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Mag de lat wat hoger?
Teleurstelling in 2012. Euforie in 2013…
Een delirium in 2014?
Wie zal het zeggen. Onze ontwerpers durven in elk
geval de lat alweer erg hoog te leggen. Goesting in
het nieuwe corso seizoen?
Vorig jaar was een topjaar. Maar wat graag denken
we terug aan die twee schitterende 2de plaatsen.
Een knap staaltje bloemsierkunst van een geweldig
team.
En dan te bedenken dat we in Blankenberge op slechts 0,17% “strandden” van de eerste plaats. Nul komma
zeventien % !! Durven we dit jaar dromen van meer ?
Met weemoed, en niet geremd door enige vorm van valse bescheidenheid, denkt uw hoofdredacteur ook
terug aan zijn eerste presentatie van het corso te Sint-Gillis, en het daarbij horende inteview met Vlaams
minister van cultuur Joke Schauvliege en burgemeester Piet Uyttersprot, ter gelegenheid van de erkenning
van het corso tot Vlaams immaterieel cultureel erfgoed.
Als gebruikelijk houden we onze leden en sponsors ook dit jaar op de hoogte van
de laatste nieuwtjes in corsoland via deze nieuwsbrief. Een drietal edities mag u
de komende weken en maanden in de mailbox verwachten.
Alvast veel leesplezier!
Uw redacteur
Eddy.

Voor en door onze trouwe sponsors !
Onze ambities waarmaken lukt uiteraard niet zonder de nodige financiële en
materiële steun van onze sponsors. We zijn dan ook ontzettend blij dat we
ook dit jaar opnieuw op hen kunnen rekenen.
Al vele jaren worden we in Blankenberge met open armen ontvangen door Nancy en Geert, zaakvoerders van
de culinaire eetwinkel Meuninck. Ook deze keer hebben zij beloofd de inwendige mens sterk te houden
gedurende het corsoweekend. Voor hun materiële, financiële en morele steun als supersponsor aan onze
vereniging willen we hen dan ook langs deze weg van harte bedanken !
Ook te Sint-Gillis zijn onze hoofdsponsors weer trouw op post. Met “oog voor detail en zin voor perfectie” is
Schilderwerken-interieurdecoratie Tony Baert een geknipte sponsor voor ons team. Op de website van ICT
Kennisnetwerk Lau-Tse lezen we dat “zelfs een mars van duizend mijl, begint met de eerste stap”. Een
wijsheid die we bij het steken van onze eerste dahlia in gedachte zullen nemen. Tuincentrum Vincent is een
schot in de roos als het om sierstukken gaat. En dankzij Optiek Ockerman kan je dan weer niet naast het
schitterende resultaat kijken. Door hen en voor hen doen we ook dit jaar weer mee voor de allerhoogste eer.
Een dikke merci!

Inferno. Oorlog, een hel voor iedereen !
Met het thema “Extremen”, wil het Blankenbergse corso comité de wagenbouwers inspireren tot het brengen
van kleurrijke extreme omstandigheden. Niet zozeer tegenstellingen, maar vooral uitersten moeten te zien
zijn in het corso. Daar weten wij wel raad mee…
”Als Bloemen konden spreken” moet de wagenbouwers in Sint-Gillis dan weer aanzetten tot het
brengen van een memorabele herdenking van 100
jaar Wereldoorlog I. Een afsluiter van een evenementen weekend in Dendermonde, één van de
martelaren steden uit de grote oorlog
Als titel kozen we “Inferno” in Blankenberge, aangevuld met “ Oorlog, een hel voor iedereen”
te Sint-Gillis. Onze inspiratie haalden we uit de literaire klassieker “Inferno” van de Italiaanse
dichter Dante. In deze dichtbundel beschrijft Dante de extreme omstandigheden van de hel.
De hel welke we ook met oorlog associëren. Een wagen waarmee we de stoet in vuur en vlam
zullen zetten!

