CORSO DNA
Al 64 eerste prijzen gingen ons voor sinds de eerste
parade in 1953. Bijna 900 creaties in bloemen reden
door onze Valkenswaardse straten. We kunnen met
recht spreken van een rijke en inspirerende historie.
Een historie waar we trots op mogen, nee moeten
zijn. 2-3 Soms 4 generaties corsobouwers gingen
ons voor met noeste arbeid bij het bouwen van
een corsowagen voor die prachtige parade op de
2e zondag van september.
Jaar op jaar, steeds iets nieuws op de weg.
Corso DNA, zo doe je dat! Een belangrijk speerpunt
voor de nieuwe visie van Stichting Bloemencorso
Valkenswaard. Belangrijke kernwoorden zijn:
stimuleren van jeugd en vanuit een rijke historie
verbinden en vernieuwen.
65 Jaar corso, een moment in onze Valkenswaardse
corsohistorie:

We vieren het verleden door te
bouwen aan de toekomst.
Daar zijn we trots op! En het is deze trots die
ons brengt bij het thema 2018: ZO! CORSO,
al 65 jaar.
Ontwerpers kozen hun favoriete prijswinnaar uit de
periode 1953 tot 1993 (van een ánder buurtschap)
en maakten een variant hiervan. De wagen is géén
kopie maar een nieuwe versie van een ‘oud’ idee.
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ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018

Voorwoord
voorzitter

Voorwoord
burgemeester

Beste corsobezoeker,
corsoliefhebber,

Dames en heren,
meisjes en jongens,

Van harte welkom bij de 65ste editie van Corso Valkenswaard, een bijzondere jubileum editie.

Hartelijk welkom op het 65ste Corso Valkenswaard.
Het thema is dit jaar “Zo! Corso”. Vele vrijwilligers hebben
er maanden aan gewerkt om een uniek evenement op de
weg te zetten: 65 jaar Corso-DNA. De ontwerpers van de
buurtschappen hebben hun favoriete corsowinnaar uit de
periode 1953 tot 1993 van een ander buurtschap gekozen en
hier een prachtige variant op gemaakt. Een thema dus dat
garant staat voor succes. En wellicht ziet u ook uw favoriete
corsowagen van weleer voorbijkomen, weliswaar kunstig
herontworpen, maar wederom even prachtig.

Vandaag staan we stil bij het bloemrijke verleden van ons
corso, ontstaan uit het vieren van vrijheid. Ontwerpen van
toen komen opnieuw tot leven, geheel naar eigen creativiteit
en interpretatie anno nu. Op deze manier vieren we onze
65ste verjaardag graag samen met u. Met een glimlach naar
het verleden, vol trots de toekomst in.
Vol passie, plezier, vriendschap en vakmanschap zijn
13 buurtschappen, een bouwgroep en talloze kindergroepen
aan de slag gegaan om er voor u vandaag een prachtig
spektakel van te maken. Laat u verrassen en vermaken,
met de dahliaparade en de randactiviteiten. Na de parade
gaat het feest op de Statie nog even door met natuurlijk om
19.00 uur de prijsuitreiking van het corso. Bent u erbij om te
zien welk buurtschap een gat in de lucht springt en de beker
mee naar hun tent neemt?

Geniet van de indrukwekkende parade, de optredens, de
sfeer en van de randactiviteiten die u deze tweede zondag
in september geboden worden. Kom, kijk en geniet van het
65ste Corso Valkenswaard!
Drs. A.B.A.M. Ederveen
Burgemeester van Valkenswaard

Beleef, geniet, bewonder, verwonder en koester de trots van
Valkenswaard en dat al 65 jaar. Ik wens u een onvergetelijke
dag toe.
Chantal Dielis – Vermeulen
Voorzitter Stichting Bloemencorso Valkenswaard

Veiligheid

Corsojury 2018

Oproep aan het publiek

Natasja van Herpen is ontwerper en belevingsexpert bij

Beste Bezoekers,

Libéma en eigenaar van ontwerpbureau Natasja van Herpen
uit Rosmalen

Wist u dat een corsowagen wel 10.000 kilo kan wegen
en geen remmen heeft?

