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Morituri te salutant !
Hier is hij dan. Klaar om bebloemd te worden. 100.000 Dahlia’s. Hier en daar misschien nog een lege plek ontdekt ?
Geen nood… daar wordt door onze ontwerpers nog hard aan gewerkt ☺. Haal de schaar en vooral veel
doorzettingsvermogen maar al boven, voor wat ongetwijfeld weer 2 memorabele weekends zullen worden.
Zij die zullen sterven, groeten u!

Een blik bij de concurrentie…
Niet dat we er écht mee bezig zijn, maar niet geremd door enige ambitie zijn we
toch wel wat benieuwd hoe de concurrentie er zal uitzien. Bij de Blankenbergse lokale pers kregen we alvast
onderstaand materiaal te pakken.

Zoals u wellicht heeft gehoord, doet Buurtschap
Wernhout uit Zundert dit jaar ook mee aan het
Bloemencorso in Blankenberge op zondag 30 augustus.
De wagen is in de winter gelast en de deze zomer
verder afgewerkt in de tent.
Deze wagen gaan wij in Wernhout tikken en daarna
gaat hij naar het corso in Blankenberge. Op
donderdagavond 27 augustus gaan we vanaf 18.00 van
start met het tikken en prikken van deze wagen. Op
vrijdagavond 28 augustus gaan we hiermee verder tot
hij geheel in de bloemen staat. Wij hopen op een grote
opkomst zodat we de wagen tijdig in bloemen te
krijgen zodat we hem ook nog op vrijdag klaar te
kunnen maken voor het transport naar België.

Klaar voor de strijd tegen het kwade !

Persconferentie van het 65ste bloemencorso van Sint-Gillis
De eerste dinsdag van augustus was er
traditioneel weer de voorstelling van het
bloemencorso Sint-Gillis. Onze maquette werd er
voorgesteld aan de pers en het talrijke aanwezige
publiek. Onze presentatie mocht er wezen. Prima
voorbereid, kort en krachtig. Expressivo is klaar
om er samen met de andere corso-groepen een
Reuze(n)feest van te maken !

Expressivo : “Brood en Spelen”

Wonderland : “Het feest van de overwinning”

Otterstraat : “Een terugblik op het begin”

KWB : “De Poppenstoet”

Blozen : “Joris en de Draak”

Blofoyo : “Sprookjesduel”
Fantasia stelde geen maquette ten toon

Expressivo ontwerpt bloementapijt voor M.O.L. vzw

Al voor het derde jaar op rij werkt Expressivo samen met de vzw “Middenstand Opdorp Leeft”. Twee jaar terug
verzorgden wij de kassa’s op de kerstmarkt en vorig jaar hielpen wij de dorstigen te laven op het WK event van de
Opdorpse vereniging. Op zondag 13 september 2015 organiseren zij een culturele namiddag, waar wij graag ons
steentje toe bijdragen.
Hiervoor zullen wij op vrijdag 11 september met een aantal van onze leden 35.000 begonia’s gaan plukken in
Lochristi. In principe is onze crew compleet, maar mochten er nog leden zich geroepen voelen om een handje toe
te steken die vrijdag, alle hulp is welkom.
Vrijdagavond zullen wij met een paar leden de “3de dimensie” alvast voorzien van Dahlia’s.
Op zaterdagochtend wordt vervolgens het bloementapijt gelegd door mensen uit Opdorp. Wij verzorgen enkel de
coördinatie.
Iedereen is uiteraard van harte welkom om op zaterdag een kijkje te komen nemen en zeker en vast op
zondagmiddag voor een culturele ervaring in Opdorp !

Tot zeeeeeer binnenkort !
Voor de praktische informatie van onze corso weekends verwijs ik graag nog eens naar de e-mail van Marleen
waarin je alle details terug kan vinden. We zijn in elk geval klaar om alweer een pareltje van een bloemenwagen
af te leveren !

Zondag 30 augustus 2015 - Bloemencorso Blankenberge – “Duel”
Zondag 6 september 2015 – Bloemencorso Sint-Gillis – “Reuze(n)feest”

