
 
 
 
 
 
 

Ommen, april 2022 
 
 
Beste muziekvrienden,  
 
Op zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 vindt weer het Bissingh Blaasorkestenfestival Ommen plaats! 
Na de afgelopen 2 jaar ons festival te hebben moeten annuleren i.v.m. Covid mogen we eindelijk weer als 
vanouds met elkaar een muzikaal feest maken. 
 
Ons festival is de jaarlijks terugkomende afsluiting van de welbekende Ommer Bissinghdagen. Aan ons 
tweedaagse festival kunt u één dag deelnemen, maar uiteraard ook beide dagen.  
 
Als orkest ontvangt u een onkostenvergoeding van €150,- per dag dat er deelgenomen wordt. Daarnaast 
krijgt u ook 5 consumpties per orkestlid per dag. Zowel op zaterdag als zondag zullen er 3 geldprijzen 
beschikbaar worden gesteld voor de beste orkesten. De beoordelingen van de orkesten ligt in handen van 
het publiek, originaliteit en interactie met het publiek zal dus van grote waarde kunnen zijn.  
Het programma van beide dagen begint om 13.00 uur en zal rond 18.00 uur eindigen. Per dag zal elk orkest 
± 4 keer hun klanken 20 minuten lang laten horen. De dag wordt met alle orkesten samen tijdens de grote 
finale afgesloten. Hierna volgt ook de prijsuitreiking. 
 
Er zijn, indien gewenst, in Ommen vele mogelijkheden om te blijven overnachten. Vooral Camping de 
Koeksebelt wordt vaak gebruikt door de deelnemende orkesten. Deze camping is vlakbij het centrum 
gelegen. Voor vragen over overnachtingen op de Koeksebelt, kunt u contact opnemen met de camping 
(0529-451378 of info@koeksebelt.nl).  
 
Kijk voor meer informatie regelmatig even op onze website: www.ommerbissingh.nl en op de 
Facebookpagina van de Ommer Bissingh https://www.facebook.com/ommerbissingh. 
 
Wij nodigen u hiermee dan ook van harte uit om u in te schrijven voor dit festival. Inschrijven kan via de 
website van de Ommer Bissingh: https://www.ommerbissingh.nl/evenement/blaasorkestenfestival-vol-1/  
Voor dringende zaken kunt u mailen naar blaasorkestenfestival@ommerbissingh.nl, of bellen met onze 
contactpersonen voor de orkesten, Aniela Keizer: 06-53729971 of Martin Veurink: 06-29024691  
De inschrijving sluit op 1 juni 2022, zorg dus dat u zich voor deze datum inschrijft. 
 
Let op! Per dag is er plaats voor 12 orkesten, dus geef u snel op! 
 
 
Muzikale groeten! 
 
Namens de organisatie, 
 
Aniela Keizer en Martin Veurink 
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