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1983    Zangeres Mario Tilborghs op audiëntie bij Paus Johannes Paulus II
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Ad Tilborghs augustus 2015 

 

De zangeres 

Maria Lucia Elisabeth Tilborghs (artiestennaam Mario Tilborghs), is een dochter van Frans Tilborghs 

en Ria Lijten, en werd op 29 augustus 1960 geboren te Asten. Haar ouders hebben in die tijd het 

intussen befaamde Paardensportcentrum De Witte Vallei in Heusden (gemeente Asten) van de grond 

getild. 

 

Volgens haar producer (Radio 

Records)
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 had Mario het in zich om 

een internationale “celebrity” te 

worden. Aanvankelijk zong Mario 

hoofdzakelijk country- & western-

songs, maar reeds spoedig ging zij over 

tot een breder repertoire dat nu (circa 

1983) de gehele lichte muziek omvat, 

variërend van popsongs tot de zgn.  

sophisticated ballad. Haar eerste twee 

platen waren singles met Neder-

landstalige liedjes, waarmee ze ook op de Nederlandse TV debuteerde. In november 1983 volgde de 

Rassegna Mondiale Della Canzone Religiosa Populare (Worldfestival of Religious  Songs), een inter-

nationaal festival van gospelmuziek in Rome. 

 

Astense zangeres steelt show op festival Vaticaan 

Zó kopt een week later een regionaal dagblad
3
 op de voorpagina en schrijft: 

De Astense zangeres Mario Tilborghs is de afgelopen week in Rome met het gospelnummer “He Did 

It For You” gekozen tot een van de beste deelnemers aan het song-festival van het Vaticaan. Haar 

liedje werd een van de twaalf winnende inzendingen van het festijn. Vijfenveertig deelnemers waren 

er. Dezen waren overgebleven na een voorselectie uit ongeveer vijfhonderd inschrijvingen van over 

de hele wereld. Het songfestival duurde drie avonden. Per avond kwamen vijftien deelnemers aan 

bod en per avond werden vier winnaars aangewezen; in totaal dus twaalf. Mario stond de tweede 

avond op de planken. De winnende liedjes zijn samen op een elpee gezet. De twaalf uitverkoren 

kwamen niet meer tegen elkaar uit. Zij verzorgden samen als hoogtepunt van het festival een live-

uitzending voor de Italiaanse televisie. 

 

De 23-jarige Astense zangeres trad in Rome op met haar 

zangpedagoge Tine van Grootel en de zangeressen Roxana en 

Ellen Jean. Die drie vormden het achtergrondkoortje bij de 

vertolking van “He Did It For You”. Het lied is van 

componist/tekstdichter Henri Ross met arrangement van Theo 

Breuls. 

 

Mario vertelde dat ze haar succes niet verwacht had, omdat ze 

dacht dat bijvoorbeeld de vaak diepgelovige mensen 

deelnemers uit de Derde Wereldlanden met hun aparte muziek 

meer kans zouden hebben. Het werkje “He Did It For You” is in 
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 Met dank aan Mario Tilborghs voor haar toestemming dit artikel op onze site op te nemen. 
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 Informatie op de achterzijde van het hoesje met de nummers “He Did It For You” en “Lo Hizo Para Ti”. 
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 Eindhovens Dagblad van dinsdag 15 november 1983. 
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Italië alvast “goed aangeslagen” heeft Mario vastgesteld. De dag na de Tv-show werd het volgens 

haar al op straat gefloten en ze werd ook herkend. Het is de bedoeling dat het nummer in de Benelux 

als single wordt uitgebracht. 

 

Als mede-winnares van het songfestival van het 

Vaticaan is Mario in audiëntie door Paus Johannes 

Paulus II ontvangen. Van hem kreeg ze een 

rozenkrans. “Hij sprak Nederlands tegen me, maar 

ik sprak Engels terug omdat ik dacht dat hij 

Nederlands niet goed verstond.” 

 

Malta 

Kort daarna werd ze uitgenodigd om deel te nemen 

aan het International Festival of Maltees Song  dat 

op Malta plaatsvond van  21 maart tot en met 24 

maart 1984. Aan dit songfestival zouden veertien 

landen deelnemen. Ook hier was haar optreden een 

doorslaand succes. Mario kreeg hier een staande 

ovatie van de zaal, toen zij eveneens “live” het romantische lied “Ode To Love” op radio en tv ten 

gehore bracht.  

 

Volgens haar producer zingt Mario behalve in het Nederlands, ook perfect 

Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. De BCC had haar track “He Did It For 

You” reeds vaak gedraaid, en verschillende malen werd de auteur van dit lied,  

de Nederlander Henry Ross, door dj’s aan de Engelse zuidkust die dit nummer 

vanaf de elpee draaiden, gevraagd: ”When on earth, are you going to send us a 

single of that song”. 

 

 

 

 

Mario verzorgde ook optredens in het land. Ze kon 

geboekt worden met haar begeleidingsband “The White 

Valley Company”
4
.  
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 De Telegraaf van 17 mei 1984. 


