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Morituri te salutant !
Zij die zullen sterven, groeten u! Onze kreet voor het nieuwe coroseizoen ! Dat belooft alweer… maar daarover
straks meer. Eerst nog even nagenieten…

3 jaar Expressivo, 3 jaar in crescendo : Egypte 4 en 5, The Lion King 2 keer 2, en vorig jaar het absolute orgelpunt :
Inferno 2 keer op één ! Hard labeur en slapeloze nachten op een rollercoaster van emoties. Maar “we did it !”
Het moeilijkst jaar van een kampioen is het eerstvolgende seizoen. Bevestigen wordt de uitdaging. Zeker weten dat
het team er weer zal staan, enthousiast als altijd, en met de ambitie om er vooral alweer 2 fantastische weekends
van te maken !

Belofte maakt schuld !
De zondagavond na het corso van Sint-Gillis. Ontlading, een glas gedronken.
Altijd een gevaarlijk moment voor een “gevatte” uitspraak. Het overkwam
Willy en Dirk. In hun volle enthousiasme boden ze zich spontaan aan om een
winterbbq op poten te zetten. In de daaropvolgende nieuwsbrief werden ze
door ondergetekende fijntjes aan hun belofte herinnerd… En of ze die
belofte nakwamen !
Enkele weken later zaten we al samen om een en ander voor te bereiden en
af te spreken. En weer enkele weken later, op 10 november, was het al zo
ver. Onze eerste winterbbq was een feit. Met een quasi voltallig Expressivo
team konden we genieten van de bak- en braadkunsten van onze 2
gelegenheids chefs, ondersteund door het bbq-team. Een gezellige en
geslaagde avond, van enige vrolijke noten voorzien door onze
huistroubadour Carlos. Enkele sfeerbeelden…

Met dank aan onze trouwe sponsors !
Reeds voor de 4 de keer op rij kunnen we een beroep
doen op onze trouwe schare sponsors.
Voor het corso In Blankenberge hebben Geert en
Nancy beloofd om ons ook nu weer op krachten te
houden met hun delicatessen. Levertijden worden
aangepast aan onze wensen. Zelfs een nachtelijke
lasagne in hun residentie behoort sinds vorig jaar tot
de mogelijkheden ☺. Al is niet helemaal duidelijk of
alle leden dezelfde voorkeursbehandeling kunnen
genieten als loverboy Mathias.
Hoeft het nog gezegd dat we met z’n allen weer
uitkijken naar het laatste weekend van augustus.
Blankenberge, here we come !
Supersponsor Meuninck : alweer van harte dank voor
de geweldige ondersteuning aan onze groep !
Ook in Sint-Gillis geen wijzigingen aan het sponsorfront. Bloemen Vincent stelt zijn mooiste bloemen ter
beschikking (Thérèse inclusief ☺). Optiek Ockerman, Interieurspecialist Baert en ICT-netwerken Lau-Tse zorgen
voor de nodige financiële zuurstof. Hun regelmatige aanwezigheden op de persconferentie en/of het corso
bevestigen dat hun samenwerking met onze vereniging ondertussen veel meer is geworden dan een louter
financieel duwtje in de rug. Allen super bedankt voor de materiële en morele steun.

Middenstand Opdorp Leeft en
bloemencorsogroep Expressivo hebben elkaar
De VZW

gevonden. Dat resulteerde de afgelopen 2 jaar in een
fantastische samenwerking.

Met veel plezier denken we terug aan de kerstmarkt 2013, de opening van “Den Dries” en het WK voetbal in
2014, en aan het bezoek van de sympathieke bestuursploeg van de VZW tijdens de opbouw van onze wagen in
Sint-Gillis. De cadeaucheque die ze aan ons overhandigden was een bijzonder aangename en welgekomen
verrassing.
Ook dit corsoseizoen is er een samenwerking in de maak. De VZW Mol pakt in september uit met een nieuw
initiatief waar Expressivo graag zijn schouders onder zet. Het wordt een voor de regio uniek evenement waarin
bloemen en mensen centraal zullen staan. Blikvanger wordt een reuze bloementapijt. De “know-how” wordt
daarbij geleverd door Expressivo, de uitvoering grotendeels door lokale medewerkers. Meer informatie volgt in
de 2de editie van onze nieuwsbrief.

The Gladiator ! Brood en Spelen !
De thema’s “duel” in Blankenberge en “65 jaar corso, een
Reuze(n)feest” in Sint-Gillis stelden onze ontwerpers Frankie en Bart
alweer voor een geweldige uitdaging. De combinatie vinden was deze
keer niet eenvoudig.
Inspiratie vonden ze in het glorieuze Romeinse rijk en in de film “The
Gladiator”. Hieronder de beschrijving van onze wagen voor de beide
corso’s.

Morituri te salutant ! Zij die zullen sterven, groeten u!
De mogelijks laatste woorden van de twee gladiatoren zijn nog maar net weggestorven of de dodelijke strijd
breekt al los. In het amfitheater, uit de glorierijke Romeinse periode, nemen een zwaard- en een netvechter het
tegen elkaar op in een gevecht op leven en dood.
Tijgers werden gebruikt om de strijders dicht genoeg bij elkaar te houden. Door middel van een ketting en
mankracht werd bepaald hoe dicht de tijger de twee protagonisten kon naderen.
Dit gruwelijk schouwspel werd opgevoerd enkel en alleen voor het vermaak van de keizer en het publiek.

Panem et circenses! Brood en spelen!
Met deze uitdrukking beschreef Juvenalis, een groot Romeins dichter, de
manier om de gunst van het volk te winnen door eten en vermaak.
Naast de praktijk om gratis graan uit te delen onder de Romeinse burgers
organiseerden de glorierijke Romeinse keizers de grootste volksfeesten uit de
Oudheid.
In hun amfitheaters zoals het Colosseum in Rome was wel plaats voor meer dan 50.000 toeschouwers. Tijdens
deze spelen namen gladiatoren het tegen elkaar op in een gevecht op leven en dood.
Tijgers werden gebruikt om de strijders dicht genoeg bij elkaar te houden. Door middel van een ketting en
mankracht werd bepaald hoe dicht de tijger de twee protagonisten kon naderen.

Data om te noteren…
Dinsdag 4 augustus, 20u – Persconferentie
Zondag 30 augustus – Corso Blankenberge
Zondag 6 september – Corso Sint-Gillis
Zaterdag 12 / zondag 13 september : bloementapijt op “Den Dries” in Opdorp

