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Wij herstarten een traditie

ste

22

BRUNCH

op ZONDAG 28 AUGUSTUS 2022 om 12 uur

in de
“Afspanning De Jachthoorn”
Doornstraat 11
Vak voor
2550 Kontich
Live music door
Eric De Vos en Nicole

adressticker

INKOMPRIJS:
Niet-leden p.p.: €85,00
Leden (lidgeld betaald): €80,00
(Dranken bij de maaltijd inbegrepen)
Wij voorzien vervoer aan 15,00€ per persoon, vanuit:
Mechelen – Mc Donald’s (Rode Kruisplein) 10u45
Wommelgem – P&R (Rondpunt oprit autostrade) 11u15
Antwerpen-Berchem – Berchem Station
(Overzijde oud postkantoor) 11u45

Inschrijven:
door terugzending van bijgaand inschrijvingsformulier aan:
IRSC B vzw – Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
of per mail op irsc@skynet.be
of NIEUW via de website: www.irsc.be/activiteiten/inschrijving
Volgorde van betaling is de volgorde van inschrijving
op rek. nr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBAEBB
van de IRSC B vzw – Acaciastraat, 10 2800 Mechelen

AANDACHT
Inschrijven en betalen mogelijk tot uiterlijk 12 augustus 2022
Wijzigingen en annulaties eveneens tot 12 augustus 2022
NADIEN WORDEN GEEN TERUGBETALINGEN GEDAAN!!!
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Bestuursmededeling
Beste leden en sympathisanten,
Ontspanning mag en kan terug.
Ondanks de nasleep van Covid-19, en de situatie in Oekraïne, trachten wij alles een beetje normaal te laten verlopen.
Na ons succesvol dubbelconcert Grüsse aus Wien 41 op9 en 10 april kunnen we onze traditionele BRUNCH
weer inrichten. We zullen elkaar terug kijken begroeten in het mooie kader van de Afspanning De Jachthoorn in
Kontich. Voor spijs en drank zijn de afspraken gemaakt en voor Live-Music is gezorgd. Plezier maakt uzelf. Alle
informatie verder in dit clubblad.
We hopen dat U vrienden en kennissen meebrengt, zo hebben we weer een mooie opkomst en kunnen misschien
nieuwe vrienden aangetrokken worden.
Ondanks alle prijsstijgingen, houden wij de bijdrage voor deze Brunch binnen de perken, door een tussenkomst,
vanuit de mogelijkheden die de club heeft.
Daarom is het belangrijk om uw vrienden, familie en kennissen aan te moedigen om deel te nemen aan onze
activiteiten, zodat zij ook het groepsgevoel van de Robert Stolz Club aanvoelen en zelf willen toetreden als lid.
Maak dus reclame en schrijf met velen in!!!
Verder in het jaar een Weens Bal in Edegem en ons dubbelconcert Wiener Parade in Mechelen.
Wij zien daar ook al naar uit. De organisatie is volop aan de gang.
Veel groeten van het hele team, dank voor uw vertrouwen en wij zien elkaar op de Brunch.
René Van Eyken, voorzitter en het bestuur.

Geplande activiteiten in 2022
28 augustus 2022

BRUNCH				

De Jachthoorn te Kontich

25 september 2022

WIENERBAL				

De Basiliek te Edegem

5 en 6 november 2022

WIENER PARADE XIX		

Stadsschouwburg te Mechelen

18 december 2022

GALADINER				

De Jachthoorn te Kontich

Geplande activiteiten in 2023
18 en 19 februari 2023

GRÜSSE AUS WIEN 42		

DeSingel te Antwerpen

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
					
irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be
Ondervoorzitter:			 Dhr. Jean-Pierre MAES
Tel. 015 41 06 05
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
					
jacques.colson@telenet.be
Bestuursleden:			 Mevr. Greet DE KEYSER
Tel. 03 887 88 22
			 Dhr. Rudi LECOUTRE
Gsm 0477 41 42 54
			 Dhr. Erik WALKIERS
Gsm 0477 30 93 70 - Tel. 03 293 64 02
Medewerkers:			 Mevr. Nicole SCHEERS
			 Mevr. Anita ‘Nieke’ Walschaerts-Hendrickx
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DE INTERNATIONALE ROBERT STOLZCLUB BELGIË vzw
stelt 2 concerten in de

Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3 voor.

zaterdag 5 november 2022 om 16:00 uur
& zondag 6 november 2022 om 15:00 uur

WIENER PARADE XIX

®

met het
Robert Stolz Promenadeorkest
m.m.v.

