Iets te doen op de May? - Vals Alarm is er bij!
Ook deze editie van Bruisend Made is Vals Alarm weer aanwezig. Al jaren speelt deze
vereniging haar vrolijke nootjes en de leden zijn nog niet van plan dat op te geven.
Bij veel van de Madese festiviteiten zijn ze aanwezig om het publiek te vermaken. En door
hun opgewekte en vrolijke manier van spelen zijn zij in al die jaren uitgegroeid tot een begrip
in Made en (verre) omstreken. Zo hebben ze hun eigen kapellenfestival, het ‘FestiValsAlarm’,
dit jaar al voor de 20e (!) keer georganiseerd. Maar ook deelname aan festiviteiten van andere
verenigingen doen ze met liefde en plezier, zoals het indrukwekkend uitgebeelde sprookje van
Langnek tijdens het 75-jarig
bestaan van harmonie ‘St.
Caecilia’, waarbij ze toen de
Lange Jan uit de Efteling
hebben nagebouwd. Die
constructie is later verkocht
aan een theater- en
evenementenbureau en hij
heeft daarna nog jaren dienst
gedaan als aandachtstrekker
bij open dagen en
koopzondagen.
En de herinnering aan de
vorige editie van Bruisend
Made ligt bij veel bezoekers
nog vers in het geheugen
toen zij een levende
fruitautomaat lieten zien.
De levende fruitautomaat tijdens Bruisend Made 2010
Een club die opgaat voor zilver; want over enkele jaren bestaan ze 25 jaar!
De leden zijn al aan het broeden op ideeën op welke manier dit heuglijke feit kan worden
gevierd. En als je al zo lang bestaat dan voorzie je blijkbaar in een muzikale behoefte.
Daarom ook dat ze op vele gelegenheden te zien zijn en worden verwelkomt als een
aangename verrassing tijdens welke gelegenheid dan ook.
Maar het is niet alleen maar nostalgie wat de klok slaat. Begin dit jaar is tijdens het
FestiValsAlarm hun geheel (ver)nieuw(d)e website de lucht ingegaan. De bezoekersaantallen
stijgen nog elke dag.
Helaas is er ook een punt van zorg voor Vals Alarm: de laatste jaren is er iets te veel verloop
geweest binnen de club en daarom willen ze graag nieuwe leden er bij. Ben jij muzikaal en
kun je een instrument bespelen, meld je dan aan via onze web-site www.valsalarmmade.nl .
Of kom eens kijken op onze repetitieavond op dinsdagavond (20:00u-22:00u) in ’t Jaghthuys
in Made.
En om gehoor te geven aan de titel ‘Iets te doen op de May? – Vals Alarm is er bij!’:
tijdens Bruisend Made speelt Vals Alarm van 13:00u tot 15:00u.
Tot ziens op zondag 3 juli!

