Maak kennis met dit orkest uit de provincie Groningen.

Dit, in 1985 opgerichte orkest is een fanfare-orkest voor muzikanten, die deze vorm van
muziekbeoefening tot hun hobby hebben gemaakt. Doel van deze muziekbeoefening is, naast
een zinvolle en aangename vrije tijdsbesteding, het verzorgen van een aantal attractieve,
hoogstaande concerten in de gehele provincie en ook daar buiten.
Het PSOG heeft zich ontwikkeld tot een orkest van ca 65 leden en een plaats verworven in het
culturele leven van de provincie.
Ook het sociale aspect wordt zeker niet vergeten binnen de vereniging. Het repertoire is zeer
gevarieerd: verschillende musicalmelodieën, songfestivalnummers, opera-en operette
melodieën
, evergreens
en uiteraard ook voor mooie marsen en een beetje jazzy muziek wordt de hand niet
omgedraaid.
Het PSOG organiseert zelf concerten , maar treedt daarnaast ook graag op uitnodiging op.
Voor boekingen kunt u terecht bij ons bestuur. De artistieke leiding is in handen van
Frits Visser
uit Hoogezand. We nemen elk jaar in oktober deel aan het Seniorenfestival voor koren en
orkesten in Surhuisterveen. Daarnaast geven we regelmatig concerten door de gehele
provincie: het afgelopen jaar waren we in het vanBerensteyntheater te Veendam en in het
Heymanshuis te Gronigen; we gaven een gezamenlijk concert met Harmonie Leek in
Leek.Graag willen we ons orkest uitbreiden met een aantal nieuwe leden. In principe is iedere
muzikant, die zijn of haar instrument beheerst en in staat is 's-middags te repeteren en mee te
werken aan concerten van harte welkom. Leeftijd is niet belangrijk !
Zou u in een ontspannen en harmonieuze sfeer (weer ?) goede muziek willen maken, neem
dan contact op met één van onze bestuursleden. Voor geïnteresseerde muzikanten staat de
deur altijd open. Kom gerust eens vrijblijvend langs en ervaar de fanfaremuziek in al zijn
diversiteit en de voordelen van een groot(s) orkest.
De repetities vinden plaats in het Gerard Samponhuis in het Stadspark, Concourslaan 10, Gr
oningen
. Het Gerard Samponhuis bevindt zich onder de tribunes aan de renbaan van het Stadspark.
Er wordt gerepeteerd op woensdagmiddagen, zolang de "R" in de maand zit, repeteren we
iedere week. Mei en juni om de 2 weken, Na de zomervakantie beginnen we weer begin
september dus weer iedere week. Wij zijn dan bereikbaar onder
tel. 06 11052126 , Dirk Wijkstra, 06 25484217, Henri Bloemhoff.
De repetities beginnen om 13.45 uur. en eindigen om 16.00 uur . Om 15.00 uur wordt er
gepauzeerd voor het drinken van koffie of frisdrank. Ook na afloop is er nog vaak een gezellig
samen zijn.
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