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Vals Alarm; een (bijna) ‘zilveren’ club 

(door Walt Deen) 
 

Je vraagt je bijna af “wie heeft er nog 

nooit van Vals Alarm gehoord” in Made en 

omstreken. Dat zijn er waarschijnlijk niet 

veel. En dat is begrijpelijk, want tijdens 

vele cuturele evenementen geven zij acte 

de presence. En keer op keer weten ze 

weer een groot deel van het publiek te plezieren met hun klanken. 

Ook dit jaar zijn ze weer te zien tijdens Bruisend Made, Buitenmarkt 2012.  

 

Opgericht in 1988 en dus al bijna vijfentwintig jaar bezig met muziek. Bij de oprichting konden de meesten 

geen noot onderscheiden van een andere; sommigen boze tongen beweren dat dat nog steeds zo is. Maar 

door hun doorzettingsvermogen is het toen toch gelukt om met een groepje gelijkgestemden binnen een 

aantal maanden vrolijke deuntjes ten gehore te brengen. En dat doen ze nog steeds met veel plezier. 

Het enthousiasme en de swung die ze vaak uitstralen is voor diverse mensen in hun nabije omgeving aanleiding 

geweest om ook muziek te gaan maken. Zelf zeggen ze: “We zijn geen topmuzikanten, maar we hebben plezier 

in het muziekmaken en dat proberen we dan ook uit te stralen”. En dat is te zien. 

Volgend jaar dan gaan 

ze voor het zilveren 

jubileum en dat laten 

ze niet zomaar voorbij 

gaan. Een speciale 

commissie buigt zich 

momenteel over de 

ideeën die de 

afgelopen maanden in 

verschillende 

brainstorm-sessies zijn 

geopperd. “Als we ze 

allemaal moeten gaan verwezenlijken dan hebben nog eens 25 jaar nodig”, was de reactie na een eerste blik 

op alle ideeën. “Maar er zitten beauties tussen, hoor. Neem dat maar van ons aan.” 

Kortom:  

Vals Alarm daar zit (nog voor jaren) muziek in! 

 

 

En dit jaar gaan we met de pet rond voor KWF Kankerbestrijding. 

 
Voor meer informatie kijk op www.valsalarmmade.nl of ga naar onze facebook-pagina. 

 

http://www.valsalarmmade.nl/
http://www.facebook.com/pages/Vals-Alarm/338576812837919

