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Geschiedenis van de
Mechelse Concerten

In 2000 hebben we met het Mechels stadsbestuur, bij monde van de toenmalige Schepen van Cultuur, 

de heer Frank NOBELS een onderhoud gehad om als Mechelse vereniging ook in Mechelen 

concerten te organiseren. 

De Stadsschouwburg zou tegen Pasen 2000 volledig gerestaureerd zijn. 

Plannen voor een nieuwe podiumzaal zouden er ook komen. 

Van dit laatste is voorlopig nog niets gekomen. Wij blijven hopen.

De Weense cultuur, die grotendeels ons handelsmerk is, werd in november 2000 naar Mechelen gebracht. 

Sedertdien hebben wij hiervan een traditie gemaakt.

19-11-2000  ~  ROBERT STOLZ CONCERT

Het 1ste concert in onze thuisbasis Mechelen droeg de naam van ons idool ROBERT STOLZ 
CONCERT. 
Het had uiteraard plaats in de mooi gerestaureerde Stadsschouwburg. Het West-Vlaams 
orkest “PANACHE” o.l.v. dirigent Dirk BÖHME begeleidde de artiesten. Onze solisten Karin
PAGMAR mezzo-sopraan, was van Zweedse origine maar had reeds jaren carrière gemaakt 
in Wenen. Christian MULLER bariton en Franz LEITNER tenor kwamen uit Wenen zelf. 
Onze sopraan Hilda DE GROOTE kwam het geheel charme bijbrengen.  Als Vlaamse heeft 
zij in Wenen een mooie carrière opgebouwd in Wenen. Zij doceerde ook zangles aan de 
WEENSE MUZIEKACADEMIE.
René VAN DER SPEETEN kwam, zoals op onze concerten in Antwerpen, alles netjes in één 
mooi geheel gieten.

 

Karin PAGMAR



4-11-2001  ~  GROOT OPERA & OPERETTE CONCERT

Het PROMENADE ORKEST, stond terug onder leiding van dirigent Dirk BÖHME.
De Roemeense sopraan Anca DAMECEANU en de Weense tenor Franz LEITNER werden naar 
Mechelen uitgenodigd. Sopraan Christa BIESEMANS, was onze Vlaamse inbreng.
René VAN DER SPEET verzorgde opnieuw de de presentatie.

17-11-2002  ~  WIENER PARADE I

Ons concert kreeg voor de 1ste maal haar huidige naam: “WIENER PARADE”.
De Stadsschouwburg blijft onze vaste stek. Keuze op dat vlak was er niet en de belofte van een 
nieuwe concertzaal die groter zou zijn dan de huidige, bleef bij woorden. 
Dit jaar hadden wij reeds de eer van de Japanese coloratuur-sopraan , Terumi SHIMA, bij 
ons te hebben. Zij scheerde op dat ogenblik zeer hoge toppen in Wenen. De Oostenrijkse 
bariton, Rudolf KÖNIGSECKER, kwam uit LINZ. Onze Vlaamse vedette was de Antwerpse
sopraan Ann LAUWEREINS. 

      Dirigent Dirk BÖHME bleef met zijn SALON ORKEST PANACHE ons steeds bekoren. René VAN 
DER SPEETEN presenteerde alles met zijn zeer gesmaakte vleugjes humor tussendoor.

16-11-2003  ~  WIENER PARADE II

Wij beginnen ons “thuis te voelen” in de Mechelse Stadsschouwburg en zeker ook met het 
SALON ORKEST PANACHE nog altijd onder leiding van dirigent Dirk BÖHME. 
Wij hadden 2 mooie Bulgaarse stemmen ontdekt. Sopraan Iva IONOVA en tenor Hristofor 
YONOV. 
Onze Vlaamse sopraan Hilda DE GROOTE vertoefde reeds van haar 18de jaar in Wenen. 
Een betere “verteller” dan René VAN DER SPEETEN is moeilijk te vinden, vandaar dat hij 
terug op het podium staat.

21-11-2004  ~  WIENER PARADE III

Zowel de Stadsschouwburg als het orkest PANACHE o.l.v. Dirk BÖHME blijven ons bekoren. 
Dirk BÖHME en zijn muzikanten waren ondertussen laureaat geworden van de AXION 
CLASSICS Wedstrijd geörganiseerd door DEXIA Bank. Onze coloratuur-sopraan, Terumi 
SHIMA, de in Wenen verblijvende Japanese, was halve finaliste in de Koningin Elisabeth-
wedstrijd 2004/Zang. De tenor Peter WIDHOLZ is een echte “WIENER”. 
De mooie zachte stem was van onze Vlaamse sopraan Carla SCHROYEN, uit de Antwerpse
Kempen. 
Dit jaar hadden we de gelegenheid de presentatrice KIM DE BRIE van het VRT-Radio 2 
programma  “Vragen staat vrij” op onze scène te bewonderen

