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Voorwoord	  
	  

Te	  mooi	  om	  weg	  te	  gooien!	  	  
Upcycling	  in	  het	  Valkenswaardse	  Bloemencorso.	  	  
	  
Een	  thema	  met	  prachtige	  mogelijkheden,	  dat	  je	  als	  ontwerper	  meteen	  aan	  het	  brainstormen	  
zet.	  Ook	  een	  thema	  met	  valkuilen,	  zo	  bleek	  tijdens	  het	  corso.	  Voor	  het	  eerst	  in	  de	  
geschiedenis	  van	  de	  optocht	  kregen	  de	  buurtschappen	  de	  uitdaging	  om	  alternatieve	  
materialen	  in	  te	  zetten	  naast	  de	  gebruikelijke	  dahlia’s.	  Om	  hergebruik	  te	  stimuleren	  moest	  
gezocht	  worden	  in	  afval,	  alles	  wat	  te	  mooi	  is	  om	  weg	  te	  doen.	  En	  daar	  ging	  het	  in	  een	  aantal	  
gevallen	  mis.	  Veel	  ontwerpers	  gingen	  zo	  druk	  aan	  de	  slag	  met	  het	  gegeven	  “alternatieve	  
materialen”,	  dat	  ze	  vergaten	  wat	  het	  concept	  Upcyclen	  nu	  eigenlijk	  betekent:	  	  
	  
“De	  handeling	  van	  het	  nemen	  van	  iets	  wat	  niet	  meer	  wordt	  gebruikt	  en	  het	  geven	  van	  een	  
tweede	  leven	  en	  een	  nieuwe	  functie.	  Daarbij	  is	  het	  essentieel	  dat	  het	  eindprodukt	  belangrijker,	  
mooier	  en	  waardevoller	  wordt	  dan	  het	  materiaal	  waarvan	  het	  vroeger	  was.”	  
	  
In	  de	  meeste	  gevallen	  werd	  er	  wel	  materiaal	  hergebruikt,	  maar	  slechts	  ter	  vervanging	  van	  
dahlia’s,	  zonder	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  specifieke	  kwaliteiten	  van	  het	  materiaal	  en	  zonder	  
het	  een	  volledig	  nieuwe	  functie	  te	  geven.	  Ook	  was	  de	  relatie	  tussen	  het	  gekozen	  materiaal	  en	  
het	  ontwerp	  van	  de	  wagen	  soms	  ver	  te	  zoeken.	  Heel	  jammer,	  en	  een	  gemiste	  kans	  volgens	  de	  
jury.	  We	  vragen	  ons	  dan	  ook	  af	  of	  er	  in	  het	  hele	  traject	  van	  communicatie	  tussen	  
regiecommissie,	  ontwerpers	  en	  bouwers	  wellicht	  iets	  is	  misgegaan.	  
	  
Maar	  afgezien	  van	  de	  thema-‐issues	  hebben	  we	  weer	  prachtige	  resultaten	  gezien	  van	  
samenwerking,	  inventiviteit,	  vakmanschap	  en	  doorzettingsvermogen.	  De	  diverse	  wagens	  
vormden	  samen	  een	  bijzonder	  gevarieerd	  corso,	  waarbij	  de	  belevingsfactor	  een	  belangrijke	  
rol	  speelde.	  	  Een	  groot	  aantal	  wagens	  wist	  aan	  de	  toeschouwers	  een	  glimlach,	  spontane	  
schaterlach,	  kippenvel	  en	  zelfs	  tranen	  te	  ontlokken.	  	  Mede	  dankzij	  de	  vele	  goede	  live	  muziek	  
en	  	  het	  hoge	  niveau	  van	  de	  figuratie.	  Complimenten	  daarvoor	  alvast!	  
	  
Het	  samenvatten	  van	  alle	  jurykommentaren	  en	  het	  schrijven	  van	  een	  eerlijk,	  onomwonden	  
juryrapport	  was	  wederom	  niet	  gemakkelijk.	  Iedereen,	  van	  ontwerper	  tot	  prikker,	  doet	  zijn	  
stinkende	  best,	  en	  daar	  kritiek	  op	  geven	  is	  altijd	  lastig.	  Maar	  van	  stroop	  smeren	  wordt	  over	  
het	  algemeen	  niemand	  wijzer	  en	  het	  lijkt	  mij	  dat	  we	  met	  zijn	  allen	  streven	  naar	  een	  nog	  beter,	  
mooier,	  geweldiger	  corso!	  Ik	  hoop	  van	  harte	  dat	  dit	  juryrapport	  daartoe	  bijdraagt!	  
	  
Alvast	  heel	  veel	  succes	  met	  de	  plannen	  voor	  het	  corso	  2016	  en	  veel	  leesplezier.	  
	  
Ingrid	  Vinkoert,	  juryvoorzitter.	  
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Jury-‐	  uitslag	  Corso	  13	  September	  2015	  
	  
	  
Buurtschap	   	   	  	  	  	  Titel	  	   	   	   	   O	   V	   B	   Totaal	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1	  	  	  Hazestraat	   	   	  	  	  	  Kristahlia	   	   	   	   415	   455	   450	   1320	  
2	  	  	  Oud	  Dommelen	   	  	  	  	  Oud	  nieuws	   	   	   	   410	   412	   413	   1235	   	   	  
3	  	  	  Kerkakkers	  	   	  	  	  	  Bouillabaisse	  en	  plastique	   	   375	   405	   400	   1180	  
4	  	  	  Wilhelmina	  	   	  	  	  	  Rhino	   	   	   	   295	   430	   420	   1145	  
5	  	  	  Stadsebergen	   	  	  	  	  Gesmolten	  in	  vrijheid	   	   305	   385	   395	   1085	  
6	  	  	  Reisvenne	  Oranje	   	  	  	  	  Wake-‐up	  call!!	   	   	   340	   375	   345	   1060	  
7	  	  	  Graafschap	  	   	  	  	  	  Balts	  in	  blauw	   	   	   310	   355	   363	   1028	  
8	  	  	  Kompas	   	   	  	  	  	  Boktor	   	   	   	   340	   370	   305	   1015	   	   	  
9	  	  	  Crescendo	   	   	  	  	  	  Klompendance	   	   	   250	   305	   375	   930	  
10	  Dommeldal	  	   	  	  	  	  Vuilnisbakkenras	   	   	   290	   340	   285	   915	   	   	  
11	  Leenderweg	   	  	  	  	  Life-‐cycle	   	   	   	   242	   295	   315	   852	  
12	  Borkel	  en	  Schaft	   	  	  	  	  Gefelicitaart!	   	   	   230	   285	   250	   765	  
13	  Dommelkant	   	  	  	  	  Voor	  lieve	  mama	  2.0	   	   230	   210	   195	   635	  
	   	   	   	  	  	  	  Reloaded	  
	  
