
Dit jaar zijn er zowel prijzen te winnen voor de dahlia-objecten als voor 
de wagens welke meerijden tijdens de parade. De jury jureert op de 
volgende onderdelen:

Ontwerp: Hieronder wordt de vertaling van het thema, de vertaalslag 
van de gedachte (van gedachte / ontwerp naar realiteit) en het concept 
verstaan. 

Vakmanschap: Dit is de beoordeling van techniek, vorm, kleurkeuze en 
detail (bloemverwerking / gebruik van alternatieve materialen).
 
Beleving: Hieronder wordt innovatie, figuratie (en eventueel de kunst van 
het weglaten ervan), muziek, zintuigprikkeling / specials en interactie met  
het publiek (en eventueel de kunst van het weglaten) verstaan.

Zondag 11 september
Corso & Cultuur Festival presenteert:
PRIJSUITREIKING
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De Statie 19.00 uur

DE VOLGENDE PRIJZEN ZIJN TE WINNEN 
 
Publieksprijs Dahlia-objecten, winnaar Corsowagens, Publieksprijs 
Corsowagens, Figuratieprijs en de Vakmanschapsprijs. 

De jeugdwagens krijgen allemaal een prijs, omdat meedoen belangrijker 
is dan winnen.
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Met je hoofd in de wolken
Wat is het toch heerlijk om met je hoofd in de wolken te zijn. Dromen 
van een zonnige toekomst waar narigheid niet aanwezig is. We delen 
deze positieve gedachtes uit aan kinderen zodat zij vol goede moed de 
toekomst ingaan. Want een mooie toekomst begint met mooie dromen.

BUURTSCHAP CRESCENDO 
Ontwerp: Kim Schenkelaars

Werelds feest: Albaquerque Balloon Fiesta
 Albuquerque, New Mexico, VS

1
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HAPPY SONGKRAN! “Het feest van het water” 
Bij Songkran draait alles rond water. Songkran is het traditionele 
Thaise Nieuwjaar dat gevierd wordt van 13 april tot en met 15 april. 
Van traditioneel gebruik naar het leukste waterfestival ter wereld! 
Van Bhoeddha beelden die gezegend worden met water tot een heus 
watergevecht van mensen die elkaar natgooien of spuiten met emmers 
en waterpistolen door de straten van Thailand. Beleef dit feest op 
zaterdag in de fontein op de markt en op zondag in de parade.
Neem je zondag ook je waterpistool mee?

BUURTSCHAP BORKEL EN SCHAFT 
Ontwerp: Willem Sterken naar idee van Peter Mannaerts

Werelds feest:  Songkran 
 Thailand

2
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Op Día de Muertos, de Mexicaanse dodenherdenkingsdagen komen de 
overleden kinderen op 1 november en volwassenen op 2 november voor 
één dag terug naar de aarde. Groot feest, want iedereen is voor een dag 
weer samen met hun dierbaren die de rest van het jaar ontbreken.
Families dansen op de graven van hun naasten, die ze versieren met 
kleurrijke bloemen en brandende kaarsen. Ze bouwen altaren in hun huis, 
met foto’s, wierook en de geliefde spullen van de overledene, om hen 
te eren en er hun favoriete voedsel en drank te offeren. Oud Dommelen 
viert dit feest met de kleurrijke schedels en skeletten die erbij horen.

BUURTSCHAP OUD DOMMELEN
Ontwerp: Ontwerpgroep Oud Dommelen 

Werelds feest: Dia de Muertos
 Mexico en delen van Latijns-Amerika

3
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Jaarlijks trekken tienduizenden mensen richting Black Rock Desert in 
Nevada, USA. Normaal niets te vinden, hooguit een cactus of 
geitenschedel. Tussen de laatste maandag van augustus en de 1e 
maandag van september wordt hier echter het festival “Burning Man” ge-
houden. Onder de verstrengende hitte stichten de bezoekers jaarlijks een 
experimentele samenleving waarin iedereen zelfvoorzienend moet zijn. 
Geld is uit den boze en “gifting” (geven) is het sleutelwoord. Iedereen is 
hier welkom ongeacht ras of afkomst. Men kan zich uiten waarin hij of zij 
het beste is, ook op manieren die in de dagelijkse samenleving wellicht 
meer ongepast worden geacht.

