
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Chrząstowice 

zaprasza do współpracy

 Planują Państwo organizację koncertu, festynu czy innego wydarzenia w plenerze lub
sali koncertowej? Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice przez dziesięć lat
swojego istnienia wypracowała formułę występów, które przyciągają widzów. Młodość
i nowoczesny repertuar to gwarancja udanego programu artystycznego.
Co możemy dla Państwa zagrać?
W swoim repertuarze mamy zarówno polki, jak i walce, muzykę rozrywkową, filmową,
biesiadną i kościelną. Zapewniamy oprawę muzyczną festynów oraz różnych
uroczystości, gramy koncerty kolęd, noworoczne i rozrywkowe.
Występ naszej orkiestry może stanowić oddzielny, prawie godzinny koncert. Na
scenie prezentujemy bogaty repertuar o zróżnicowanym charakterze, w znakomitych,
nowoczesnych aranżacjach. To gwarancja, że publiczność nie będzie się nudzić. 
Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas formy współpracy.
Oprawa muzyczna uroczystości okolicznościowych
Oprawa obejmuje między innymi uroczystości:
·kościelne
·państwowe
·komercyjne
·inne np. koncerty świąteczno-noworoczne
·koncerty zarówno na scenie sali koncertowej, jak i plenerowe
Orkiestra zapewnia:
·jedno lub dwuczęściowy koncert orkiestry dętej
·szeroki wybór repertuaru (utwory rozrywkowe, muzyka filmowa i utwory
okolicznościowe, w tym świąteczno-noworoczne)
·skład ok. 30 osób
Dodatkowe formy promocji
Orkiestra zapewnia:
·promocję firmy/instytucji na facebookowym profilu orkiestry
·inne formy promocji - do uzgodnienia

Zachęcamy do kontaktu z nami – 
dyrygent Jacek Zganiacz 

tel. 505 517 305



Przygoda z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Gminy Chrząstowice zaczęła się
jeszcze w 2009 r. Inicjatorem jej powstania było koło DFK Chrząstowice
oraz Urząd Gminy Chrząstowice. Środki na założenie zespołu udało się
pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów, realizując
projekt pod nazwą „Gminne warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży
szkolnej z gminy Chrząstowice". Dodatkowe instrumenty pozyskano też z
Niemiec. Koncert inauguracyjny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Chrząstowice" odbył się 19 czerwca 2011 roku podczas uroczystych
obchodów Dni Gminy Chrząstowice.
 

 



 W 2021 r. orkiestra świętowała swoje 10-lecie. W ciągu
dziesięciolecia udało się zrealizować kilka projektów i wziąć
udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Były to między innymi:
warsztaty w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie, dwukrotne
reprezentowanie województwa opolskiego podczas święta
województwa w Nadrenii-Palatynacie, koncerty w partnerskiej
gminie Glashütte i innych miejscowościach w Niemczech,
koncerty charytatywne, Przegląd „Na ludową nutę”, Przegląd
Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, projekt pn. „Jest w orkiestrach
dętych jakaś siła – wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Chrząstowice oraz pozyskanie ponad 90 tysięcy złotych
dofinansowania w ramach zadania „Z muzyką na Ty – wspólnie
odkrywamy świat dźwięków” realizowanego z Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. 
Dziś orkiestra liczy ponad 30 młodych muzyków. Niezmiennie
od początku istnienia orkiestry dyryguje nią Jacek Zganiacz.

 
 