O=	  Ontwerp	   	   	  
V=	  Vakmanschap	   	   	  
B=	  Beleving	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
Ontwerpprijs	  (al	  eerder	  en	  niet	  door	  deze	  jury	  uitgereikt):	  	   Kerkakkers	  
Vakmanschapsprijs:	   	   	   	   	   	   	   Hazestraat	  
Paradeprijs	  (Beleving):	   	   	   	   	   	   Hazestraat	  
	   	  
Innovatieprijs:	   	  
Dit	  jaar	  mochten	  we	  er	  maar	  liefst	  twee	  uitreiken!	  De	  buurtschappen	  Wilhelmina	  en	  
Stadsebergen	  verdienden	  deze	  opsteker	  voor	  hun	  vernieuwende	  	  experimenten	  met	  de	  
textuur	  van	  de	  wagens.	  
	  
Wilhelmina:	  	   	   Van	  binnenuit	  met	  een	  vlechtwerk	  van	  rubber	  banden,	  waardoor	  een	  	  
	   	   	   interessant	  reliëf	  werd	  gecreëerd.	  	  
Stadsebergen:	  	   Van	  buitenaf,	  door	  de	  gewaagde	  aantasting	  van	  de	  dahlia’s	  met	  hete	  was.
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  Jury:	  
	  
Louise	  van	  Randen:	  	   	   Interieurarchitect.	  
Natasja	  van	  Herpen:	  	   	   Projectontwerper,	  belevingsexpert.	  
Patrick	  Lijdsman:	  	   	   Zelfstandig	  vormgever,	  beeldend	  kunstenaar,	  schrijver	  van	  poëzie.	  
Peter	  van	  Casteren:	  	   	   Docent	  Designacademy,	  fotograaf,	  vormgever.	  
Ruud	  Balk:	  	   	   	   Fotograaf.	  
Ingrid	  Vinkoert	  (voorzitter):	  	  Illustrator,	  schrijver,	  theatermaker.	   	  
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Wagen	  2	  
Dommeldal	  
Titel:	  Vuilnisbakkenras	  
915	  punten	  
10e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Vuilnisbakkenras	  is	  op	  zich	  een	  originele	  vertaling	  van	  het	  
thema.	  De	  uitwerking	  blijkt	  echter	  vooral	  een	  bonte	  	  
verzameling	  alternatieve	  materialen,	  ter	  vervanging	  	  
van	  de	  dahlia’s.	  Van	  upcycling	  kun	  je	  hier	  helaas	  niet	  spreken.	  	  
	  
ONTWERP	  
	  
Een	  groep	  honden	  met	  prachtig	  uitgewerkte	  spierbundels	  	  in	  het	  zijaanzicht.	  Van	  voren	  bezien	  
misten	  sommige	  honden	  een	  beetje	  body.	  Door	  een	  te	  grote	  diversiteit	  in	  kleur,	  vorm	  en	  
materialen	  ontstond	  een	  onduidelijk	  en	  onsamenhangend	  beeld,	  hier	  en	  daar	  zelfs	  chaotisch,	  en	  
dat	  kan	  nooit	  de	  bedoeling	  zijn	  geweest.	  Jammer	  dat	  ze	  niet	  snuffelend	  zijn	  afgebeeld,	  zoals	  
echte	  vuilnisbakkies	  doen.	  De	  robothond	  kwam	  ook	  niet	  echt	  uit	  de	  verf.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Afgezien	  van	  de	  twijfelachtige	  keuze	  voor	  graszoden	  (	  is	  dat	  afval?!)	  was	  vooral	  de	  roze	  hond	  
prachtig	  gedetailleerd	  geprikt,	  hier	  werkte	  het	  materiaal	  wel	  mee.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  
(nieuwe!)	  t-‐shirts	  die	  er	  zo’n	  beetje	  tegenaan	  geplakt	  waren.	  Dat	  voegde	  niets	  toe,	  deed	  zelfs	  
afbreuk.	  De	  koffiedopjes	  werkten	  wel	  heel	  mooi.	  Jammer	  dat	  de	  knappe	  vormen	  in	  het	  
kleurgeweld	  verdwenen.	  De	  theezakjes	  en	  printplaten	  gaven	  een	  mooi	  effect,	  maar	  wat	  was	  de	  
meerwaarde?	  
	  
BELEVING	  
	  
Doordat	  je	  niet	  goed	  kon	  herkennen	  wat	  er	  op	  je	  afkwam,	  bleef	  de	  beleving	  achter.	  Dat	  er	  wat	  
beweging	  op	  de	  wagen	  was	  hielp	  wel.	  De	  vuilnisbakkenband	  was	  een	  leuke,	  passende	  
toevoeging,	  maar	  stond	  nogal	  op	  zichzelf.	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  nogal	  chaotisch	  aandoende	  wagen	  met	  op	  zich	  sterke	  en	  technisch	  knap	  gemaakte	  vormen,	  
die	  helaas	  in	  een	  veelheid	  van	  kleuren	  en	  materialen	  ten	  onder	  ging.	  En	  waarbij	  voorbij	  geschoten	  
is	  aan	  het	  thema.	  
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Wagen	  3	  
Borkel	  en	  schaft	  
Titel:	  Gefelicitaart!	  
765	  punten	  
12e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Borkel	  en	  Schaft	  heeft	  haar	  eigen	  10-‐jarige	  jubileum	  
voorop	  gezet	  en	  het	  thema	  erin	  geplakt,	  letterlijk.	  
	  De	  vertaling	  van	  het	  thema	  was	  niet	  herkenbaar	  en	  	  
	  kwam	  dan	  ook	  wat	  gezocht	  over.	  De	  dopjes	  waren	  	  
slechts	  vervanging	  van	  dahlia’s.	  
	  