BUURTSCHAP GRAAFSCHAP 
Ontwerp: Mark Pijnenburg

Werelds feest: Burning Man 
 Black Rock Desert, Nevada, VS

4
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Holi Phagwa is het uitbundige feest waarmee hindoes de overwinning 
vieren van de lente op de winter. En van het goede op het kwade. Het 
is ook een soort nieuwjaarsfeest. Mensen dansen om vuren en gooien 
er stenen en zand in. Slechte gedachten en gevoelens moeten zo in de 
vlammen verdwijnen. De dag na de brand smeert de hindoe-priester op 
ieders voorhoofd wat as. Mensen wensen elkaar een goed nieuwjaar en 
gaan naar huis voor een bad en schone, witte kleren. Dan barst het echte 
feest los: elkaar flink bekogelen met gekleurd poeder! Met Holi Phagwa 
vallen alle verschillen weg en iedereen doet mee. Iedereen is gelijk, 
allemaal Dansende Handen!

BUURTSCHAP REISVENNE ORANJE
Ontwerp: Gustaaf Geldens

Werelds feest:  Holi-Phagwa
 India en Hindoeïstische regio’s

5
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Druiventrots 
In het Thema wereldse feesten heeft buurtschap Kompas het feest Fête 
des Vignerons. Dat is een Feest van de wijnboeren in Zwitserland. Dit 
wereldse feest wordt eens in de 20 jaar georganiseerd, hieruit wordt de 
beste wijnboer gekozen en gekroond tot beste wijngaard/teler van het 
land. Hieruit bouwt buurtschap Kompas, Druiventrots in 2022.

BUURTSCHAP KOMPAS 
Ontwerp: Bart van Lieshout 

Werelds feest: Fête des Vignerons
 Vevey, Zwitserland

6



Het Rode Lawaai 
Volgens legenden was Nian een mensetend roofdier in het oude China, 
dat ongemerkt huizen kon binnendringen. Heel het jaar verbleef Nian in 
de diepe zee en kwam alleen bij de overgang van Oud- op Nieuwjaar 
tevoorschijn. Al gauw leerden de Chinezen dat Nian gevoelig was voor 
hard lawaai en de kleur rood, en dat ze hem daar mee konden verdrijven. 
Dit gebruik leidde dan ook tot de eerste nieuwjaarsvieringen. 

BUURTSCHAP HAZESTRAAT 
Ontwerp: Frank Schooleman

Werelds feest: Chinees Nieuwjaar 
 China / wereldwijd
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Hanami Matsuri is een Japanse feestdag. De sierkersen komen, slechts 
van korte duur, in het voorjaar in bloei. Als het zover is worden er 
picknicks georganiseerd door heel Japan, en ‘s nachts worden er lantaarns 
in de bomen gehangen. De sakura bloemen symboliseren geluk, liefde, 
lente en vooral een nieuw begin. Omdat de bloesems zo kort bloeien, 
vertegenwoordigen kersenbloesembomen ook menselijke sterfte. Ze 
herinneren ons eraan hoe kort en kostbaar het leven is. Deze traditie zit 
diepgeworteld in de Japanse cultuur. Tijdens het corso kunt u onder de 
bloesem doorlopen en de echte Japanse sfeer ervaren.

BUURTSCHAP WILHELMINA
Ontwerp: Kevin Box & Julian van Gompel 

Werelds feest:  Hanami Matsuri
 Japan
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“FALLAS”
Een wagen waar 2 werelden elkaar raken.
Las Fallas in Valencia en Corso Valkenswaard.
Waar pronkstukken met trots worden gemaakt.
Waar de passie wordt gedeeld.
Een traditie, die nog aan vele generaties zal worden doorgegeven.
Een feest voor iedereen.

BUURTSCHAP DOMMELDAL 
Ontwerp: Leon & Robert Rook

Werelds feest:  Las Fallas 
 Valencia, Spanje
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Naadam is het nationale festival van Mongolië, ook wel het “Eriin Gurvan 
Naadam” genoemd, dat “de drie mannelijke spelen” betekent. Het wordt 
ieder jaar van 11 t/m 13 juli gehouden. De sportwedstrijden zijn Mongools 
worstelen, paardenraces en boogschieten. Vrouwen doen tegenwoordig 
ook mee met het boogschieten en paardenraces. Tijdens de Naadam ko-
men families van her en der tezamen en wordt vaak traditionele kleding 
gedragen. De jockeys zijn kinderen van vijf tot twaalf jaar oud. Hier is het 
vooral het paard dat geëerd wordt na een overwinning. Oorspronkelijk 
was het een religieus festival, maar nu herdenkt het de revolutie in 1921 
toen Mongolië zichzelf onafhankelijk verklaarde. 

