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Sponsorwerving:
Omdat de evenementensector zo zwaar getroffen is door de Covid-crisis,
doen wij graag beroep op bedrijven en ondernemers.
Sponsors worden opgenomen in onze driemaandelijks clubblad en vermeld in de
programmaboekjes van de concerten.
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Wie ons wil steunen, neemt contact op met onze penningmeester,
Jacques Colson voor verdere afspraken:
Telefonisch op nr. 0476/908 339
Per mail: jacques.colosn@telenet.be

REPORT

Vak voor
adressticker

UITSTEL
IS GEEN
AFSTEL!!!
Robert met echtgenote - Schiphol 8 oktober 1970

Ondanks de versoepelingen,
geen groen licht voor de

• Robert Stolz (1880-1975) een dirigeerstok met zilveren initialen ontving

geplande datums

van Franz Lehár (1870-1948), die het kreeg van Johann Strauss (1825-

van 4 en 5 september 2021,

1899) die het van Josef Hellmesberger (1855-1907) had gekregen.

om de

• Dit de zeer grote waardering van Franz Lehár voor Robert Stolz illustreert.

uitgestelde concerten

• Robert Stolz, zoals zoveel begaafden geen goed scholier was.

“Grüsse aus Wien”

• Hij liever componeerde, dan met getallen en formules  om te gaan.

te laten doorgaan in een volle

• Johannes Brahms  de grote muzikale toekomst van Stolz voorspelde.

Blauwe zaal van deSingel.

• Engelbert Humperdinck (1854-1921) een van Stolz voornaamste
leermeesters was.

Geen paniek, wij hebben al nieuwe

• Robert Stolz zijn eerste werk – opus 1 op 10-jarige leeftijd schreef.

datums vastgelegd.

• Hij dit werk “Albumblatt” opdroeg aan deze Engelbert Humperdinck.
• De eerste operettes gecomponeerd werden in Marburg en Salzburg
• U ons per mail kan bereiken op: irsc@skynet.be
Verantw. Uitg.: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten. • www.danielsprinting.be
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Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.
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Zie verder in uw clubblad.

Ledenwerving

Bestuursmededeling
Beste leden en sympathisanten van de Internationale Robert Stolz Club België,
Dat Covid-19 ook in 2021 nog zo een negatieve impact zou hebben op het verenigingsleven, heeft niemand kunnen
denken.
Helaas is dit toch zo.
Omdat de voorzorgregels ons nog niet toelaten over de volledige Blauwe Zaal van deSingel te beschikken, zijn we
noodgedwongen verplicht het concert “Grüsse aus Wien 41” nogmaals uit te stellen.
Tot eind 2021 is er geen weekend meer beschikbaar in deSingel !!

Zaterdag 9 april om 16.00u en zondag 10 april 2022 om 15.00u zijn de nieuwe momenten waarop
de concerten georganiseerd worden.
De kaarten blijven nog steeds geldig. Bewaar ze zorgvuldig.

Veel van jullie krijgen ons clubblad REPORT zonder het lage lidgeld van 30,00€ per jaar, voor u en uw partner,
te betalen.
Kijk dit even na; in deze moeilijke coronatijd, hadden wij graag ook uw steun, zodat we onze activiteiten verder
aan democratische prijzen kunnen aanbieden.
Bij betaling op bankrekening BE40 0015 2106 3363 van de IRSCB vzw,
steeds vermelden: Naam, adres, mededeling: Lidgeld 2021 of Gift 2021

Wij danken u voor het begrip en zullen u allen dan, eindelijk, terug kunnen welkom heten voor een aangename
muzikale namiddag.
René Van Eyken,
voorzitter. IRSC B vzw

Geplande activiteiten in 2021
4 en 5 september 2021

GRÜSSE AUS WIEN 41		

Blauwe Zaal in deSingel te Antwerpen UITGESTELD

13 en 14 november 2021

WIENER PARADE XIX		

Stadsschouwburg te Mechelen AFGELAST

Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be en onze facebookpagina
irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be of gsm 0477 20 76 91

Geplande activiteiten in 2022
9 en 10 april 2022

GRÜSSE AUS WIEN 41		

Blauwe Zaal in deSingel te Antwerpen

november 2022

WIENER PARADE XIX		

Stadsschouwburg te Mechelen

(datum nog te bepalen)

Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be en onze facebookpagina
irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be of gsm 0477 20 76 91

Bestuur
Voorzitter - P.R.:			 Dhr. René VAN EYKEN

Gsm 0477 20 76 91

Ondervoorzitter:			 Dhr. Jean-Pierre MAES

Tel. 015 41 06 05

					

irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be

Secretaris:			 Mevr. Mariette VOLKAERT-HAUTMAN Gsm 0478 20 58 59 - Tel. & fax 015 42 36 42
Penningmeester:			 Dhr. Jacques COLSON

Gsm 0476 90 83 39 - Tel. 03 887 28 27

Bestuursleden:			 Mevr. Greet DE KEYSER

Tel. 03 887 88 22

					

			 Dhr. Rudi LECOUTRE
			 Dhr. Erik WALKIERS

Medewerkers:			 Mevr. Nicole SCHEERS

jacques.colson@telenet.be
Gsm 0477 41 42 54

Gsm 0477 30 93 70 - Tel. 03 293 64 02

			 Mevr. Anita ‘Nieke’ Walschaerts-Hendrickx
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