MARIBOR
Pihalna godba PGD Maribor
Pihalna godba PGD Maribor-mesto je bila ustanovljena 28. marca 1956 iz mladinske sindikalne
godbe Konstruktor Maribor. Od ustanovitve naprej godba deluje na Koroški cesti 12 v
Mariboru. V svojih vrstah imamo še vedno ustanovnega člana te godbe – gospoda Vinka Žižka.
Godba je v letu 2016 praznovala 60-letnico delovanja. Že v samem začetku delovanja je godba
svojim članom omogočala zadovoljstvo igranja na prireditvah, učenja na instrumente,
druženja, hkrati pa je svoje člane priporočala orkestrom takratne JLA in s tem omogočala
članom igranje v njih.
Godba je igrala na pomembnih prireditvah na lokalni ravni, v bivši skupni državi Jugoslaviji ter
na mednarodnih festivalih. Sodelovala je na pustnih povorkah na Ptuju, otvoritvi praznovanj
Vesele jeseni v Mariboru ter srečanjih pihalnih godb Slovenije. Godbeniki so sodelovali pri
otvoritvi obnove stopnic na Kalvarijo, na festivalu Lent ter na mnogih gasilskih paradah in
srečanjih.
Naj omenimo še, da je godba gostovali tudi v tujini – v Švici, Nemčiji, Avstriji ter v državah
bivših republik Jugoslavije.
Danes se člani godbe še vedno znamo poveseliti. Večkrat se v decembrskih prazničnih dneh
preobrazimo v božičke.
Igrali smo tudi na televiziji v priljubljeni oddaji Je bella cesta, v kateri je gostoval slovenski stand
up komik Tadej Toš. Na njegovo željo je naša godba v oddaji zaigrala znano skladbo
Rozamunda.
Leta 2006, ob praznovanju naše 50-letnice, smo pripravili koncert, ki je potekal kar na dvorišču
našega društva. Koncerta so se udeležili še nekateri naši živeči ustanovni člani. Med obiskovalci
je bil tudi naš bivši dirigent in vodja, gospod Tone Najvirt, ki je uspešen skladatelj mnogih
skladb, ki jih danes igrajo godbe na Štajerskem in drugod po Sloveniji.
Leta 2015 je bila naša godba tik pred tem, da zaključi svojo dolgo pot delovanja, a se je zbralo
nekaj starejših članov in v sodelovanju s sedanjim predsednikom godbe, gospodom Bojanom
Krajncem, so ponovno obudili delovanje.
Danes godba šteje 20 rednih članov in deluje v prostorih PGD Maribor-mesto, na Koroški cesti
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Bojan Kranjc, predsednik godbe PGD Maribor