Harry Verhoeven is naast beeldend (Studio Eyckehorst

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, vragen wij u om
daarmee rekening te houden.
Geef ons de ruimte, let op uw kinderen en ga NIET op
de rijbaan staan. Volg de aanwijzingen van onze wagenbegeleiders alstublieft op.
Wij doen ons uiterste best de wagens veilig over
het parcours te leiden…helpt u ons?
Corso maken we samen…DANK U WEL!

Bergeijk) ook directeur/bestuurder van het *techniekHuys in
Veldhoven.

Bram Buytaert (België) heeft een eigen bedrijf voor

het ontwerpen en bouwen van decors, praalwagens en
kostuums voor evenementen, parades en films. Sinds 2017
is hij tevens regisseur van het corso in Dendermonde.

Arie van Rangelrooy is ontwerper, architect en directeur
van het bureau Architecten-En-En uit Eindhoven.
Daarnaast is hij docent bij diverse opleidingen aan de
Academie van Bouwkunst en de Design Academy.

Paul l’Herminez is directeur van Cultuurcentrum
De Hofnar in Valkenswaard.
Fotografie: Lianne Wijnen Fotografie (LW) en Petra Photography (PP)

Hélène de Best, voorzitter van de jury.

WIL JE MEER WETEN? OF MEE HELPEN? Volg ons dan op social media of stuur een mail
naar info@corsovalkenswaard.nl!

@BC_Valkenswaard (#corsovwaard)

13 KEER INSPIRATIE …
1

2 ‘Loop der jaargetijden’ (Margriet 1962)

‘Heraldiek’ (Hazestraat 1973)

3

‘Morgenstond’
4
(Dommelen 1965)

‘Michelangelo, een man zijn werk’ (Hazestraat1989)

5 ‘Het lot van Atlantis’

(Reisvenne Oranje 1988)

8

7

6

9

‘Diepzee Symphonie’
(Eindhovenseweg-noord 1961)

‘Spel’ (Graafschap 1970)

’De Greatest Show On Earth’ (Hazestraat 1977)
‘Op zoek naar nieuwe werelden’
(Reisvenne Oranje 1992)

11

‘Prijs voor de bevrijding’ (D.E.S. 1956)

10 ‘Donar, god van donder en bliksem’ (Graafschap1982)

‘De mens ontdekt de wereld’
12
(Kompas 1972)

‘Exotisch Paradijs’

13 (Leenderweg 1990)

… 13 KEER REALISATIE
il Divinio Michelangelo

Muziek
Showharmonie OBK - Rhenen

3

14.00 uur
Start met Jeugdparade

Vrij naar ‘Michelangelo, een man zijn
werk’ (Hazestraat1989)

Ontwerp: Ad van der Palen

Het corso-DNA van de toekomst...

Italiaans beeldhouwer, schilder, architect en dichter.
Zijn werk was het allerhoogst haalbare in de kunst van dat
moment.
Een ongeëvenaard perfectionisme in het Mosesbeeld voor
het graf van paus Julius II en het beeld van David, uit één
blok marmer gehouwen. Ook schilderde hij de fresco’s in de
sixtijnse kapel.
Zijn werken belichamen de liefde voor de goddelijke
schepping, zowel in marmer, als in de schilderkunst.

en Bouwgroep ‘Handen Ineen’

Bloemetjes en Bijtjes
Corso DNA, van vader op zoon, van moeder op dochter.
Doorgeven van het unieke corsogevoel en de dahliaritus.
Van bloemetje op bijtje en van bijtje op bloemetje.
Laten we die kleurrijke tuin SAMEN onderhouden!

Trots
Vrij naar ‘Heraldiek’
(Hazestraat 1973)
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Vrij naar ‘De loop der jaargetijden’
(Margriet 1962)
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Ontwerp: Esther Wijnen en
Peter Mannaerts
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365 dagen
8760 uren
525600 minuten
31536000 seconden
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ROLSTOELPLAATS

(m.m.v. Dutch Pipes and Drums, Tilburg.)
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Muziek
Jeroen Bosch Verkennersband –
’s Hertogenbosch
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Wij wensen jullie een vorstelijk nieuw jaar!