Lissa
Meyvis
sopraan
België

Connie
Neefs
André
Walschaerts

Jokke
Martens
bariton
België

Annika
Liljenroth

Wolfgang
Veith

Oostenrijk

Oostenrijk

sopraan

dirigent
België

tenor

Kaarten te bestellen bij IRSC België vzw,
Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
e-mail: irsc@skynet.be • Gsm: 0477 20 76 91

Kaarten te bestellen:
Nieuw: via de website: www.irsc.be/activiteiten/inschrijving
Betaling op rek. nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van IRSC België vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,,
met mededeling: WP XIX

Clubleden € 45,00 • Niet Clubleden: € 55,00
Student of jonger dan 15 jaar: € 20,00
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN!
Genummerde plaatsen.
Deuren open 1 uur voor aanvang concert.
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presentatrice
België

Verslagen - Grüsse aus Wien 41 - zaterdag en zondag 9 & 10 april 2022
Iedereen was blij om eindelijk weer een concert te kunnen bijwonen in normale omstandigheden. Die sfeer was voelbaar
van de eerste minuut tot na de concerten.
We kunnen terugblikken op een fantastisch weekend, met twee hoogstaande concerten, waarbij iedereen heeft genoten
van het gevarieerde muziekaanbod. Met opera, operette, Stolz melodieën, ballet en musical hebben de solisten prachtige
optredens op het podium getoverd.
Daar alle vervangingen moest het programma licht aangepast worden, zonder dat hierbij aan kwaliteit werd ingeboet.
François Jacobs, van eigen bodem en Peter Thunhart, uit Wenen, beiden bariton, brachten elk op hun eigen manier de verschillenden melodieën. Moeilijk te zeggen we het beste was.
Carla Schroijen, als vervangster van Christina Maria Fercher en Alexandra Franck, jong talent uit onze streken, waren allebei uitstekend.
Connie Neefs presenteerde het geheel op haar gekende wijze, natuurlijk en vlot.
Het aangepaste Robert Stolz Promenade Orkest en het Arenbergkoor waren op elkaar afgestemd onder de voortreffelijke
leiding van André Walschaerts. Ook bij het orkest moesten velen vervangen worden door Covid-19 .
Dank aan alle aanwezigen om zo enthousiast te genieten van het aanbod en de geleverde prestaties.
Daarvoor doen wij het.							

Het Bestuur.

“Het deed deugd, terug naar een concert van de Robert Stolz-club te kunnen gaan, in twijfelachtige coronatijd. Reeds van
in de inkomhal kon je de verwachting en het enthousiasme van het trouwe publiek voelen.
In haar gebruikelijke inleiding kondigde Connie Neefs een klavertje vier aan muziekgenres aan.
Zoals steeds gaf het orkest, onder leiding van de dirigent, het beste van zichzelf.
Rijke klanken vulden de zaal. Het koor kreeg vele kansen om met verve zijn kunnen te demonstreren.
De zangstemmen klonken prachtig.
Het oorspronkelijk voorziene programma werd aangepast, omdat enkele zangers niet beschikbaar waren. Maar de plaatsvervangers dienden niet onder te doen voor de vaste waarden.
Vooral van Alexandra Franck was ik in de wolken. Een mooie stem, gekoppeld aan inleving en présence. Ja, ook in Vlaanderen zijn er veel goede jonge stemmen, die het verdienen kansen te krijgen om zich te bewijzen.
Het evenwicht in het programma tussen de verschillende muziekgenres was zeer geslaagd.
En uiteraard was het ballet zeer mooi. Je moet het maar doen op die kleine beschikbare ruimte.
De eindposes gaven een zeer harmonisch beeld dat bijblijft.
Tot slot: al dit voorgaande was niet mogelijk geweest zonder een bestuur dat alle problemen veroorzaakt door Corona overwonnen heeft. Mijn dank en proficiat.”				
De heer L. Rouwoos.
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• Robert Stolz voor de Alexander-Girardi-film
“Der Millionenonkel” de muziek schreef ,
en zelf het orkest  leidde bij deze stomme film.
• Robert Stolz ongeveer 2.000 liederen componeerde.
• De operette “Mädel küsse mich” in Wenen meer dan 750 keer werd opgevoerd.
• De Salzburger Musikfestspiele in 1917 in het leven werd geroepen,
o.a. door Richard Strauss
• “Die Rosen der Madonna” de eerste Robert Stolz opera is.
• Robert Stolz twintig bloemenliederen componeerde op gedichten van Bruno
Hardt-Warden.
• De stad Graz een nieuw Robert Stolz museum bouwt, dat in het voorjaar 2023
wordt geopend.
• Het oude Stolz museum aan de Färberplatz staat.
• Stolz met de platenmaatschappij “Decca” een overeenkomst had, waardoor zijn
bekendheid hierdoor groeide.  
• Robert Stolz en Einzi in 1945 terug naar Wenen kwamen.
• Hij daar een van zijn mooiste, droevigste liederen componeerde, op tekst van
Robert Gilbert – “Wohin is das alles – Wohin?”.
• In 1947 kreeg Robert Stolz de eretitel van Professor van de Oostenrijkse
regering

