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Een nieuwe lente…
…een nieuw corsoseizoen. Net als het mooie weer ietsjes later
gestart, maar ondertussen is het bij menig Expressivo lid, toch al
ferm aan het kriebelen. En als het kriebelt… moet je krabben.
Daarover meer verderop in deze nieuwsbrief.
Opnieuw mogen jullie een drietal keer de laatste nieuwtjes in
aanloop naar de corso’s in jullie mailbox verwachten. Uiteraard
kunnen jullie ook terecht op onze website voor deze informatie
(www.corsogroepexpressivo.be).
Alvast veel leesplezier !
Opnieuw grootse plannen dankzij onze sponsors !
We zijn ontzettend blij om vast te stellen dat al onze sponsors opnieuw van de
partij zijn. Het belang van hun steun aan onze vereniging kunnen we nauwelijks
onderschatten. De culinaire eetwinkel Meuninck neemt als supersponsor
andermaal de ondersteuning in Blankbenberge voor zijn rekening. We kijken
alweer uit naar de fantastische samenwerking met Nancy en Geert.
Voor de corso in Sint-Gillis kunnen we opnieuw rekenen op vier hoofdsponsors : Optiek Ockerman,
Schilderwerken-interieurdecoratie Tony Baert, Tuincentrum Vincent, en ICT kennisnetwerk Lau-Tse, hebben
geen seconde getwijfeld om hun steun toe te zeggen. Langs deze weg willen we hen dan ook dubbel en dik
bedanken voor het vertrouwen welke zij in onze vereniging stellen (en uiteraard ook voor de centen ).

Ons dream-team staat er weer !
Fantastisch dat ook jij er weer bij bent ! Op enkele
kleine verschuivingen na is ons team van vorig jaar
voltallig aanwezig. Ongetwijfeld wordt het weer een
gezellige boel en kunnen we weer gaan voor een
knalprestatie ! Graag verwelkomen wij ook enkele
nieuwe leden : Sara en Mike (vrienden van Bart), Anouk
en Dirk (recpectievelijk dochter en echtgenoot van
Isabel), Mieke en Annelore (collega’s van Frankie).
Mogelijks sluiten ook nog Dirk (zoon van Willy en
Monique) en Nele (nichtje van Frank en Angel) aan bij
de groep.
In het bestuur van de vereniging is er een kleine verschuiving. De rol van coördinator werd geschrapt
(’t is overal crisis…). Deze taken worden nu waargenomen door onze secretaris en voorzitter. Ondergetekende
is nog wel actief in het bestuur.

Bloemencorso’s – facts & figures
In de beide bloemencorso’s krijgt dit jaar de muziek een centrale plaats. In
Blankenberge wordt het een “Corso chantant”, in Sint-Gillis is het thema
“The sound of musical”.

Expressivo koos als titel “The Lion King”. Deze Disney klassieker is niet
alleen een animatiefilm, maar tevens een succesvolle musical die al enkele
jaren wordt opgevoerd in het prestigieuze “Lyceum Theatre” te London.
De musical is het onderwerp van onze wagen, maar daarover verder meer.

We arriveren in Blankenberge op vrijdagochtend 23 augustus en mogen onze wagen opnieuw bebloemen bij
Vanderostyne contstruct. De stoet is op zondag 25 augustus om 14u30.
De bloemencorso Sint-Gillis vindt traditioneel plaats op de eerste zondag van september. Dit jaar dus 1
september. We starten met bebloemen op vrijdagochtend 30 augustus, ook hier op onze vertrouwde stek bij
de Gebroeders Dierick nv in de Mandekensstraat te Buggenhout.

The Lion King – het ontwerp

Elk einde kondigt de start aan van een nieuw begin. The circle of life. Het centrale thema van de musical en
ook van onze wagen. Vooraan vind je de speelse, levenslustige Timon en Pumba. Centraal kozen we voor een
grootse, herkenbare Lion King, met in zijn manen verscholen een trap, die over de dood - gesymboliseerd
door een geraamte als leuning - naar het nieuwe leven leidt. Bovenaan de trap wordt de pas geboren Simba
met trots getoond aan het aanwezige publiek. Met een mix van de songs “The circle of live” en “Hakuna
Matata” willen we het thema benadrukken en tegelijk een vrolijke noot toevoegen.

Als het kriebelt moet je krabben !
Onze ontwerpers Frankie en Bart kozen dit jaar voor een “beperkte” opbouw in ijzer, intussentijd alweer
vakkundig in elkaar gelast door Jef en Willy, met daaromheen volume elementen in isimo. Krabben is dus de
boodschap... de foto’s spreken voor zich.