13-11-2005  ~  WIENER PARADE IV

Het “Salon Orkest PANACHE” en zijn dirigent Dirk BÖHME blijven van de partij. 
Zo ook onze locatie de Mechelse Stadsschouwburg. De Weense inbreng moet er zijn. Daarom 
de Weense mezzo-sopraan Karin PAGMAR en de bariton Paul LEIBNITZ. 
Daartegenover staat ons Vlaams duo Annick DESAlR sopraan en Glenn DE SMEDT bariton. 
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Deze laatste won de muziekwedstijd van de Nederlandse TV “UNA VOCE PARTICOLARE”. 
Kim DE BRIE wilde er graag nog een jaartje bijdoen en deed haar best om iedereen te
bekoren.

26-11-2006  ~  WIENER PARADE V

Een grote wijziging dit jaar op muzikaal gebied. Onze 5de Wiener Parade heeft als
dirigent André WALSCHAERTS. Hij is Mechelaar van geboorte en is huidig directeur van de 
Muziek Academie van HEIST-OP-DEN-BERG. Hij begeleidt het Belgisch Promenade Orkest. 
André WALSCHAERTS was ook de dirigent die Helmut LOTTI begeleidde op al zijn tournées. 
Onze Weense inbreng beperkte zich dit jaar tot onze sopraan Bibiana NWOBILO. 
De rest hebben wij gekozen uit onze Vlaamse vedetten. Zo hebben wij de sopraan 
Carla SCHROYEN, de tenor Willem VAN DER HEYDEN uit Gent en de Hagelandse bariton 
Marc MEERSMAN. 
Voor de presentatie gaan we terug naar onze vaste medewerker met de warme stem René 
VAN DER SPEETEN.

25-11-2007  ~  WIENER PARADE VI

Dat het PROMENADE ORKEST o.l.v. dirigent André WALSCHAERTS er terug bij is zal niemand 
verwonderen, integendeel. 
Onze buitenlandse inbreng blijft ook dit jaar beperkt tot één Duitse sopraan Judith HOF-
MAN. 
Maar het Vlaamse “koppel”, sopraan Ann LAUWEREINS en tenor Glenn DE SMEDT stapelen
hun successen verder op. Maar dit jaar is er een unicum. Wij hebben een MECHELSE
TENOR!!! 
Zijn naam: John REELS. Ook hij heeft de 1ste PRIJS behaald in het Nederlandse TV 
programma “UNA VOCE PARTICOLARE”. 
René VAN DER SPEETEN kwijt zich van zijn taak als “presentator” als geen ander.

15 en 16-11-2008  ~  WIENER PARADE VII

Het groeiend succes van onze WIENER PARDE verplichtte ons om 2 middagen te voorzien om 
aan de grote vraag te kunnen voldoen.  
Alles was snel uitverkocht. 
Een grotere podiumzaal was er na 8 jaar belofte nog niet. 
Resultaat: een DUBBEL-CONCERT. Zaterdag en zondag. 
Het Belgisch PROMENADE ORKEST o.l.v. André WALSCHAERTS doet nog steeds zijn best om 
het publiek te bekoren, waarin hij opperbest slaagt. 
Onze Weense inbreng blijft ook dit jaar beperkt tot onze sopraan Antoinetta MINEVA. Onze 
Vlaamse stemmen komen weer goed aan bod: Joke CROMHEECKE sopraan, Teun MICHIELS 
tenor en de bariton François JACOBS. 
De presentatie blijft in de handen van René VAN DER SPEETEN.
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14 en 15-11-2009  ~  WIENER PARADE VIII

Het jaar 2009 is een bijzonder jaar voor de IRSCB. 
De vereniging bestaat 40 jaar 1969-2009!!! 
Voor deze gelegenheid werd het “ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST” op het podium
gebracht en hadden wij ons eigen cluborkest.  
Buiten onze 2 Weense vedetten, Wolfgang VEITH tenor en LJILJANA WINKLER sopraan, 
hebben wij voor de eerste maal echt Italiaans bloed uitgenodigd. De mezzo-sopraan, Marta 
BERETTA, had de eer die taak op zich te nemen. 
Onze eigen Glenn DE SMEDT kwam nogmaals langs, niettegenstaande zijn drukke agenda 
in Nederland en Duitsland. 
De presentatie blijft zeer trouw verbonden aan René VAN DER SPEETEN. 

