadden. Ons KERST- en NIEUWJAARSDINER is altijd onze zeer
mooie afsluiter van het jaar. Daar hebben wij ons moeten beperken dat we zeker niet meer deelnemers hadden dan
vorig jaar. Wij moeten het «gezellig» houden. Wel, beste Stolzvrienden, dit allemaal dank zij jullie. Daarom wenst
GANS HET BESTUUR van uw geliefde club jullie een zeer gezond, voorspoedig en gelukkig 2007 toe. Voor
jullie, uw familie en uw dierbaren. Dat het nieuwe jaar u alles moge geven wat op uw verlanglijstje staat.
Wij zien mekaar zeker terug op één van onze activiteiten in het nieuwe jaar.

    Het bestuur.
_________________________________________________________________________________________

Verslag 35ste Weense Balnacht van zaterdag 21 oktober 2006

Wat niet kon bij de heerlijke augustusbrunch werd méér dan goedgemaakt tijdens deze unieke balnacht.
Inderdaad, zoals aangekondigd in de report kregen we prachtige muziek om te zweven, van Strauss naar Stolz met
af en toe ‘n knipoog naar wat moderne pasjes. Unieke combinaties van muziek, dans en vrienden weerzien. Alle
eerbetoon aan Walter Van der Smissen en zijn versterkt orkest die er voor zorgden dat de sfeer cresendo ging, de
dansvloer nauwelijks leeg was en wij allen de tijd vergaten.
Het toereiken van financiële steun aan bepaalde organisaties was een sociaal accent waardoor meerwaarde werd
gegeven aan dit spetterende festijn. Hoopvol geloven wij ons doordrijvende bestuur dat er zeker weer een nieuwe
geschikte lokatie zal gevonden worden.
Daarom zeggen we tegen alle Stolzvrienden, tot volgende Wienerbalnacht!

Dhr. en Mevr. Lafére-Volomgé
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Feestzalen “Salons Ter Roest” is een complex

met 3 mooi ingerichte zalen voor 200 tot 400 personen.
Kamerstraat 50  -  9255 Buggenhout, Tel. 052/33 62 34  -  Fax 052/33 61 49

Elke zaal heeft zijn eigen charme en uitstraling.
Ook bij het meestal groot aantal gasten slaagt men er bij “Salons Ter Roest”

steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.

• Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
• 2 ruime privé parkings
• 2 pergola’s
• 2 zomerterrassen
• Verzorgde vakkundige bediening
• Kwaliteit - sfeer - klasse

HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN - VERGADERINGEN MET ONTBIJT,

enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

*  B R U N C H  **  B R U N C H  * Elke zondag BRUNCH om
12 uur met aperitief, verfijnd royaal assortiment van een uitgebreid voorgerechten

soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie.
UITSLUITEND RESERVATIES

Onze volgende activiteiten:
17 & 18 maart 2007 Grüsse aus Wien 28 deSingel Antwerpen

Met Joachim Kraus, Suzanne Duwe, Christoph Velisek, Elisabeth Flechl en ballet... twee onvergetelijke dagen!

Zondag 22 april 2007 Prosit Wien Zaal Extra Time Hoboken
Een diner dansant met het ensemble Walter Van der Smissen.

Van 1 t.e.m. 9 juni 2007 Wiener Reis Oostenrijk
Reis naar Wenen, Bratislava en Burgenland.

Zondag 26 augustus 2007 Brunch Salons ter Roest Buggenhout
Een verfijnd diner opgeluisterd door een fijnbesnaard salonorkest.
Met familie, vrienden en kennissen: een prachtig zondags uitstapje!

Zaterdag 20 oktober 2007 Weense Balnacht Zaal Extra Time Hoboken
Een groot orkest speelt ten dans... niet te missen.

Zondag 18 november 2007 Wienerparade Stadsschouwburg Mechelen
Groot benefiet concert. Niet te missen.

