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Bialska Orkiestra Dęta istnieje od kwietnia 1991 roku, jako typowy zespół amatorski, w którym
realizujemy nasze muzyczne zainteresowania. Repertuar orkiestry obejmuje utwory polskie i
zagraniczne charakterystyczne dla typowych orkiestr dętych, ale również fragmenty musicali oraz
muzyki filmowej i poważnej. Występujemy głównie w swoim środowisku uświetniając różnego
rodzaju imprezy na terenie Opolszczyzny, ale mamy na swoim koncie również występy w Czechach i
Niemczech. Orkiestra może pochwalić się licznymi udziałami w Przeglądach i Festiwalach, do
ważniejszych osiągnięć orkiestry możemy zaliczyć wysokie miejsca zajmowane na regionalnych
przeglądach orkiestr, między innymi w Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej
organizowanym w Leśnicy, w którym to orkiestra brała udział 9 razy i pięć razy stawała na
najwyższym stopniu podium, dwa razy była druga, raz trzecia, a tylko raz nie stanęła na podium i
zdobyła miejsce czwarte. Jednym z ważniejszych osiągnięć orkiestry był udział w
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Rybniku, gdzie orkiestra w 2006 r. zdobyła
nagrodę za najlepsze wykonanie utworu solowego oraz Brązowe Pasmo.
Wielkim wydarzeniem dla Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta było zorganizowanie oprawy
muzycznej uroczystości beatyfikacyjnych siostry Marii Luizy Merkert w Nysie (rok 2007).
Na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Rybniku w 2012 r. w którym uczestniczyły
orkiestry dęte z Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy, orkiestra odniosła kolejny sukces jakim było
zdobycie &bdquo;Srebrnego Pasma&rdquo;.
W 2013 roku orkiestra Reprezentowała Województwo Opolskie na Dniach Nadreni &ndash; Palatynatu
w Moguncji.
Bialska Orkiestra Dęta poprzez realizację projektów z innymi orkiestrami ma na swoim koncie
występy z artystami znanymi z polskiej sceny muzycznej między innymi : Jarosławem Wasikiem,
Rudim Schubertem czy Zbigniewem Wodeckim.
Orkiestra utrzymuje ciągły kontakt z większością orkiestr z opolszczyzny , jak również współpracuje
z Miejską Orkiestrą Dętą Rybnik oraz z orkiestrami miejską i młodzieżową Marienheide oraz
Musikverein Eintracht Darmsheim eV z siedzibą w Sindelfingen &ndash; Niemcy, Dechovy Orchestr
Mladych ZUS Jesenik, Dechovy Orchestr ZUS Zabreh.
Od początku orkiestrę prowadził pan Paweł Glombica, w 2002 roku jego rolę przejął pan Andrzej
Weinkopf. Od 2004 roku z orkiestrą współpracuje zespół mażoretek , który początkowo był
prowadzony przez panią choreograf Aleksandrę Knop, od 2008 roku przez panią Jolantę Świdzińska
a aktualnie przez Panią Karolinę Dreszer.
Świetna atmosfera panująca w zespole, doświadczenie, interesujący repertuar oraz zapał i ambicje
budują niepowtarzalny klimat. Liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na prestiżowych
konkursach stanowią większą motywację do pracy, a wspólne muzykowanie w orkiestrze daje
wiele radości.
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