50 jaar Stalstudio-Kato!
Met dank aan….!

Onze huidige ereleden:
Daniël De Greve
Daniela Martin
De Broyer Brigitte & Windmolen George
Jean-Pierre Beyls
Louis en Gudrun Devil en Anita
Geert-Jan Van Ransbeeck & Tine Massart
Leo Dewals, stichter Stalstudio
Daniel Bruyland, ere-voorzitter
Marinelle De Winne, ere-artistiek leider
Wie wij ook niet mogen vergeten is Pierre Bouters die eind jaren '70 ere-voorzitter was en
die door zijn actieve ereledenwerving ervoor heeft gezorgd dat wij in die periode de eindjes
financieel aan elkaar konden knopen.

Aan de mensen die we hard nodig hadden en hebben:
Aan de toenmalige stadsdiensten van Vilvoorde
De heer Nauwelaerts (toenmalige 1ste schepen)
De voormalige burgemeesters van Vilvoorde: dhr. Gelders, dhr. E. De Bock,
dhr. Courtois en dhr. J-L Dehaene
De huidige burgemeester dhr. H. Bonte en schepen van cultuur, dhr. Johan Serkeyn
De heer Paul Poskin, de toenmalige directeur van de Stedelijke Academie
Mevrouw F. Cabus die de heer Poskin als directrice opvolgde en van wie Stalstudio
steeds het volste vertrouwen mocht genieten
Mevrouw H. Jacobs, de huidige directrice van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans in Vilvoorde
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Aan de Stallers & oud-Stallers
die niet voor een opleiding naar Stalstudio kwamen of komen maar gewoon om te
helpen, een handje toe te steken bij decor of achter de toog enz.. en die zich
inspannen en zich vooral thuis voelen.
Dank aan deze mensen voor hun inzet!

Bij het samenstellen van deze persmap zijn veel herinneringen plots weer voor een stukje
levendig geworden. Het was zalig om al die mooie momenten een klein beetje te kunnen
herbeleven. Ik hoop dat Stallers die hierin bladeren hetzelfde gevoel over zich laten komen.
Deze map zou niet tot stand gekomen zijn zonder de materiële en morele steun van Daniel
Bruyland! Als o.a. onze huisfotograaf heeft hij meer dan duizend foto’s zorgvuldig
bijgehouden. Dankjewel!
Marinelle
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