Zondag 16 december 2007 Kerst- & Nieuwjaarsdiner ‘s Graevenhof Schilde
Een niet te versmaden diner, muzikaal omlijst met dansgelegenheid.

Hoe kunnen
we u helpen?

‘t PREUVERKE DELICA-
TESSEN

Leopoldstraat 107  -  2800 Mechelen  -  Tel./Fax
015/43 65 00

• Uw adres voor Champagne, Crémants de Bourgogne,
Franse wijnen, Porto,...
• Uw adres voor een ruime keuze aan delicatessen,
wildpasta’s, kaas-, tapasschotels,...
• Uw adres voor de verzorging van Uw feestelijkheden.
• Persoonlijke bediening voor een tevreden klant. Kom,
proef en overtuig Uzelf!!!

MUZIEKTHEATER BRASSCHAAT vzw

Das Landes Lächelns, operette van Franz Léhar   •   Voorstellingen:

Merksem Concertzaal Academie vrijdag 19/01/07 20.00 u.
Concertzaal Academie zaterdag 20/01/07 14.30 u.
Concertzaal Academie zondag 21/01/07 14.30 u.

Boom Schouwburg zondag 28/01/07 14.30 u.
Reservatie: tel. 03/636 23 19 (werkdagen van 10 tot 13 uur)

Antwerpen Arenbergschouwburg zondag 04/02/07 14.30 u.
Reservatie: tel. 03/636 23 19 (werkdagen van 10 tot 13 uur) of tel. 070/222 192 of kassa Arenbergschouwburg

Geel C.C. De Werf zondag 25/02/07 14.30 u.
Reservatie: tel. 014/57 03 41 of kassa De Werf

´ FORTIS

Wij zijn fier uw partner te zijn voor de
21ste eeuw.

U wenst een eigendom te kopen
of te verkopen,

wij zijn uw professionele garantie!

De n° 1 der vastgoedkantoren in de wereld.

Vastgoed Verschueren bvba

Tel. 015/21 21 21
Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen

Onze vereniging presenteert voor de 34ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen - Bratislava - Burgenland
Vertrek: vrijdag 1 juni 2007 om 6u30 in Mechelen
Aankomst: zaterdag 9 juni 2007 om 20 uur

We vertrekken, met een koffer vol zon en vriendschap, vanuit Mechelen, stoppen effe in
Berchem, koffiepauze onderweg om dan te middagmalen in Rasthaus Spessart
in de buurt van Würzburg. Vlug de bus op want de koffie wacht verderop om dan
logies te nemen in Gasthof-Pension Zum Koch in Ortenburg bij Passau.
Na een verkwikkend zwembad en ontbijt, richting Marbach aan de Donau met be-
zoek aan het Schloss Artstetten, zetten we koers naar Wenen, met intrek in
Hotel Favorita. Een goeie nachtrust, ontbijt en dan Wenen bezoeken met gids...
mmmm het middagmaal in een typisch Weens restaurant smaakt en dan kers op de
taart: Ein Abend in Schönbrunn. De volgende dag gaan we met de boot naar Bratislava.
Dat wordt een hele dag jolijt met zelfs effe tijd om te shoppen...
Terug in Wenen bezoeken we Hofburg met de wereldberoemde “zilverkamer” om daarna te gast te zijn bij Hilda De Groot,
een concert waarvan velen nu al dromen. ‘s Avonds hebben we uiteraard pret in de Heuriger Fuhrgassl-Huber tot in de late
uurtjes. In Wenen maak je tijd voor enkele aankopen en een middagmaal in de Augustinerkeller. Daarna vertrekken we
naar Eisenstadt met een bezoek aan het kasteel Esterhazy en het museum en geboortehuis van Haydn. Vertrek naar
Mörbisch om intrek te nemen in het hotel Drescher Hof. We bezoeken met een gids Mörbisch en doen de oversteek van
de Neusiedlersee waar vele verrassingen ons te wachten staan.
Maak je valies klaar want we vertrekken, spijtig genoeg, richting Vlaanderen. Gasthof Ansvelde Nord verrast ons met een
middagmaal en ‘s avonds zal het Hotel Zum Kirschbaum in Rottendorf bij Würzburg ons evenzeer verwennen.
Afscheidsceremonie met groots buffet gebeurt in Hotel Krone in Bingen am Rhein om met een stop in Nederland gezond
en wel terug thuis te zijn rond de klok van 20 uur.