BA

Een heel jaar
4 jaargetijden
12 maanden
52 weken

EINDH

PLUS-TRIBUNE

Een sterke emotie die brandt als een eindeloze energiebron.
Energie gekenmerkt door zelfrespect waarbij alleen plaats is
voor vreugde.
Trots voel je van binnen, wil naar buiten en moet worden
doorgegeven en gedeeld.
Onze buurtschappen kennen die trots: het corso-DNA.
Als ware corso-clans staan zij fier voor de symboliek en kleur
van hun club.
Met rechte rug en verheugd kloppend hart kijken zij uit naar de
volgende ……
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Vrij naar ‘Spel’ (Graafschap 1970)
Ontwerp: Ted van Hout en
Jolijn Schoofs

Oud Dommelen heeft een geheime
missie. Zij gaan de strijd aan om de wereld te veroveren.
Verraad, bondgenootschappen en verrassingsaanvallen, op
het slagveld is alles mogelijk! Met voetvolk en cavalerie, met
kanonnen en dobbelstenen worden de vijandelijke troepen
verslagen. Oud Dommelen speelt ‘Risk’.
LW

LW

Onderwaterorgel

Morgenstond
Vrij naar ‘Morgenstond’
(Dommelen 1965)

4

Ontwerp: Kim Schenkelaars en
Peter Verleg
Elke corsomorgen luiden de kippen van Crescendo de dag
vrolijk in. Maar dit jaar maken zij er een speciaal feest van.
Zodra de eerste stralen licht de neergaande corsotent binnendringen zal Valkenswaard ontwaken met de prachtige klanken
van een kippenfanfare. Voor deze ene keer blijven ze onvermoeibaar doorspelen tot de nacht een einde maakt aan een
onvergetelijk feest.

8

Ontwerp: Mark Pijnenburg
Daal met ons mee af, zo’n 20.000
mijlen onder zee. Verscholen op de zeebodem bevinden zich
de resten van Kapitein Nemo’s Nautilus. Veel is verloren
gegaan, slechts het pijporgel is geheel intact. Ondertussen het
beste speelkameraadje van de inktvis die met zijn vele
tentakels is uitgegroeid tot een ware virtuoos. Geniet samen
met de gehele onderwaterwereld van de verrassende klanken
van deze bijzondere compositie: de enige echte “Diepzee
Symfonie”.

Het lot van Atlantis

Muziek
Showband KDO – Groessen

Vrij naar ‘Het lot van Atlantis’
(Reisvenne Oranje 1988)

5
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Ontwerp: ontwerpgroep Kompas
Het mythische Atlantis was een
weelderige stad, maar de inwoners namen het voor lief.
De goden strafte die hoogmoed af en Poseidon maakte dat
Atlantis overspoeld werd en verdween in de golven.
Precies 30 jaar geleden bezegelde Reisvenne Oranje het lot
van Atlantis. Maar heeft Atlantis ooit bestaan? Ligt er ergens
op de zeebodem een verzonken stad? Dankzij Kompas komt
de stad wederom bovendrijven. Laat je overspoelen door een
bloemenzee…
Muziek
Drumfanfare Laurentius – Voorschoten

The Greatest Show
On Earth

6

Vrij naar ’De Greatest Show On
Earth’ (Hazestraat 1977)
Ontwerp: ontwerpgroep Wilhelmina

Vrij naar ‘Diepzee Symphonie’
(Eindhovenseweg-noord 1961)

9

Op zoek naar
nieuwe werelden
Vrij naar ‘Op zoek naar nieuwe
werelden’ (Reisvenne Oranje 1992)
Ontwerp: ontwerpgroep Kerkakkers

Zondag 9 september 2418.
Communicatiesystemen wereldwijd worden in de war
gestuurd. NASA bericht over een gigantisch ruimtevaartuig op
ramkoers met de aarde, bestuurd door een uitheemse soort.
Vanuit het moederschip worden verkenners naar de aarde
gestuurd. Hun zoektocht naar nieuwe werelden lijkt geslaagd!
…Maar komen zij in vrede..?

