
 
                               Nieuwsbrief, 2012-1 

 
Een nieuwe start, een nieuwe naam !  

 

Het vergde wat tijd en enkele vergaderingen, maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. De naam van onze 

nieuwe corsogroep is  “Expressivo”. De naam is afgeleid van de Italiaanse muziekterm “espressivo”, welke 

“met gevoel en uitdrukking” betekent. En laat dat nu net zijn wat we in onze bloemencreaties willen stoppen. 

Via de x wilden we de naam nog wat extra kracht meegeven, en zo werd Expressivo geboren! 

 

Geen Expressivo zonder onze sponsors ! 

 

Het klaarstomen van een ”bloemenwagen” is een onderneming die flink wat 

centen kost. Onze vereniging is dan ook wat blij dit jaar opnieuw op de culinaire 

eetwinkel “Meuninck” te kunnen rekenen als  Supersponsor te Blankenberge. Voor 

het corso te Sint-Gillis hebben we 2 hoofdsponsors bereid gevonden ons materieel 

te ondersteunen.  “Tuincentrum Vincent”  zorgt voor de siertuilen op de wagen en 

traiteur “Eetclusief” zorgt voor culinaire ondersteuning.  Alvast onze hartelijke 

dank aan onze sponsors ! 

 

 
 

 

 

 

Bloemencorso Blankenberge op zondag 26 augustus 2012, 14:30u. 

 

Traditioneel  vindt het corso te Blankenberge plaats tijdens het laatste 

weekend van augustus.  Een al even grote traditie is de eerste zondag van 

september voor Sint-Gillis. Houd deze data alvast vrij ! 

 

Bloemencorso Sint-Gillis  op zondag 2 september  2012, 14:30u. 

 

 

“Het oude Egypte in zandsculpturen  weer tot leven gebracht” 

 

Het corso Blankenberge kreeg dit jaar als thema “Kleur”. Sint-Gillis sloot hier graag bij aan met het thema 

“kleurenpalet”. Toch zullen we dit jaar 2 totaal verschillende wagens te zien krijgen.  De Blankenbergse 

regisseur Jan Van Quatem gaf de opdracht mee de wagen in 1 hoofdkleur te bebloemen, terwijl  Stijn De 

Wolf, de nieuwe regisseur te Sint-Gillis, net een rijke variatie aan kleuren verwacht. 

 

Binnen het opgelegde thema krijgen de wagenbouwers steeds de vrijheid om via een zelf gekozen onderwerp 

de creativiteit de vrije loop te laten. De rijke Egyptische geschiedenis, met zijn weelderig versierde tempels, 

weer tot leven  brengen, leek ons een mooie uitdaging.  In Blankenberge gaan we voor de hoofdkleur geel, en 

zullen we Egypte tot leven brengen “in zandsculpturen”, een knipoog naar de gekende lokale toeristische 

attractie. In Sint-Gillis wordt dezelfde wagen gemaakt, maar zullen we ons wat kleuren betreft volledig 

kunnen laten gaan.  Hieronder alvast de ontwerptekening. 

 



 
 

 

Opbouw uit de startblokken 

 

Vanaf  1 april krijgen de wagenbouwers toegang tot de opbouw 

hallen.  Expressivo was er als de kippen bij om aan de slag te gaan. 

Inmiddels is de ijzerconstructie van onze Luxor tempel zo goed als 

klaar. Onze beeldhouwers zijn ook aan de slag gegaan om onze 

sfinxen en farao’s vorm te geven. 

 

De bijgevoegde foto’s geven u een eerste impressie van de 

werkzaamheden.  

 

 

 

Volgende editie van de nieuwsbrief… 

 

…Mag u verwachten tegen eind juni. Tegen die tijd moet de opbouw 

voor het grootste deel klaar zijn, en kunnen we al wat verdere 

afspraken maken. 

 

Het Expressivo-team ! 

 

 
 