20 en 21-11-2010  ~  WIENER PARADE IX

Veel keuze voor de locatie hebben we niet. Vandaar dat de Stadsschouwburg van Mechelen 
nog steeds in de running is. 
De lyrische sopraan van eigem bodem, Carla SCHROYEN, heeft niet alleen een mooie stem 
maar doet met haar verschijning op de “bühne” de Antwerpse Kempen alle eer aan.
Een nieuwe ontdekking diende zich aan. 
De tenor uit Haspengouw Kris STRUYVEN. 
Als buitenlandse gasten ging de voorkeur dit jaar naar de Duitse coloratuur-sopraan,
Karin VELINOVA en de Weense tenor Joachim MOSER. 
Ook dit jaar dirigeerde André WALSCHAERTS het ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST. 
Andermaal was het René VAN DER SPEETEN die alles tot één geheel kneedde.

19 en 20-11-2011  ~  WIENER PARADE X

De mooie Stadsschouwburg bleef dienst doen voor onze 10de editie onder de benaming
WIENER PARADE. André WALSCHAERTS begeleidde het ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST. 
Deze 10de verjaardag werd gevierd met een extra Weense invloed. Wij deden beroep op niet 
minder dan 3 Weense solisten. 
Annika LILJENROTH als lyrische sopraan, Wolfgang VEITH als tenor en Bibiana NWOBILO
sopraan vervulden deze taak. De Antwerpenaar François JACOBS pakte uit met zijn prach-
tige bariton stem. 
Hoe kan het anders dan dat René VAN DER SPEETEN weer diep in zijn archief moest duiken 
om toch nieuwe zaken te vertellen aan het trouwe publiek.

17 en 18-11-2012  ~  WIENER PARADE XI

Het ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST onder leiding van dirigent André WALSCHAERTS 
zal opnieuw een zeer mooi Weens programma voor ons publiek brengen. 
Daarvoor zorgden dit jaar een echte wereldvedette, tenor Otoniel GONZAGA, samen met de 
Weense sopraan Katarina JING AN GEBAUER. 
De fantastische Vlaamse sopraan Ann DE RIDDER, die echt furore maakte in Nederland,
hebben we gekoppeld aan de zeer mooie baritonstem van Marc MEERSMAN. 
Waar René VAN DER SPEETEN zijn mooie anekdoten vandaan blijft halen is ons een raadsel. 
Alles wordt één mooi muzikaal geheel.
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16 en 17-11-2013  ~  WIENER PARADE XII

Wij staan terug aan de drempel van een “jubileumjaar”. Inderdaad, in 2014 vieren wij onze 
45ste verjaardag. Daarom sluiten wij dit jaar af met een zeer mooie bezetting. 
Onze wereldvedette de tenor Otoniel GONZAGA komt een tweede maal naar Mechelen. 
Het was hem zeer goed bevallen in de Dijlestad. 
De prachtige stem van de sopraan Bibiana NWOBILO mocht ook niet ontbreken. 
Ook onze Italiaanse mezzo-sopraan, Marta BERETTA kwam als een geschenk uit de hemel. 
Als Vlaamse inbreng deden we beroep op een nieuwkomer van bij ons Joris DERDER die ons
als bariton echt verraste in de meest positieve zin. De lof was zeer groot en spontaan, 
zodat zelfs onze presentator René VAN DER SPEETEN, er door gepakt was.

8 en 9-11-2014  ~  WIENER PARADE XIII

Voor dit prachtige WEENS CONCERT in Mechelen deden we beroep op een lyrische sopraan 
en tenor uit WENEN, Annika LILJENROTH, sopraan en Wolfgang VEITH, tenor.  
Zij is van Zweedse origine. Die twee solisten vormen ook in het echte leven een koppel. 
Onze andere sopraan Veronica GROISS woont in Oostenrijk, maar is van Wit-Russische af-
komst.  Een prachtige stem. 
Onze Vlaamse deelname bleef beperkt tot onze bariton François JACOBS. 
Hij is al jaren verbonden aan het Operette gezelschap van Heist-op-den-Berg .
De presentatie werd toevertrouwd aan Connie NEEFS, omdat de voorganger René VAN DER

SPEETEN om medische redenen moest afhaken. 
Onze dirigent André Walschaerts, leidde  het ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST.

14 en 15-11-2015  ~  WIENER PARADE XIV

Voor deze editie van de WIENER PARADE konden we twee prachtige solisten uit Wenen naar 
Mechelen brengen: de sopraan Klaudia WAGNER en de bariton Gebbard HEEGMANN. 
Daarbij kwam nog de Gentse tenor Willem VAN DER HEYDEN en uit de Antwerpse Kempen 
de mooie stem van Carla SCHROYEN.
De aangekondigde tenor Willem Van der Heyden kwam op zaterdag, maar meldde zich 
ziek.
Even paniek, maar we konden gelukkig via Glenn DESMEDT een vervanger vinden uit 
Nederland: Martijn SANDERS.
Ook dit jaar was het Connie NEEFS die alles presenteerde en het ROBERT STOLZ PROMENADE 
ORKEST was onder de kundige leiding van dirigent André WALSCHAERTS.