ONTWERP	  
	  
Een	  nogal	  simpel	  ontwerp	  met	  grove	  vormen	  en	  weinig	  dynamiek.	  De	  detaillering	  zat	  hem	  vooral	  
in	  het	  prikwerk.	  	  
	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
De	  dessins	  op	  de	  taarten	  werkten	  goed	  en	  zijn	  ook	  mooi	  geprikt/geplakt.	  De	  plastic	  doppen	  
gingen	  op	  in	  het	  geheel.	  Verder	  was	  er	  weinig	  detaillering,	  waardoor	  het	  geheel	  nogal	  statisch	  
overkwam.	  De	  losse	  taartjes	  zijn	  mooi	  en	  goed	  geprikt.	  
	  
BELEVING	  
	  
De	  feestelijkheid	  werd	  benadrukt	  door	  de	  passende	  muziek,	  en	  het	  kleurgebruik	  was	  erg	  vrolijk.	  
Wiebelende	  sterretjes	  waren	  een	  frisse	  aanvulling	  en	  voegden	  wat	  beweging	  toe.	  Het	  bruidspaar	  
daarentegen	  was	  een	  beetje	  vreemde	  eend	  op	  een	  verjaardagsfeest.	  	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  vriendelijke	  maar	  statische	  wagen,	  die	  helaas	  achter	  blijft	  in	  vormgeving	  en	  thematisch	  de	  
plank	  misslaat.	  Het	  feest	  had	  veel	  meer	  uitgebuit	  mogen	  worden,	  als	  je	  dan	  toch	  feest,	  doe	  het	  
dan	  knallend,	  met	  hergebruikte	  champagneflessen	  en	  kurken	  bijvoorbeeld.	  De	  dopjes	  voegden	  in	  
dat	  opzicht	  niets	  toe.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   6	  

Wagen	  4	  
Stadsebergen	  
Titel:	  Gesmolten	  in	  Vrijheid	  
1085	  punten	  
5e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Icarus,	  gevallen	  omdat	  hij	  te	  dicht	  bij	  de	  zon	  kwam	  
waardoor	  zijn	  vleugels	  smolten.	  Upcycling	  was	  in	  de	  vorm	  
wat	  gezocht	  met	  hergebruik	  van	  waxinelichtjes	  
en	  kaarsenhouders.	  Wel	  interessant	  hergebuik	  in	  	  
materiaal,	  minder	  in	  onderwerp.	  
	  
ONTWERP	  
	  
Prachtig	  ontwerp,	  waarbij	  de	  keuze	  voor	  2	  wagens	  een	  heel	  logische	  en	  goede	  was.	  Hierdoor	  
ontstond	  een	  open,	  ruimtelijk	  beeld,	  dat	  vooral	  van	  de	  voor-‐	  en	  zijkant	  zeer	  fraai,	  dynamisch	  en	  
gedurfd	  oogde.	  Icarus	  had	  wat	  meer	  los	  mogen	  komen	  van	  de	  grond,	  zijn	  houding	  was	  nu	  wat	  
moedeloos	  en	  een	  beetje	  vreemd	  t.o.v.	  de	  zon.	  Prachtige	  zon	  en	  mooie	  details,	  zoals	  de	  vallende	  
veren.	  Helaas	  oogde	  de	  achterkant	  mede	  door	  die	  veren	  wat	  rommelig.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Bijzonder	  knappe	  constructie	  van	  de	  hele	  wagen	  	  en	  goede	  anatomie	  van	  Icarus.	  De	  aantasting	  
van	  de	  bloemen	  door	  de	  hete	  was	  gaf	  een	  mooi	  en	  vervreemdend	  effect.	  De	  schaduwwerking	  op	  
het	  lichaam	  van	  Icarus	  was	  niet	  zo	  geslaagd,	  hij	  leek	  gestreept.	  Intelligente	  en	  lichtvoetige	  
constructie	  van	  de	  zon.	  
	  
BELEVING	  
	  
Optimaal	  en	  spannend	  door	  de	  voelbare	  hitte	  van	  de	  zon	  en	  de	  dramatische	  sfeer.	  De	  muziek	  :	  
“Birds”	  van	  Anouk	  	  in	  een	  orkestrale	  bewerking	  was	  bijzonder	  passend	  en	  ontlokte	  hier	  en	  daar	  
kippenvel	  en	  zelfs	  een	  traan.	  De	  vuurspuwers	  maakten	  het	  helemaal	  af	  en	  gingen	  met	  hun	  
kleding	  prachtig	  op	  in	  de	  zon.	  Helaas	  was	  het	  effect	  van	  de	  was	  tijdens	  de	  optocht	  niet	  zo	  goed	  
zichtbaar.	  	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  prachtig	  dramatische	  wagen	  met	  een	  twijfelachtige	  thema-‐uitwerking,	  maar	  met	  genoeg	  
theater.	  Ook	  het	  onderzoek	  naar	  het	  verwerken	  van	  de	  was	  heeft	  een	  bijzonder	  resultaat	  
opgeleverd,	  wat	  dan	  ook	  beloond	  is	  met	  een	  innovatieprijs!	  
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Wagen	  5	   	  
Kompas	  	   	  
Titel:	  Boktor	   	  
1015	  punten	   	  
8e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Een	  enorme	  boktor	  die	  een	  berg	  hout	  verslindt.	  	  
Relatie	  met	  het	  thema	  upcycling	  twijfelachtig:	  
ze	  eten	  geen	  afval,	  maar	  onze	  huizen!	  	  
	  
ONTWERP	  
	  
Simpel,	  maar	  mooi	  beeld,	  al	  is	  de	  compositie	  te	  onduidelijk:	  is	  ie	  nou	  scheef	  of	  niet.	  Een	  duidelijke	  
keuze	  daarin	  levert	  een	  sterker	  beeld	  op.	  De	  geprikte	  houten	  balken	  waren	  mooi	  generfd	  maar	  
gaven	  weinig	  “houtgevoel”,	  blijft	  lastig	  met	  dahlia’s.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
De	  houten	  delen	  zoals	  de	  stekels	  en	  de	  rugdelen	  zijn	  een	  voor	  de	  hand	  liggende	  	  toevoeging	  en	  
vormen	  een	  mooi	  geheel	  met	  de	  bloemen.	  De	  tor	  is	  prachtig	  van	  kleur	  en	  krachtig	  door	  zijn	  
eenvoud	  en	  mooie	  detaillering,	  zoals	  kleurverlopen	  en	  het	  prikwerk	  op	  het	  rugschild.	  Het	  geheel	  
oogt	  wel	  wat	  statisch,	  zo	  niet	  houterig,	  al	  maken	  de	  wiebelende	  sprieten	  veel	  	  goed.	  
	  
