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Eerste Bloemencorso’s Expressivo : Net niet.... maar toch tevreden !
Twee keer top 5, net geen top 3. Toen we in oktober
vorig jaar aan ons Expressivo project begonnen,
hadden we voor deze uitslag meteen blindelings
willen tekenen. 11 maand later houden we een
gemengd gevoel over aan onze ranking op de
voorbije corso’s.
De giraffenkolonie die door (een deel van)
Blankenberge trok, viel klaarblijkelijk in de smaak bij
de jury. Dat onze supersponsor, de cullinaire
eetwinkel Meuninck, geeneens deze praalwagen
heeft zien passeren aan zijn zaak, maakt het voor
ons wel redelijk onbegrijpelijk dat de carnavalisten
uit Aalst, zonder nuance, de 4de plaats toegewezen kregen. Een plaats waar Expressivo volgens velen minimaal
recht op had. Oké, de kleuren van de bloemen zaten ons wat tegen, maar de puik afgewerkte wagen die we
met onze nieuwe ploeg afleverden, mocht zeker en vast gezien worden, en verdiende net iets meer.
Een week later gingen we er in Sint-Gillis met
vernieuwde moed en alweer een ongezien
enthousiasme tegenaan. Uitstekende bloemen, en een
brede waaier aan kleurenmogelijkheden. Naarmate
het weekend (en onze wagen) vorderde, zagen we
met zijn allen dat het resultaat deze keer nog beter
was. Minstens even fijne afwerking, nog beter geprikt
en geknipt, en zo mogelijk nog fijnere sierstukken.
Zeker en vast een mooier en kleurrijker Egypte dan de
week voordien. We gingen resoluut voor de top 3. De
vele positieve reacties en spontaan applaus die we van
het talrijk opgekomen publiek in ontvangst mochten
nemen, deden het beste verhopen. De 4de prijs die we
in de wacht sleepten, was dan ook net iets onder de verwachtingen. Gezien echter de schitterende
werkstukken van onze collega-concurrenten wagenbouwers, konden we ons met deze stek wel verzoenen.
Top 10 Blankenberge :

Rangschikking Sint-Gillis:
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Blozen – Pegasus
De Strandblomme – Ten Strijde
Blofoyo – Slapstick
AKV Lodderoigen – Colors of Africa
Expressivo – Het oude Egypte in Zandsculpturen weer tot leven
gebracht.
6. Landerlijke gilde Zaffelare – King Louie en het jungle book
7. Fantasia – Schaak-ering
8. Pom-ponclub - Clownvis
9. Wonderland – Het wonder(e) land van Trojka
10. Blozen - Citroengeel

Blozen – Pegasus
Blofoyo – Slapstick
Fantasia – Schaak-ering
Expressivo – Het oude Egypte weer tot leven gebracht.
Chiro Bobo – Een zee aan kleur
Wonderland – Het wonder(e) land van Trojka
KWB Sint-Gillis – De ontdekking van het koraalrif
GBB Otterstraat – De tuin van Eden
Pom-ponclub - Clownvis

Met dank aan al onze sponsors !
Niet alleen het publiek kon onze wagen erg
appreciëren, ook van onze sponsors mochten we al
tal van fijne en bemoedigende reacties ontvangen.
Ook hun aanwezigheid op de diverse evenementen
(persconferentie, corso’s, prijsuitreiking ... ) deed ons
enorm veel plezier. Bij deze wensen we hen
nogmaals van harte te bedanken voor hun geweldige
financiële, materiële en morele steun !

Ook onze vele sympathisanten die op een of andere
manier financiële of materiële ondersteuning hebben
gegeven, willen we graag langs deze weg bedanken.

Wat een geweldig team !
Veel nieuwe mensen in onze Expressivo ploeg. Veelal weinig of geen bloemencorso ervaring, maar dat was
nauwelijks te merken. En wat een toffe bende ! We mogen met z’n allen trots zijn op het geleverde resultaat,
en hebben ons nog flink geamuseerd ook ! Aan iedereen die bijgedragen heeft tot dit succes : hartelijk dank
en tot de volgende corso !