12 en 13-11-2016  ~  WIENER PARADE XV

Wij deden nogmaals beroep op het fantastische koppel: Annika LILJENROTH, sopraan en 
Wolfgang VEITH, tenor. Het is een streling voor oog en oor dit paar aan het werk te zien. 
Onze sympathieke Vlaamse bariton, François JACOBS was er ook bij en als nieuwkomer de 
Vlaamse sopraan Elke CALUWE. Deze laatste is verbonden aan het Brasschaats Operette 
Gezelschap. 
Connie NEEFS bleef trouw onze presentatrice. 
Waar zij alle details vandaan haalt, blijft ons een raadsel. 
Het ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST  staat nog steeds onder de leiding van onze trouwe

dirigent André WALSCHAERTS.
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18 en 19-11-2017  ~  WIENER PARADE XVI

Wij zijn ons stilaan aan het voorbereiden op onze jubileumviering : 50 jarig bestaan.
De prachtige stem van Bibiana NWOBILO uit Wenen vergeet men niet. Haar moeder was 
Oostenrijkse, maar haar vader was een Afrikaanse dokter. 
De 2de sopraan, Olga VILENSKAIA, is van Russische origine, maar genoot al haar muzikale 
opleidingen in Duitsland en Wenen.
De tenor Jeysson Estrella DIAZ heeft ‘roots’ tot in Zuid-Amerika.  
De bariton Peter THUNHART, is een echte Wiener, die we ontdekt hebben tijdens een concert
op het Keizerlijke SCHLOSS SCHÖNBRUNN.
Onze Connie NEEFS bleef onze WIENER PARADE met zwier presenteren. 
André WALSCHAERTS, dirigent van het ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST kunt ge niet 
meer wegdenken bij onze concerten.

17 en 18-11-2018  ~  WIENER PARADE XVII

Voor deze editie van de WIENER PARADE in Mechelen hebben wij twee succesvolle zangers 
uit Wenen kunnen aanwerven. De sopraan Katharina Jing An GEBAUER en de tenor Joachim 
MOSER.
Zij hadden voor ons al opgetreden in Antwerpen.
Van Vlaamse kant deden wij beroep op de prachtige stem van de sopraan Carla SCHROYEN .
De vierde solist is niemand winder dan de Nederlandse bariton Martijn Sanders, de man die
ons een paar jaar geleden uit de nood hielp door een zieke tenor te vervangen.
Aan de vooravond van ons ‘gouden jubileumjaar’ bleven wij verder werken met onze 
formidabele presentatrice Connie NEEFS en onze superdirigent André WALSCHAERTS, die 
nog altijd het ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST onder zijn hoede heeft.

15, 16 en 17-11-2019  ~  WIENER PARADE XVIII

Deze concerten zijn de muzikale afsluiter van ons jubileumjaar 50 jaar Internationale Robert Stolz Club 
België vzw. 
Wij zijn opgericht door Mark Standaert (°08/07/1951 -  †26/02/1976) een jongeman, die overtuigd was dat 
de Weense muziek en in het bijzonder de muziek van Robert Stolz genoeg inspiratie gaf om jaren door te 
gaan met mooie concerten. 

In Mechelen doen we dit al 20 jaar.  In Antwerpen hebben wij in maart van onze 40ste editie mogen genieten.  

Een woordje van dank aan alle bestuursleden, huidige en die uit het verleden,  ook aan de vele medewerkers, 
koren, solisten, ballet, orkest, de dirigenten, maar in het bijzonder André Walschaerts, die al jaren onze con-
certen dirigeert, geluidsmensen, catering, maar vooral aan U ons TROUW PUBLIEK, voor uw applaus doen we 
dit allemaal met veel plezier. 

Lid worden van de INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB België vzw is een blijk van vertrouwen en u helpt 
ermee onze werking te bestendigen. 
De kleine jaarlijkse bijdrage van 30€ per jaar kan u storten op rekening BE40 0015 2106 3363. 

Zeker doen, u geniet dan van ledentarief bij al onze activiteiten, concerten, Diner Dansant ‘Prosit Wien’, de 
jaarlijkse BRUNCH, het WEENS BAL, en een luisterrijk GALA DINER rond de kerstperiode.

Wil U deelnemen aan het bestuur, stuur dan uw kandidatuur naar: 

Internationale Robert Stolz Club België vzw
Acaciastraat 10
B–2800  Mechelen 

Of stuur een mail naar irsc@skynet.be

Olga Vilenskaia

Martijn Sanders