BUURTSCHAP STADSEBERGEN 
Ontwerp: Eric Faassen

Werelds feest: Eriin Gurvan Naadam
 Mongolië
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Bouwgroep Handen Ineen presenteert ‘Carnevale di Venezia’. 
Een carnavalsfeest wat al sinds 1268 ieder jaar in Venetië wordt gevierd. 
In deze carnavalsweek wordt de overgang van de winter naar de lente 
gevierd. Prachtige kostuums en mysterieuze maskers sieren deze feest-
week. De maskers verhullen wie je bent, bekend of onbekend, rijk of arm. 
Prinsen en prinsessen van overal ter wereld reizen naar Venetië om carnaval 
te vieren. Maar wie zitten er achter de maskers van Handen Ineen…

BOUWGROEP HANDEN INEEN
Ontwerp: Robert Claassen

Werelds feest:  Carnevale di Venezia 
 Venetië, Italië
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In Nieuw-Zeeland zijn ze gek op… zeilen. Elk jaar staat hoofdstad Auckland 
dan ook bol van wind- & waterfestiviteiten in haar havens. Met al meer 
dan 150 jaar de grootse zeilwedstrijden van het Royal New Zealand Yacht 
Squadron (RNZYS). Zoals de Auckland Superyacht Regatta, een race voor 
superzeiljachten. Met in 2021 direct gevolgd door het verdedigen van de 
oudste en meest prestigieuze sportprijs ter wereld: de America’s Cup. 
Nieuw-Zeeland won, de Italiaanse uitdager had het nakijken en RNYZS bleef 
de trotse houder van de zeilcup. Buurtschap Leenderweg laat de cup aan 
land. Zijn schaduw ebt door in zee waar zeilers strijden. In het historisch 
spel van wind en water. Terwijl het publiek - u - daar feestelijk van geniet.

BUURTSCHAP LEENDERWEG
Ontwerp: Stefan van Wychem

Werelds feest:  Auckland Superyacht 
 Regatta Cup
 Auckland, Nieuw Zeeland
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‘Up Helly Aa’ is een festival dat elk jaar ‘s winters in diverse plaatsen op 
de Shetlandeilanden gehouden wordt. Het volksfeest is een viering van 
de Noordse cultuur van de eilandbewoners, welke afstammelingen van de 
oude Vikingen zijn. Het hoofdfestival vindt in Lerwick plaats op de laatste 
dinsdag van januari en bestaat uit feestelijkheden van een dag lang met 
optochten van mensen in Vinkingkledij en eindigt met de nachtelijke 
verbranding van de houten Vikingschepen. De daaropvolgende woens-
dag is op de Shetlands een officiële feestdag. Up Helly Aa is wellicht het 
grootste vuurfestival van Europa.

BUURTSCHAP KERKAKKERS
Ontwerper: Ontwerpgroep Kerkakkers

Werelds feest:  Up Helly Aa 
 Lerwick, Shetlandeilanden, Schotland
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Corso & Cultuur Festival presenteert:
JEUGDWAGENS
Ook de jeugd van Corso Valkenswaard heeft 
hard gewerkt aan geweldige wagens. We 
stellen de ontwerpen hieronder aan je voor.
De nummertjes corresponderen met de 
startlocaties op de plattegrond van pag. 19.
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JEUGD 
KOMPAS

Titel jeugdwagen: 
Verjaardag

1

JEUGD
LEENDERWEG

Titel jeugdwagen: 
Halloweenkoets

2
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JEUGD DOMMELDAL
Titel jeugdwagen: Dick van Toorrace

5

3

JEUGD STADSEBERGEN
Titel jeugdwagen: Kermis

4

JEUGD REISVENNE ORANJE
Titel jeugdwagen: Dierendag
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JEUGD
WILHELMINA

Titel jeugdwagen: 
Nieuwjaar!

8

JEUGD OUD DOMMELEN
Titel jeugdwagen: Vogelverschrikkers

6

JEUGD
KERKAKKERS

Titel jeugdwagen: 
Het Vliegerfeest

7