Statuten
Onze statuten en de reglementering rond de privacy-wetgeving kan u consulteren via onze website
www.irsc.be of via “Public Search”.
Ondernemingsnummer 0412.128.452
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Inschijvingsformulier : “BRUNCH” op ZONDAG 28 AUGUSTUS 2022 om 12 uur
in Afspanning “De Jachthoorn”, Doornstraat 11, 2550 Kontich

TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen
andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91
Naam: ............................................................................................................................................................................... Voornaam: .....................................................................................................................................
Straat:

................................................................

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

..............

Gemeente:

.......................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Handtekening,
Schrijft in voor BRUNCH
m - Leden: ( Lidgeld betaald in 2021 of 2022)
.......... plaatsen aan €80,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €85,00 - totaal: € ............................
m - Gebruik vervoer met:
.......... plaatsen aan €15,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
Mededeling: Brunch – aantal leden .......... niet-leden ..........
Ik gebruik het vervoer
m Mechelen - Mc Donald (Rode Kruisplein) 10u45
(m aanduiden wat van toepassing is) m Wommelgem - P&R (Rondpunt oprit autostrade) 11u15
m Antwerpen-Berchem - Berchem Station (Overzijde oud postkantoor) 11u45
Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving.
De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.

Inschijvingsformulier “WIENER PARADE XIX”

ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 om 16 uur - Stadsschouwburg Mechelen
TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen
andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91

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

................................................................

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

..............

Gemeente:

.......................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Schrijft in voor WIENER PARADE XIX - ZATERDAG
Handtekening,
m - Leden: ( Lidgeld betaald in 2021 of 2022)
.......... plaatsen aan €45,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €50,00 - totaal: € ............................
m - Student of jonger dan 15 jaar
.......... plaatsen aan €20,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
(m aanduiden wat van toepassing is)

Mededeling: Wiener Parade Zaterdag – aantal leden .......... niet-leden .......... student of jonger dan 15 jaar ..........
Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving. De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.

Inschijvingsformulier “WIENER PARADE XIX”
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 om 15 uur - Stadsschouwburg Mechelen
TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen
andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91

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

................................................................

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

..............

Gemeente:

.......................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Schrijft in voor WIENER PARADE XIX - ZONDAG
Handtekening,
m - Leden: ( Lidgeld betaald in 2021 of 2022)
.......... plaatsen aan €45,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €50,00 - totaal: € ............................
m - Student of jonger dan 15 jaar
.......... plaatsen aan €20,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
(m aanduiden wat van toepassing is)

Mededeling: Wiener Parade Zondag – aantal leden .......... niet-leden .......... student of jonger dan 15 jaar ..........
Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving. De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert op

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

IRSC

haar

48ste Weens Bal®
bij Robert Stolz

Dansgelegenheid voor oud en jong

in Feestzaal van Hotel De Basiliek,
Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein)
te 2650 Edegem