10

Donar, god van
donder en bliksem
Vrij naar ‘Donar, god van donder en
bliksem’ (Graafschap1982)
Ontwerp: Eric Faassen

Donar in Scandinavië beter bekent als Thor. Hij werd beschreven
als de sterkste onder de goden en als beschermheer van zowel
goden als mensen.

Een wervelend spektakel met paarden, olifanten en jongleurs.
Drie pistes tegelijk vol artiesten… Maar veranderende tijden
brengen nieuwe creatieve inzichten en regelgeving. Klassieke
circusacts worden vervangen door jongleurs, dansers,
acrobatiek en eigentijdse clownerie.

Hij rijdt door de lucht op een wagen getrokken door twee bokken
(Tandgniostr en Tandgrisnir). Als hij zich boos maakte raasde hij
met zijn bokkenspan over de wolken wel bekend als de donder.
Hij gooide dan zijn hamer, genaamd Mjölnir die na iedere worp
weer naar Donar terugkeerde en deze veroorzaakte de bliksem.

Er wordt niet meer met dieren gewerkt… Cirque du Soleil
neemt het circusvaandel over!

Iedereen op aarde ervaart zijn boosheid in het onweer en moet
het bekopen met regen, wind en het vuur van de blikseminslagen.

EUROPALA

Vanaf 1871 presenteerde Ringling Bros. and Barnum & Baily
Circus in hun prachtige tent ‘The Greatest Show on Earth’.

AN
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Wat is corso?

Prijs voor de
bevrijding
Vrij naar ‘Prijs voor de bevrijding’
(D.E.S. 1956)
Ontwerp: Frank Schooleman

Het is het leger gelukt om de vijand te verjagen en het land te
bevrijden. Als prijs krijgen deze dappere soldaten een triomfmars door de straten van de stad.
Onthaal deze helden met gejuich en een warm applaus als
eerbetoon voor hun daden.
Muziek
Drum- en showfanfare Excelsior – Renkum

12

Corso Valkenswaard is het gezelligste
bloemencorso van Nederland! Dertien
grote corsowagens, een nieuwe bouwgroep, met in totaal 2,5 miljoen dahlia’s
en een Jeugdparade. Live muziek (showbands en drumfanfares), beweging,
muziek en theater op en om de wagens
zorgen voor een leuke, kleurrijke en
interactieve parade voor jong en oud.

De mens ontdekt de
wereld
Vrij naar ‘De mens ontdekt de
wereld’ (Kompas 1972)
Ontwerp: ontwerpgroep Leenderweg

“De mens ontdekt de wereld”, in vroegere corsotijden voor
buurtschap Kompas de inspiratie voor een wagen die liet zien
hoe de mens in (nog) vroegere tijden de wereld ontdekte: als
ontdekkingsreiziger. In het heden voor buurtschap Leenderweg de inspiratie om te laten zien hoe de mens in de huidige
tijd de wereld ontdekt: als toerist!

Exotisch Paradijs
13

Vrij naar ‘Exotisch Paradijs’
(Leenderweg 1990)

Vanaf april al bezig!

Ontwerp: ontwerpgroep Dommelkant

Elke corsowagen wordt gemaakt door een buurtschap (een
wijk). Om een wagen te maken is veel hulp nodig. Vanaf april
worden de eerste onderdelen van ijzer gelast. Verder wordt
er karton en papier gebruikt om mooie vormen te maken. In
het voorjaar worden in en om Valkenswaard tienduizenden
dahliaknollen in de grond gepland om in de zomer allerlei
gekleurde bloemen (dahlia’s) te hebben. Vanaf juni bouwt elk
buurtschap in een grote tent. Nieuwsgierig? Je bent overal
welkom!

Prachtige verenkostuums in bonte
kleuren. Gouden pauwen en schaars geklede vrouwen.
Ritmisch getrommel die de strijd met je hart aangaat.
Sensuele beweging op een euforisch feest. Een en al levensvreugde!
Het 50-jarige buurtschap Dommelkant maakt van Valkenswaard een sprankelend, kleurrijk Exotisch Paradijs! Zodra
de sambaritmes te horen zijn is het hier en nu het enige wat
telt…
LW

Doe je mee?
LW

Ja, dat kan! Wat kun je allemaal
doen? Lassen, karton snijden,
papier plakken, constructie
bouwen, tent zetten, figurant
spelen, schoffelen, dahlia’s
plukken, folders rondbrengen,
bloemen prikken en nog veel meer.
Corso, een hobby voor iedereen!