REISSOM:
€940,00p.p. in kamer van twee personen • €1.070,00p.p. in kamer van één persoon

Eveneens in de prijs inbegrepen:
• alle ingangen en gidsen  • reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs: • alle dranken

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor deze reis kan enkel door het opsturen van het inschrijvings-
formulier dat bijgevoegd is.
Opsturen naar I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten op rekeningnummer 001-5084502-32 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800
Mechelen te storten bij inschrijving. Voor het betalen van het saldo zal u een schrijven van onze club ontvangen.
Door het betalen van het voorschot, bevestigt dit dan pas uw officiële inschrijving.
U kunt alleen maar inschrijven als U betalend lid bent van de I.R.S.C. België vzw.



INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
ZONDAG 22 APRIL 2007 - 13 tot 19 uur - Feestzaal Extra Time, Louisalei 24, Hoboken

overschrijven op rekening 414-0173391-88

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

Straat: ................................................................................................................................................................................................................ Nummer: ........................................ Bus:
................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................

schrijft in met ..........................................  personen.  €50,00 x ...................... = €...............................................................

samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)

Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr. 414-0173391-88 van I.R.S.C,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57 Handtekening,

— 6 — — 7 —

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 28”
op ZATERDAG 17 MAART 2007 - 19 UUR - deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen

te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen  •  Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57
Naam: ....................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................

Straat: .............................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ....................................................................................................... Telefoon: ..................................................................................

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 414-0220711-72 van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

ZATERDAG .................................................... kaarten x €38,00 = ................................................................ (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie

Ik stort tevens €8,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te Handtekening
O Diest (Leuvense Poort) O Lier (Parking Carrefour) O Gent (Sint-Pietersstation)
O Mechelen (Station) O Kortrijk (Oprit Oost) O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola)
O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field) O Meulebeke (Centrum)
O Aarschot (Kristus Koningkerk) O Halle (Brandweerkazerne) O Aalst (Station)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 28”
op ZONDAG 18 MAART 2007 - 16 UUR - deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen

te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen  •  Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57
Naam: ....................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................

Straat: .............................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ....................................................................................................... Telefoon: ..................................................................................

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 414-0220711-72 van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

ZONDAG .......................................................... kaarten x €38,00 = ............................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie

Ik stort tevens €8,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te Handtekening
O Diest (Leuvense Poort) O Lier (Parking Carrefour) O Gent (Sint-Pietersstation)
O Mechelen (Station) O Kortrijk (Oprit Oost) O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola)
O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field) O Meulebeke (Centrum)
O Aarschot (Kristus Koningkerk) O Halle (Brandweerkazerne) O Aalst (Statio)

___________________________________________________________________________________________________________________

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS WENEN - BRATISLAVA - BURGENLAND
van 1 JUNI tot en met 9 JUNI 2007

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

Straat: ................................................................................................................................................................................................................ Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................ Telefoon: ........................................................................................

Geboortedatum: ............................................   Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

Straat: ................................................................................................................................................................................................................ Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................

Kamer: O éénpersoonskamer (€1.070p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€940p.p.)
Ik neem de autocar te:   O Mechelen station O Berchem station kant Post
Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. 001-5084502-32 van I.R.S.C., Befferstraat 17 te 2800 Mechelen
bij de inschrijving.  Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!