Met Live-Music - Deuren om 13u30 - Aanvang om 14 uur - Einde rond 20 uur
Inkom: Niet-leden €20,00 • Leden (lidgeld betaald): €15,00
Om organisatorische redenen betaling bij inschrijving

Wij bieden voor de dansers en hun vrienden een namiddag vol klassieke en moderne dansen.
Voor de niet dansers een namiddag mooie muziek en het zicht op de wervelende dansers.
U maakt er een spetterend, daverend, vrolijk Weens Bal van met muziek van Strauss,
via Robert Stolz, naar moderne klanken.
WIL U SAMEN ZITTEN, SPREEK DAN AF met vrienden of familie en bestel uw plaatsen samen.
Dit vereenvoudigd de tafelschikking.
BESTEL TIJDIG UW PLAATEN, DIE ZIJN BEPERKT.
Volgorde van betaling bepaald de inschrijving.
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, zo moet U niet vroeger met honger naar huis.
U kan een warme of koude schotel bestellen of diverse broodjes

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Inschijvingsformulier “Weens Bal®”
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 - Deuren open vanaf 13u30
Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22, 2650 Edegem

TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen
andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91
Naam: ............................................................................................................................................................................... Voornaam: .....................................................................................................................................
Straat:

................................................................

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

..............

Gemeente:

.......................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Schrijft in voor WEENS BAL
Handtekening,
m - Leden: ( Lidgeld betaald in 2021 of 2022)
.......... plaatsen aan €15,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €20,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
(m aanduiden wat van toepassing is)

Mededeling: Weens Bal – aantal leden .......... niet-leden ..........

Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving. De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.
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SPONSORS EN ADVERTEERDERS GEZOCHT ! ! !
Met een Win-Win situatie kan u ons helpen, door te kiezen uit volgende mogelijkheden:
1)

Jaarlijkse sponsoring:
Keuze uit: €750,00 of €500,00 of €250,00.
		 - Hiervoor wordt u een heel jaar door opgenomen in ons kwartaal clubblad “Report”.
		 Verspreid over Vlaanderen, voornamelijk in het Antwerpse en het Mechelse, (Oplage +/- 2.000)
		- En in onze programmaboekjes van de concerten in Antwerpen en Mechelen
			 mogelijkheden: (respectievelijk) een volledige, een of een/derde pagina.
		- BOVENDIEN ontvangt u (respectievelijk) 6, 4 of 2 vrijkaarten voor de concerten:
			 “Grüsse aus Wien” in De Singel te Antwerpen ( voorjaar)
			 of voor
			 “Wiener Parade” in de Stadsschouwburg te Mechelen (november)
		- Te valoriseren: 3 weken voor de concertdatum en kiezen voor zaterdag of zondag.
2)

Advertentie in een programmaboekjes voor het concert van Antwerpen of Mechelen.
Voor Antwerpen: - 1/1 pagina: €150,00
Voor Mechelen: - 1/1 pagina:
€120,00
			 - 1/2 pagina: € 75,00			
- 1/2 pagina:
€ 60,00
			 - 1/3 pagina: € 35,00			
- 1/3 pagina:
€ 30,00

3)

In beide programmaboekjes ( Antwerpen en Mechelen)
			 - 1/1 pagina: € 250,00
			 - 1/2 pagina: € 130,00
			 - 1/3 pagina: € 60,00

Opdracht voor Sponsoring of advertentie
Terugsturen naar IRSC B vzw Acaciastraat, 10 B – 2800 Mechelen
Of mailen naar irsc@skynet.be
Gelieve ons op te nemen als: Sponsor* – Adverteerder* - U bezorgt ons uw logo en de tekst.
Naam: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Facturatie-adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer: ..................................................... Gemeente: .............................................................................................................................................................................................................................
m Als sponsor:

voor: m 1 pagina

m 1/2 pagina

m 1/3 pagina *

m Als adverteerder:

voor: m Antwerpen

m Mechelen

m Beide *

Betaal ........................................ Euro Bankrekening BE 40 0015 2106 3363 van de IRSC B vzw Mechelen
Vermelding: m Sponsoring - m Adverteerder
m Keuze aanduiden

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.