Wil je meer weten?
Of meehelpen?

Volg ons dan op social media of stuur een
mail naar info@corsovalkenswaard.nl

Corso Valkenswaard, ’t gezelligste dahliafeest van Brabant!
Zondag 9 september 2018 straalt Valkenswaard.
De parade van Corso Valkenswaard trekt voor de
65ste keer door het centrum van Valkenswaard.

Veertien
Veertien corsowagens gemaakt door 13 buurtschappen en
1 nieuwe bouwgroep: ‘Handen Ineen’: waarin bouwers van
Lunetzorg, GGzE de Boei en Valkenhof met wijkbewoners
samenwerken.
PP

Een weekend gezelligheid
Vanaf vrijdagavond starten alle buurtschappen met het
‘prikken’ van de 2.500.000 dahlia’s op hun wagens. De nietbouwers kunnen op zaterdag 8 september om 19.00 uur
vier kilometer hardlopen tijdens de Dahliarun of (oude) spullen
op waarden laten schatten tijdens Kunst Kitch & Corso
in de grote tent op de Markt. Aanvang 11.00 uur met muziek
van leerlingen Chelsea Foreman. Start taxatie om 12.00 uur.
Gezellig blijft het in de corsotenten voor de laatste loodjes,
maar ook op de Statie in Park Dahlia Nostalgia met
foodtrucks en muziek.

Het dahliafeest van Brabant

PP

Dagprogramma
Wat hebben we nog meer? Van 11.00 tot 17.00 uur kunnen
kinderen zich uitleven op het Kinderplein (Gele Rijersplein
aan de Leenderweg). In het Frans van Bestpark is de hele
dag Park Dahlia Nostalgia geopend. Een nostalgische
kermis met een zweefmolen, draaimolen en rups.
Net als vorig jaar kunt u weer genieten van oldtimers tijdens
de Frans van Best Memorial, een recreatieve toertocht
voor oldtimers. Vanaf 13.30 uur start het oldtimer defilé
met tientallen klassieke voertuigen. Daarna zijn de auto’s tot
17.00 uur te bekijken op het Kerverijplein.
Corso Valkenswaard wordt officieel om 13.40 uur geopend op
de Markt. De opening wordt verricht door burgemeester
Ederveen en voorzitter Chantal Dielis-Vermeulen.

Tussen 12.30-13.00 uur
kunt u rondom het
parcours al genieten
van feestelijke en
sfeerverhogende
muziek tijdens het

De parade
Om 14.00 uur start de corsoparade!
Dit jaar wordt de parade weer geopend met een jeugdparade! De kinderen hebben zelf hun wagen ontworpen en
gemaakt! Geniet daarna van veertien kleurrijke wagens,
honderden figuranten, (live) muziek, geluid en technische
hoogstandjes. Het gezelligste dahliafeest van Brabant!

Bacchanten
festival en humoristisch vermaak door diverse straattheaterartiesten.
Tijdens de parade voeren we de muzikale entertainment op!
Veel muziek en live entertainment op en rondom de corsowagens, wordt aangevuld met vijf top muziekkorpsen
uit heel Nederland.

Dahlia Afterparty!
Wie heeft er gewonnen? Of nog zin in een feestje? Gezelligheid kent geen tijd. Geniet na op één van de vele terrasjes of
kom naar de prijsuitreiking om 19.00 uur in de Frans van
Beststraat (De Statie). Daarna kunt u genieten van live
muziek. Een feest voor iedereen!
PP

LW

Lekker eten
Bij gezelligheid hoort natuurlijk lekker eten! Keuze genoeg.
Diverse horecagelegenheden en speciale horecapunten aan
het parcours of ga naar de foodtrucks op de Statie (Frans van
Beststraat).

GROOT
Ambassadeurs

Ambassadeurs

Korner Dommelen

kunst-zinnige projecten

www.corsovalkenswaard.nl