Inferno is het eerste deel van “La Divina Commedia” waarin de
Florentijnse dichter Dante Alighieri zijn tocht door het hiernamaals in
het diepste van de Aarde beschrijft. Op zijn reis door deze vuurzee
kruisen monsters, demonen en duivels het pad van Dante.
Expressivo liet zich inspireren door dit epos, en combineerde dit met
andere elementen - zoals vuur en rook - die geassocieerd worden met
de hel, een plaats van extreme pijn en lijden.
Aan de poorten van de hel, vindt men Cerberus, een driekoppig
mythisch wezen. Deze bewaker van de onderwereld zorgt ervoor dat
de doden niet uit deze verschrikkelijke plaats kunnen ontsnappen.
Geweldplegers, bedriegers en andere misdadige zielen zijn verdoemd
om voor eeuwig in deze extreme omstandigheden vast te zitten.
Diep verdoken in de hel zit Lucifer, als verpersoonlijking van de duivel, net zoals andere zondaars in de
rotsmassa gevangen.

Samenwerking met VZW M.O.L.
“Middenstand Opdorp Leeft”
De meeste van onze leden tekenden present voor de
kerstmark 2013 te Opdorp, waar we als groep
instonden voor de ticketverkoop en het vlotte
verloop van de toegang. Een activiteit die onze kas
flink hielp spijzigen.
De inzet van onze groep bleef niet onopgemerkt bij
de organisatoren. Ook voor de receptie ter
gelegenheid van “Lente op Den Dries” wilden zij
graag een beroep doen op Expressivo. Met enkele
leden zorgden wij voor drankbedeling. Ook deze
activiteit verliep vlotjes en bracht alweer wat extra’s
in het laadje.

“Lente op Den Dries”, waarbij 278 polyesteren badeenden, door
kunstenaars versierd, tentoon worden gesteld tussen de lindebomen en de
bloeiende narcissen op het grootste marktplein van Vlaanderen.”

Binnenkort kan je ook het WK op groot scherm gaan
bekijken op “Den Dries” in Opdorp (zie ook
www.wkbrazilieopdorp.be ). Tijdens enkele wedstrijden
(kwart- en halve finale) zal Expressivo instaan voor “den
toog”.
De teams zijn intussen
samengesteld en staan
klaar voor de aftrap.

Volgorde corso Sint-Gillis bepaald door loting
Op donderdag 17 april vond in het Gildenhuis de loting plaats van
de corsovolgorde 2014.
8 rozen, met daaraan telkens de naam van een corsogroep,
vormden een mooi boeket waaruit een na een de groepen
werden getrokken. Onze voorzitter trok onze eigen roos als
zevende uit het boeket. “Lucky seven” ? Wie weet…
1. KWB – Op vlucht naar wereldvrede
2. Blofoyo – Over liefde en dood
3. Blozen – Het verlies van de overwinning
4. Wonderland – 100 jaar stond de tijd stil
5. Bobo – 14-18, de evolutie van de luchtvaart
6. Fantasia - Freedom
7. Expressivo – Inferno, oorlog een hel voor iedereen.
8. Otterstraat – Het graf van de onbekende soldaat

De opbouw in volle gang !
Intussen zijn we, wat later dan gebruikelijk, gestart met de opbouw van de wagen. Het maken van de grotere
elementen hebben we (net als vorig jaar) uitbesteed aan Rudy Willo. Rudy maakt al vele jaren volumefiguren
voor heel wat carnavalverenigingen uit het naburige dorpje Aalst. Nu deze figuren zijn gemonteerd, kunnen
we aan de slag om de kleinere elementen, zijkanten en figuren te maken en te monteren. De foto’s geven een
eerste impressie. Wie zin heeft om op zaterdagen een handje toe te komen steken, is meer dan welkom.

Enkele data om alvast te noteren
Op dinsdag 5 augustus 20u, is er de jaarlijkse persconferentie van het corso Sint-Gillis. Deze zal net als vorig
jaar doorgaan in de Sint-Egidiuskerk op het centrum te Sint-Gillis.
Vrijdag 29 augustus arriveren we in Blankenberge voor het bebloemen van onze wagen. Traditiegetrouw zijn
we hiervoor ook dit jaar weer welkom bij Bianca en Dimitri, de zaakvoerders van Vanderostyne construct. Het
corso gaat door op zondag 31 augustus om 14u30.
Het corso van Sint-Gillis vindt plaats op 7 september. We starten met bebloemen op vrijdag 5 september op
onze vertrouwde stek bij de Gebroeders Dierick nv in de Mandekensstraat te Buggenhout.