BELEVING	  
	  
Er	  was	  geen	  interactie	  met	  het	  publiek,	  maar	  het	  verfoeide	  insect	  kwam	  wel	  dreigend	  op	  je	  af	  
rijden.	  De	  muziek	  had	  daar	  iets	  aan	  toe	  moeten	  voegen,	  maar	  die	  was	  onduidelijk.	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  frisse	  wagen	  met	  mooie	  details,	  die	  nog	  wat	  beweging	  had	  kunnen	  gebruiken.	  Uitwerking	  
van	  het	  thema	  is	  hoewel	  origineel	  nogal	  twijfelachtig,	  is	  hout	  afval?	  En	  waar	  zit	  de	  meerwaarde	  
voor	  de	  mens?	  
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Wagen	  6:	   	  
Crescendo	  
Titel:	  Klompendance	  	  
930	  punten	  
9e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Ouderwets	  upcyclen	  met	  Crescendo.	  Op	  zich	  een	  goed	  
idee,	  en	  ook	  wel	  echt	  een	  nieuwe	  functie	  van	  oud	  
materiaal:	  bootje,	  spaarpot	  en	  plantenbak,	  	  
maar	  niet	  verrassend,	  nogal	  oubollig	  en	  erg	  letterlijk	  uitgebeeld.	  
	  
ONTWERP	  
	  
De	  vorm	  van	  de	  wagen	  doet	  door	  zijn	  zeer	  eenvoudige,	  lompe	  vormen	  gedateerd	  en	  statisch	  aan.	  
Ook	  vormen	  de	  echte	  klompen	  geen	  onderdeel	  van	  het	  gehele	  ontwerp	  en	  dragen	  ze	  als	  
alternatief	  materiaal	  niets	  bij.	  	  Zeker	  op	  het	  Kloosterplein	  gaf	  de	  wagen	  een	  weinig	  zeggende	  
aanblik.	  	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Hoewel	  erg	  	  eenvoudig	  van	  vorm,	  waren	  de	  klompen	  wel	  goed	  geprikt	  met	  mooie	  details	  in	  
prikwerk.	  Helaas	  zaten	  die	  net	  op	  plaatsen	  die	  voor	  het	  publiek	  niet	  goed	  zichtbaar	  waren,	  een	  
gemiste	  kans.	  De	  luikjes	  waarachter	  iets	  te	  beleven	  viel	  waren	  te	  duidelijk	  zichtbaar;	  als	  ze	  wat	  
verscholen	  waren	  was	  het	  meer	  verrassend	  geweest.	  
	  
BELEVING	  
	  
Hulde	  voor	  de	  figuratie:	  hun	  enthousiaste	  en	  overtuigende	  bijdrage	  heeft	  de	  wagen	  kunnen	  
redden	  van	  een	  lagere	  notering	  in	  het	  klassement.	  Tijdens	  de	  optocht	  kwam	  de	  wagen	  hierdoor	  
tot	  leven.	  Al	  dansend	  zorgden	  zij	  voor	  een	  waar	  muziekspektakel.	  De	  interactie	  met	  het	  publiek	  
was	  aanstekelijk,	  en	  voegde	  zeker	  toe	  aan	  de	  kwaliteit	  als	  geheel.	  
	  
	  
TOTAAL	  
	  
Qua	  ontwerp	  een	  zwakke	  wagen,	  die	  door	  de	  figuranten,	  muziek	  en	  beweging	  gelukkig	  naar	  een	  
hoger	  niveau	  werd	  getild.	  	  
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Wagen	  7:	   	   	   	  
Graafschap	   	   	   	  
Titel:	  Balts	  in	  Blauw	  
1028	  punten	  
	  
THEMA	  
	  
Met	  het	  oog	  op	  het	  thema	  was	  dit	  één	  van	  de	  beste	  
ideeën:	  prieelvogels	  herbruiken	  letterlijk	  afval	  om	  een	  
mooie	  pronkkamer	  te	  maken	  voor	  een	  toekomstige	  
partner.	  Hier	  is	  echt	  sprake	  van	  upcycling	  uit	  een	  	  
onverwachte	  hoek.	  	  
De	  vraag	  is	  wel	  of	  kratten	  en	  (hele!)	  paraplu’s	  afval	  zijn.	  
	  
ONTWERP	  
	  
Het	  ontwerp	  was	  feitelijk	  een	  kopie	  van	  het	  echte	  nest,	  daar	  had	  de	  ontwerper	  meer	  zijn	  eigen	  
draai	  aan	  mogen	  geven.	  Door	  deze	  opzet	  miste	  de	  wagen	  namelijk	  een	  voorkant.	  En	  een	  
letterlijke	  vertaling	  is	  te	  weinig	  verrassend	  en	  eigen.	  Wel	  zijn	  de	  vogels	  mooi	  dynamisch	  
geplaatst,	  alsof	  ze	  echt	  met	  een	  plof	  in	  het	  nest	  landden.	  Mooie	  kleurcontrasten,	  door	  het	  vele	  
geel	  en	  oranje	  springen	  de	  blauwe	  onderdelen	  er	  echt	  uit.	  En	  ook	  het	  licht/donker	  contrast	  van	  
de	  vogels	  en	  het	  gras	  maakt	  veel	  goed.	  
Het	  hergebruik	  van	  blauwe	  flesjes	  als	  bouwstenen	  voor	  het	  pireel	  was	  in	  orde.	  De	  bavariakratten	  
waren	  echter	  storend,(	  waarschijnlijk	  onbedoelde)	  sluikreclame	  misstaat	  nogal	  op	  een	  
corsowagen.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Hoewel	  het	  gras	  nogal	  lompig	  en	  weinig	  gedetailleerd	  van	  vorm	  was	  t.o.v.	  de	  fraai	  gevormde	  
vogels	  met	  hun	  verfijnde	  verenstructuur,	  sprongen	  de	  stengels	  er	  wel	  uit	  door	  de	  prachtige	  
kleurnuances.	  	  
	  	  