Verslag Wiener Parade van zondag 26 november 2006
“Prachtig, subliem, briljant!!! Niets dan lof over het concert “Wienerparade” dat op 26 november ll. voor de 5de maal
plaatsvond in de mooie Mechelse Stadsschouwburg. Het enthousiasme bij het publiek was ‘unaniem’. Ikzelf, die dit
concert voor de 3de maal bijwoonde, vond deze laatste het beste in de rij.
Alle ‘eloges’ gaan naar:
* de sympathieke commentator René Vanderspeeten, die op een leuke en anecdotische manier informatie kon geven

over de componisten en schrijvers van de concertzangen en instrumentale uitvoeringen;
* de concertzanger Marc Meersman lukte het snel om met zijn charmante baritonstem het publiek warm te maken met

de gekende lijfliedjes van de Stolzclub o.a. “Mein Kleiner Gardeoffizier”; Marc Meersman en Carla Schroyen zijn
voor ons de gekende habitués;

* voor deze gelegenheid verscheen Carla in 2 prachtige jurken. Met haar innemende en lieflijke sopraanstem, alsmede
haar professioneele acteertalent, bewees ze eens te meer met haar optreden hoe leuk en toegankelijk operettemuziek
kan zijn. Hetzelfde kan gezegd worden over de voor ons nog onbekende concertzanger Willem Van der Heyden.
Deze jonge tenor wist met zijn krachtige overweldigende stem en tedere gebaren elk duet met de 2 vrouwelijke
diva’s tot een romantisch hoogtepunt te brengen. Het effect op het publiek was merkbaar;

* voor mij was dé ‘revelatie’ van dit concert het optreden van de piepjonge Nigeriaans-Oostenrijkse soprane Bibiana
Nwobilo. Haar ‘fiere’ “Nobele” présence op het podium deed menig harten sneller kloppen. Bij de aanzet van haar
warme, zinderende, als een nachtegaal klinkende stem ging er een vibratie van ontroering door mij heen. Menige
personen in de zaal veegden stiekem een traan weg.
Volgens de commentator verdroeg de componist Franz Léhar, wanneer hij componeerde, geen vrouwelijke aan-
wezigheid in zijn buurt. Hij isoleerde zich en schreef nochtans zijn mooiste romatische stukken. Wél, volgens mij,
heeft hij ze voor Bibiana geschreven. Het lied “Mein Lippen, Sie küssen so heiss” was duidelijk voor haar sensuele
lippen geschreven. Een nieuwe diva? De toekomst zal het zeggen;

* de hemelse sfeer die er in de mooie Stadsschouwburgzaal heerste was te danken aan de prachtige muziek van het
orkest o.l.v. André Walschaerts, die met zijn muzikale begeleiding het samenspel tussen de 4 zangers op een hoger
niveau kon brengen. Was Robert Stolz hierbij aanwezig geweest, hij zou net als wij, uiterst tevreden en ontroerd
geweest zijn. Hij zou zeggen: “mijn doel is bereikt!”.
De 5de editie van de Wiener Parade was voor mij een hartverwarmend concert dat bij velen lang zal blijven nazinderen.

Op naar de Wiener Parade 2007, met de ongelooflijke kracht van de Weense Operettemuziek!!!!!!
Christiane Devynck

ZEER BELANGRIJKE BESTUURSMEDEDELING
Mogen wij onze leden zeer vriendelijk maar dringend uitnodigen van in 2007 al uw inschrijvingen te doen
via onze zetel te Mechelen en het nodige bedrag over te schrijven op de respectievelijke rekeningen van
onze club. Dus: HET LIDGELD 2007, DINER DANSANT, GRÜSSE AUS WIENS 28.
Dus, wij herhalen: ALLE INSCHRIJVINGEN VIA MECHELEN.
Wij danken u voor uw begrip. Het bestuur.

Vanaf nu afzonderlijke fax nummer 015/42 24 57
bij onze voorzitster

Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen


