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Dinsdag 6 augustus ’13

Persconferentie bloemencorso Sint-Gillis

Naar jaarlijkse gewoonte werd het bloemencorso van Sint-Gillis voorgesteld op de persconferentie,
traditioneel op de eerste dinsdag van augustus. Vanwege renovatiewerken aan het stadhuis van
Dendermonde, ging de persconferentie dit jaar door in de Sint-Egidiuskerk te Sint-Gillis. Een trotse pastoor
verwelkomde er met veel enthousiasme een grote groep corsoliefhebbers. Ook Expressivo was wederom
goed vertegenwoordigd.
De voorstelling van onze wagen mocht gezien worden. Een erg leuk
introductiefilmpje van de musical ‘The Lion King’ werd gesmaakt
door het aanwezige publiek. De presentatie die volgde, ondersteund
door een passend streepje muziek, was een van de betere van de
avond. Mooi werk van Frankie en Bart. Ook onze maquette, last
minute nog opgefleurd met enkele mini-bloemstukjes door Marleen,
was alweer een schitterend werkstukje.
De presentaties, en vooral ook de erg mooie maquettes van alle groepen, laten het beste vermoeden voor de
corso. De concurrentie wordt groot, maar vooral, het wordt ongetwijfeld alweer een prachtig spektakel.

Dinsdag 13 augustus ’13

Inpakken en wegwezen !

De verf nog niet goed opgedroogd, de laatste las nog
nauwelijks afgekoeld, en de corso van Blankeberge
komt er al weer aan. Dus was het inpakken en
wegwezen geblazen.
Demonteren op zaterdag, laden bij Transportbedrijf
Maes op dinsdag, en vervoer door Transport van
Exterghem op woensdag. Alles perfect op schema. Ook
het opbouwen van de wagen in Blankeberge verliep
perfect. Onze enthousiaste technische ploeg klaarde de
klus in no time. Een dikke merci voor alle helpende
handen!

Woensdag 14 augustus ’13

Algemene vergadering en workshop voor de nieuwe leden
Na het succes van de workshop bloemenprikken vorig jaar, had “meester Bart” ook deze keer zijn klas
geopend om onze nieuwe leden wegwijs te maken in de wereld van de dahlia’s. Prikken van bloemen,
knippen van lijntjes, steken van figuren… het vormde geen enkel probleem voor onze enthousiaste nieuwe
leden.
Na de workshop hadden we onze algemene vergadering waar de praktische invulling van de corsoweekends
werd overlopen. Deze info zal door onze secretaris nog per email worden rondgestuurd.
Bij het nuttigen van een natje en een hapje, ons geserveerd door onze gastvrouw Marleen Roels,werd er
gezellig bijgepraat en ambitieus vooruitgeblikt op de komende corso’s !

The Lion King klaar om bebloemd te worden !
Wat later dan gepland – maar ook dat is een traditie – werd de laatste hand gelegd aan onze bloemenwagen.
Hier en daar is er nog wel een retouchke nodig, en ongetwijfeld vinden onze ontwerpers nog wel wat
inspiratie voor een finishing touch om het geheel nog wat extra’s te geven.
Expressivo is er klaar voor, let the Musical begin !

Bloemencorso Blankenberge – zondag 25 augustus 2013, 14:30u
Bloemencorso Sint-Gillis – zondag 1 september 2013, 14:30u
Tot dan ! ... Het Expressivo team