BELEVING	  
	  
De	  figuratie	  was	  een	  passende	  toevoeging	  en	  de	  interactie	  met	  het	  publiek	  was	  grappig,	  hoewel	  
dat	  veel	  meer	  had	  mogen	  zijn.	  Ook	  zagen	  we	  de	  stapel	  blauw	  afval	  niet	  groeien	  en	  bleef	  deze	  te	  
klein	  om	  echt	  indruk	  te	  maken.	  Figuranten	  zaten	  wel	  goed	  in	  hun	  spel,	  overtuigend	  en	  met	  
mooie,	  verzorgde	  kostuums.	  Die	  zagen	  er	  wel	  heel	  nieuw	  uit,	  misschien	  hadden	  die	  ook	  van	  
gerecycled	  materiaal	  gemaakt	  kunnen	  worden?	  De	  begeleiding	  door	  de	  welbekende	  stem	  van	  
David	  Attenborough	  was	  een	  feest	  van	  herkenning,	  erg	  passend	  en	  grappig.	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  frisse	  wagen	  zonder	  duidelijke	  voorkant	  maar	  met	  een	  verzorgde	  uitstraling,	  waarbij	  het	  
concept	  nog	  verder	  had	  mogen	  worden	  doorgevoerd.	  
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Wagen	  8:	   	   	   	  
Leenderweg	   	   	   	   	   	  
Titel:	  Life-‐Cycle	  
852	  punten	  
11e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Op	  zich	  een	  mooi	  uitgangspunt:	  The	  Greenman,	  	  
maar	  nogal	  gezocht	  bij	  het	  thema	  van	  dit	  jaar.	  	  	  
In	  het	  wat	  moeilijke	  verhaal	  kwam	  het	  gegeven	  Upcycling	  niet	  uit	  de	  verf.	  
	  
ONTWERP	  
	  
De	  wagen	  viel	  in	  twee	  delen	  uiteen	  en	  leek	  uit	  het	  lood	  te	  staan.	  De	  totale	  vorm	  oogde	  gemaakt,	  
het	  idee	  was	  goed	  aangeraakt,	  maar	  minder	  uitgewerkt.	  De	  voorkant	  van	  de	  wagen	  was	  oke,	  
hoewel	  de	  kop	  veel	  sprekender	  had	  kunnen	  zijn.	  Fietswielen	  werden	  ter	  decoratie	  toegevoegd,	  
daarnaast	  voorop	  een	  koplamp,	  achterop	  een	  achterlicht.	  Wel	  consequent	  maar	  weinig	  
spannend	  en	  geen	  toegevoegde	  waarde.	  	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
De	  kleurcontrasten	  zijn	  prettig,	  vooral	  het	  gele	  deel	  oogt	  fris.	  Toch	  ontbreekt	  er	  verfijning	  in	  
vorm	  en	  schaduwwerking.	  De	  wat	  zielige	  takjes	  klimop	  werkten	  ook	  niet	  mee.	  
	  
BELEVING	  
	  
Door	  de	  harde	  Disneymusical-‐achtige	  muziek	  kreeg	  de	  wagen	  een	  hoog	  kitsch-‐gehalte.	  De	  
figuratie	  van	  tuinierende	  mensen	  zag	  er	  verzorgd	  uit,	  maar	  deed	  wat	  knullig	  aan	  en	  voegde	  niet	  
veel	  toe.	  Het	  stromende	  water	  was	  eigenlijk	  niet	  nodig,	  maar	  gaf	  de	  voorkant	  wel	  wat	  leven.	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  qua	  kleur	  fris	  ogende	  wagen	  die	  echter	  een	  kloppend	  verhaal	  en	  goede	  vormgeving	  miste.	  
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Wagen	  9	   	   	   	  
Kerkakkers	  
Titel:	  Bouillabaisse	  en	  Plastique	  
1180	  punten	  
3e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Een	  geweldig	  concept	  met	  een	  dikke	  knipoog	  naar	  
Upcycling,	  want	  feitelijk	  de	  ultieme	  downcycling:	  	  
voedsel	  muteert	  door	  afval.	  	  
	  
ONTWERP	  
	  
De	  letterlijke	  opvatting	  van	  plastic	  soep,	  het	  meest	  actuele	  afvalprobleem,	  levert	  een	  fraai	  en	  
verrassend	  beeld	  op	  waarbij	  een	  nieuwe	  vorm	  is	  ontstaan.	  De	  kracht	  van	  herhaling	  werkt	  
wederom	  goed	  voor	  Kerkakkers	  en	  is	  toegepast	  in	  een	  prachtige	  open	  constructie.	  Op	  de	  
ontwerptekening	  leken	  de	  vissen	  daadwerkelijk	  in	  de	  soepterrine	  te	  duiken,	  terwijl	  ze	  nu	  maar	  
zo’n	  beetje	  naar	  voren	  leken	  te	  zwemmen.	  Jammer,	  want	  die	  kleine	  verandering	  in	  compositie	  
oogde	  dynamischer.	  Alternatief	  materiaal	  plastic	  is	  subtiel	  gebruikt.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Mooie	  zwevende	  constructie	  waaruit	  veel	  vakmanschap	  (de	  prachtige	  vissen)en	  oog	  voor	  detail	  
(schulprandje	  aan	  de	  onderkant	  van	  de	  soepterrine)	  spreekt.	  Supernetjes	  afgewerkt,	  ook	  het	  
plastic,	  hoewel	  een	  wat	  simpel	  materiaal.	  Kleurgebruik	  zeer	  goed,	  het	  verloop	  van	  de	  lichte	  
voorkant	  naar	  de	  donkere	  achterkant	  is	  prachtig	  en	  verrassend.	  
	  
BELEVING	  
	  
De	  jury	  verschilde	  van	  mening	  over	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  de	  figuratie	  met	  zijn	  “Hete	  
soep!”.	  Enerzijds:	  passend,	  grappig,	  overtuigend	  en	  leuk	  detail	  dat	  ze	  zelf	  van	  plastic	  werden.	  
Anderzijds:	  overbodig,	  het	  beeld	  van	  de	  vissen	  is	  sterk	  genoeg	  en	  dit	  leidt	  alleen	  maar	  af.	  	  
Wel	  mooi	  dat	  de	  accordeon	  live	  bespeeld	  werd,	  de	  muziek	  werkt	  ook	  goed	  bij	  het	  beeld	  van	  de	  
vissen.	  De	  beweging	  in	  de	  staarten	  had	  duidelijker	  mogen	  zijn,	  nu	  leek	  het	  wat	  willekeurig	  en	  
soms	  zelfs	  per	  ongeluk.	  Als	  ze	  allemaal	  tegelijk	  hadden	  bewogen	  was	  het	  sterker	  geweest.	  
	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  geslaagde,	  verzorgde	  wagen	  met	  prachtige,	  heldere	  vormen	  en	  een	  verhaal	  met	  humor.	  	  
Het	  ontwerp	  werd	  al	  met	  de	  Ontwerpersprijs	  beloond	  in	  het	  voortraject.	  De	  uiteindelijke	  wagen	  
deed	  niet	  onder	  voor	  de	  tekening	  en	  sloeg	  een	  welverdiende	  derde	  prijs	  aan	  de	  haak.	  
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Wagen	  10	  
Oud	  Dommelen	  
Titel:	  Oud	  nieuws	  
1235	  punten	  
2e	  plaats	  
	  
THEMA	  	  
	  
Opvatting	  van	  het	  thema	  is	  simpel	  maar	  doeltreffend:	  	  
een	  krant	  hervormen	  tot	  bootje,	  hoedje	  etc.	  	  
Het	  is	  upcycling	  in	  een	  begrijpelijke,	  en	  wat	  voor	  de	  hand	  liggende	  vorm.	  De	  link	  met	  piraten	  is	  
wat	  minder	  duidelijk.	  
	  
ONTWERP	  
	  
Eenvoudig	  maar	  zeer	  sprekend:	  Een	  papieren	  bootje	  is	  qua	  vormgeving	  niets	  nieuws,	  maar	  op	  dit	  
formaat	  en	  in	  een	  hele	  optocht	  werkt	  het	  ineens	  en	  krijg	  je,	  ook	  door	  de	  opbouw	  van	  klein	  naar	  
groot,	  een	  prachtig	  nieuw	  beeld.	  Het	  thema	  is	  op	  alle	  fronten	  doorgevoerd	  in	  de	  vormgeving.	  
Mooie	  vondsten	  in	  de	  details:teksten	  op	  zijn	  kop,	  	  origami	  met	  chinese	  kranten,	  puzzelboot.	  En	  
veel	  humor	  in	  de	  teksten.	  Kranten	  als	  bloemen,	  bloemen	  als	  kranten,	  de	  scheidslijn	  verdween	  en	  
zo	  werd	  het	  alternatief	  materiaal	  optimaal	  onderdeel	  van	  de	  wagens.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Hoewel	  technisch	  misschien	  minder	  uitdagend,	  wel	  perfect	  uitgevoerde	  vormen,	  de	  bootjes	  
lijken	  echt	  van	  gevouwen	  papier.	  De	  typografie	  op	  de	  kranten	  is	  superstrak,	  knap	  prikwerk!	  
Mooie	  origamivormen	  en	  een	  strakke	  afwerking	  op	  alle	  fronten.	  Vormgeving	  tot	  in	  het	  kleinste	  
detail	  doorgevoerd.	  
	  
BELEVING	  
	  
Deze	  speelse	  optocht	  toverde	  een	  glimlach	  op	  vele	  gezichten!	  De	  figuranten	  en	  muziek	  waren	  een	  
passende	  en	  originele	  toevoeging:	  lekker	  enthousiast	  en	  vol	  overgave!	  En	  prachtig	  uitgedost	  met	  
krantendetails	  in	  de	  kostuums.	  Mooi	  dat	  er	  live	  gezongen	  werd!	  De	  kleine	  piraatjes	  met	  hun	  
blaaspijpjes	  waren	  ook	  erg	  leuk.	  En	  het	  publiek	  werd	  betrokken	  bij	  het	  invullen	  van	  de	  puzzels.	  Er	  
gebeurt	  heel	  veel,	  maar	  alles	  in	  dezelfde	  flow	  en	  dat	  zorgt	  voor	  een	  heel	  feestelijk	  en	  aanstekelijk	  
totaalbeeld.	  
	  
TOTAAL	  
	  
Het	  was	  een	  ware	  parade	  van	  bootjes,	  die	  echt	  door	  de	  straten	  leken	  te	  varen.	  Met	  zijn	  humor,	  
uitbundigheid,	  subtiele	  vormgeving	  en	  kinderlijke	  eenvoud	  wist	  Oud	  Dommelen	  de	  harten	  van	  
veel	  mensen	  te	  veroveren.	  En	  ook	  die	  van	  de	  jury,	  getuige	  een	  verdiende	  tweede	  plaats.	  
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Wagen	  11	  
Reisvenne	  Oranje	  
Titel:	  Wake	  up	  call!!	  
1060	  punten	  
6e	  plaats	  	  
	  
THEMA	  
	  
Het	  is	  vijf	  voor	  twaalf,	  dus	  we	  moeten	  redden	  wat	  we	  
kunnen	  redden.	  Niet	  langer	  wachten	  maar	  aanpakken,	  	  
de	  wereld	  is	  te	  mooi	  om	  weg	  te	  gooien,	  wij	  hergebruiken	  	  
de	  wereld	  dus.	  Een	  mooie	  maatschappelijke	  en	  actuele	  boodschap,	  maar	  wel	  wat	  ruime	  
interpretatie	  van	  het	  thema.	  Eerder	  downcycling	  dan	  upcycling.	  
	  
ONTWERP	  
	  
Mooie	  details	  en	  vondsten,	  zoals	  de	  haan-‐ja-‐knikker,	  maar	  alle	  losse	  onderdelen	  wilden	  maar	  
geen	  totaalplaatje	  vormen.	  Het	  blauw	  was	  even	  wennen,	  zorgt	  echter	  wel	  voor	  fijne	  contrasten	  
en	  dat	  de	  wereldbollen	  er	  echt	  uitknallen.	  De	  grote	  klok	  en	  draaiende	  tandwielen	  langs	  de	  
zijkanten	  zijn	  in	  dit	  ontwerp	  wel	  op	  hun	  plaats,	  maar	  niet	  bijster	  origineel:	  die	  hebben	  we	  in	  de	  
loop	  van	  de	  jaren	  al	  te	  vaak	  op	  deze	  manier	  verwerkt	  gezien.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Meest	  in	  het	  oog	  springend	  waren	  de	  honderden	  flessen,	  die	  op	  een	  originele	  en	  organische	  wijze	  
gebruikt	  zijn,	  zowel	  in	  de	  bollen,	  als	  heel	  subtiel	  in	  de	  klok.	  Het	  gaf	  een	  prachtige	  lichte	  en	  
luchtige	  	  textuur.	  Zeer	  fraaie	  details	  in	  de	  kop	  van	  de	  haan,	  die	  ook	  op	  een	  vernuftige	  manier	  de	  
hoogte	  in	  ging.	  	  Jammer	  dat	  de	  bollen	  hun	  strakke	  	  ronde	  vorm	  een	  beetje	  verloren	  door	  het	  
hoogteverschil	  van	  de	  bloemen	  en	  de	  flessen,	  waardoor	  ze	  er	  wat	  vormeloos	  bijhingen.	  
	  
BELEVING	  
	  
De	  vele	  bewegende	  onderdelen	  zijn	  een	  goede	  toevoeging,	  en	  al	  had	  het	  geluid	  meer	  aanwezig	  
mogen	  zijn,	  samen	  met	  het	  dreigende	  gebulder	  en	  hanengekraai	  kwam	  het	  verhaal	  echt	  tot	  
leven.	  Dat	  was	  eigenlijk	  veelzeggend	  genoeg,	  de	  figuranten	  hadden	  te	  weinig	  aansluiting	  in	  
vormentaal	  met	  de	  wagen,	  waren	  niet	  nodig.	  Net	  als	  de	  lamp	  in	  de	  lichtbol,	  overbodig	  en	  zelfs	  
een	  beetje	  storend.	  	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  beetje	  onsamenhangend	  beeld	  van	  een	  hedendaagse	  dreigende	  ramp.	  Mooi	  in	  thematiek,	  
maar	  met	  teveel	  ruis	  om	  echt	  sterk	  over	  te	  komen.	  Wel	  spannend	  door	  de	  fijne	  kleurcontrasten	  
en	  de	  bewegende	  hanenkop,	  die	  heel	  Valkenswaard	  wakker	  kraaide.	  
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Wagen	  12	  
Dommelkant	  
Titel:	  Voor	  lieve	  mama	  2.0	  reloaded	  	  
635	  punten	  
13e	  plaats	  	  
	  	  
THEMA	  
	  
Qua	  idee	  was	  het	  eigenlijk	  de	  ultieme	  opvatting	  van	  
upcyclen:	  een	  oude	  wagen	  virtueel	  recyclen,	  hoewel	  	  
feitelijk	  elke	  wagen	  deels	  wordt	  hergebruikt.	  	  
Maar	  dan	  nog	  was	  het	  verschrikkelijk	  moeilijk	  om	  het	  idee	  om	  te	  zetten	  in	  een	  sterk,	  herkenbaar	  
en	  sprekend	  beeld,	  en	  dat	  is	  hier	  dan	  ook	  niet	  gelukt.	  
	  
ONTWERP	  
	  
Voor	  degenen	  die	  niet	  bekend	  zijn	  met	  het	  archief	  van	  het	  Corso,	  was	  deze	  wagen	  moeilijk	  te	  
volgen.	  En	  waarschijnlijk	  heeft	  het	  merendeel	  van	  het	  publiek	  alsook	  de	  jury	  dat	  probleem	  
ervaren.	  Wat	  was	  het	  verhaal?	  De	  platte	  en	  statische	  vormen	  op	  de	  wagen,	  zoals	  de	  
mediaboom(?)	  en	  de	  up/downloadpanelen	  deden	  vreemd	  	  en	  onduidelijk	  aan.	  Daar	  kunnen	  
ledlampjes	  en	  emoticons	  niet	  veel	  aan	  verbeteren.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Op	  zich	  een	  net	  afgewerkte	  wagen,	  waar	  wel	  wat	  detaillering	  ontbrak.	  De	  tv-‐schermen	  waren	  
leuk	  en	  innovatief,	  maar	  onleesbaar	  vanuit	  het	  publiek.	  De	  jury	  had	  ook	  grote	  vraagtekens	  bij	  de	  
toepassing	  van	  boomschors,	  waar	  zit	  de	  link	  met	  het	  ontwerp,	  wat	  is	  de	  toegevoegde	  waarde	  en	  
sinds	  wanneer	  is	  dat	  afval?	  
	  
BELEVING	  
	  
De	  lichtjes	  en	  tv-‐schermen	  waren	  een	  leuk	  detail,	  maar	  te	  subtiel.	  Er	  was	  bijzonder	  weinig	  te	  
beleven,	  doordat	  de	  beelden	  onbegrijpelijk	  en	  zelfs	  saai	  waren.	  Een	  wagen	  zonder	  emotionele	  
waarde	  prikkelt	  niet,	  en	  dat	  is	  wat	  een	  goede	  wagen	  onderscheidt:	  dat	  je	  er	  direct	  een	  gevoel	  bij	  
krijgt.	  	  	  
	  
TOTAAL	  
	  
Helaas	  een	  vergeefse	  poging	  om	  een,	  in	  de	  kern	  goed	  idee,	  te	  vertalen	  naar	  een	  corsowagen.	  Dit	  
beeld	  miste	  zeggingskracht	  en	  drama.	  
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Wagen	  13	  
Wilhelmina	  
Titel:	  Rhino	  
1145	  punten	  
4e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Autobanden	  recyclen	  in	  de	  huid	  van	  een	  rhino.	  Als	  je	  het	  
zo	  zegt,	  klinkt	  het	  meer	  als	  plastische	  chirurgie	  dan	  als	  
upcyclen.	  Het	  materiaal,	  de	  vorm	  en	  het	  karakter	  van	  de	  	  
wagen	  vormen	  echter	  zo’n	  logisch	  geheel,	  dat	  de	  	  
zwakke	  opvatting	  van	  het	  thema	  ondergeschikt	  raakt.	  
	  
ONTWERP	  
	  
Fantastisch	  krachtig	  beeld,eenvoudig	  maar	  zeer	  pakkend.	  (Geïnspireerd	  door	  de	  Koreaanse	  
kunstenaar	  Yong	  Ho	  Ji?)	  De	  verwerking	  van	  bandensporen	  op	  de	  huid	  door	  stroken	  rubber	  te	  
beprikken	  was	  een	  geniale	  vondst.	  Net	  als	  de	  achterlichten/ogen,	  die	  het	  beest	  nog	  dreigender	  
maakten.	  Stilstaand	  had	  de	  wagen	  van	  voren	  gezien	  een	  nogal	  rotsblokachtige	  aanblik,	  waarbij	  
de	  gebeeldhouwde	  vorm	  van	  de	  kop	  weg	  viel,	  mede	  door	  het	  gebruik	  van	  dezelfde	  kleur	  en	  
bloemsoort.	  Gelukkig	  werd	  die	  indruk	  door	  de	  beweging	  in	  de	  optocht	  teniet	  gedaan.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Vooral	  de	  grote	  bewegende	  kop	  maakte	  indruk,	  een	  knap	  staaltje	  techniek.	  Prachtige	  details	  
zoals	  de	  bandensporen,	  gevormd	  door	  stroken	  rubber	  met	  bloemen	  beprikt.	  Hierdoor	  ontstnd	  
een	  geheel	  nieuwe	  textuur	  van	  de	  huid	  en	  een	  mooi	  contrast	  met	  de	  grove	  lompheid	  van	  het	  
beest.	  In	  vergelijking	  met	  de	  monumentale	  en	  anatomisch	  zeer	  sterke	  voorkant	  was	  de	  
achterkant	  van	  de	  rhino	  nogal	  vormeloos	  en	  leek	  zelfs	  op	  het	  achterste	  van	  een	  gorilla.	  Moeilijk	  
voor	  te	  stellen	  dat	  dat	  beest	  echt	  zo	  liep…	  	  
	  
BELEVING	  
	  
Wat	  een	  eng	  beest,	  je	  zou	  er	  bang	  van	  worden,	  zoals	  hij	  op	  je	  af	  kwam	  met	  zijn	  zwaaiende	  kop,	  
dreigende	  klanken	  en	  schitterende	  ogen.	  Dit	  was	  ultieme	  beleving!	  Imposant	  en	  dramatisch!	  De	  
bewegingen	  van	  de	  kop	  en	  de	  oortjes	  waren	  volkomen	  op	  hun	  plaats	  en	  brachten	  de	  rhino	  echt	  
tot	  leven.	  De	  functie	  van	  de	  draaiende	  banden	  was	  onduidelijk.	  Jammer	  van	  de	  bewolking,	  met	  
een	  zonnetje	  was	  het	  complexe	  reliëf	  waarschijnlijk	  nog	  beter	  te	  zien	  geweest.	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  bombastische	  dikhuid,	  donker	  rood/paars	  met	  bandensporen,	  die	  vooral	  van	  de	  voorkant	  
gezien	  een	  verpletterende	  indruk	  maakte.	  Een	  stoer	  en	  sterk	  beeld!	  
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Wagen	  14	  	  
Hazestraat	  
Titel:	  Kristahlia	  
1320	  punten	  
1e	  plaats	  
	  
THEMA	  
	  
Hier	  is	  echt	  sprake	  van	  upcyclen:	  de	  lampjes	  krijgen	  niet	  
alleen	  een	  nieuw	  leven,	  ze	  transformeren	  en	  vormen	  een	  
organisch	  geheel	  met	  de	  wagen.	  	  
	  
ONTWERP	  
	  
In	  frêle	  kralenkettingen	  gevormde	  kroonluchters	  en	  tierlantijnen	  waarbij	  het	  gegeven	  lamp	  all-‐
over	  is	  doorgevoerd,	  als	  alternatief	  materiaal	  en	  in	  de	  vormgeving,	  een	  verhaal	  met	  een	  kop	  en	  
en	  staart.	  Alles	  ademt	  een	  elegante	  eenheid:	  	  de	  barokke	  vormgeving	  van	  de	  grote	  krullende	  
armen,	  die	  de	  lampen	  dragen	  en	  de	  gedetailleerdheid	  van	  de	  opengewerkte	  lamp-‐tronen.	  Een	  
sprankelend	  beeld,	  dat	  door	  de	  keuze	  voor	  overwegend	  wit	  alleen	  nog	  maar	  versterkt	  werd.	  Het	  
wit	  van	  de	  kleding	  is	  erg	  hagelwit	  t.o.v.	  de	  bloemenkleur,	  maar	  dat	  stoorde	  niet.	  
	  
VAKMANSCHAP	  
	  
Hier	  zijn	  duidelijk	  bouwers	  en	  ontwerpers	  van	  hoge	  klasse	  aan	  het	  werk.	  Het	  prikwerk	  is	  mooi,	  de	  
vormen	  soepel,	  de	  detaillering	  compleet,	  	  afwerking	  onberispelijk.	  
Er	  is	  bewust	  en	  creatief	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  verschillende	  lampvormen.	  Mooie	  lichtheid	  en	  	  
transparantie	  verkregen	  door	  dunne	  draden	  die	  de	  grote	  kroonluchter	  lieten	  zweven.	  Over	  het	  
groene	  spuitwerk	  waren	  de	  meningen	  verdeeld:	  de	  ene	  vond	  het	  mooi	  en	  passend,	  de	  ander	  
vroeg	  zich	  af	  of	  dat	  ook	  niet	  inventief	  met	  bloemen	  opgelost	  had	  kunnen	  worden.	  
	  
BELEVING	  
	  
Een	  serene	  optocht	  die	  voorbij	  schreed,	  als	  een	  glijdend	  ijspaleis:	  sprookjesachtig	  en	  gracieus.	  
Gecompleteerd	  met	  passende	  statige	  klassieke	  vioolklanken.	  Het	  getinkel	  van	  de	  lampjes	  die	  
elkaar	  al	  wiebelend	  raakten,	  was	  een	  onverwacht	  extraatje.	  Figuranten	  waren	  even	  statig	  als	  de	  
wagens	  en	  net	  zo	  tot	  in	  de	  kleinste	  details	  verzorgd.	  	  
	  
TOTAAL	  
	  
Een	  prachtige	  hekkensluiter	  met	  een	  hoge	  esthetische	  waarde,	  waarop	  lampen	  en	  bloemen	  
organisch	  samen	  gingen	  in	  een	  ijle	  dans.	  Uitbundig,	  overdadig	  en	  tegelijkertijd	  elegant	  en	  
verstild.	  	  Zelfs	  het	  publiek	  werd	  er	  stil	  van	  en	  pinkte	  hier	  en	  daar	  een	  traantje	  weg.	  Een	  enorm	  
knappe	  prestatie,	  die	  dan	  ook	  niet	  alleen	  beloond	  werd	  met	  een	  eerste	  prijs,	  maar	  ook	  met	  de	  
vakmanschapsprijs	  én	  de	  belevingsprijs.	  	  
	  
	  
	  
	  


