
	  

	  

	  

Beste	  allemaal,	  
	  
Goed	  nieuws!	  Zeer	  binnenkort	  verschijnt	  de	  nieuwe	  cd	  van	  Frank!	  
	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  lees	  je	  er	  alles	  over;	  van	  het	  officiële	  persbericht	  tot	  welke	  radio-‐
interviews	  en	  –optredens	  rond	  het	  nieuwe	  album	  al	  gepland	  staan.	  	  
En	  heel	  bijzonder:	  collega	  Stef	  Bos	  laat	  uitgebreid	  zijn	  licht	  schijnen	  over	  Franks	  nieuwe	  
album.	  	  	  
	  
Daarnaast	  uiteraard	  aandacht	  voor	  de	  korte,	  speciale	  theatertour	  die	  nu	  ook	  snel	  dichterbij	  
komt.	  	  Op	  13	  februari	  het	  eerste	  optreden	  in	  Barneveld!	  Natuurlijk	  zullen	  de	  liedjes	  van	  de	  
nieuwe	  cd	  tijdens	  deze	  optredens	  centraal	  staan.	  Frank	  laat	  zich	  begeleiden	  door	  zijn	  
companen	  Ton	  Snijders,	  Rens	  van	  der	  Zalm,	  Charles	  Nagztaam	  en	  Martin	  de	  Wagter	  met	  
wie	  hij	  ook	  de	  cd	  heeft	  opgenomen.	  
Alleen	  in	  februari	  en	  maart	  te	  zien	  in	  de	  Nederlandse	  theaters	  en	  voor	  onze	  zuiderburen	  
volgen	  nog	  2	  concerten	  in	  april.	  
	  
Genoeg	  te	  lezen,	  zo	  dachten	  wij,	  en	  genoeg	  om	  naar	  uit	  te	  kijken.	  
	  
We	  hopen	  jullie	  tijdens	  deze	  theatertour	  te	  mogen	  begroeten!	  
	  
Het	  FBI-‐team	  

	  
	  

	  



	  
	  
Frank	  Boeijen	  –	  LIEFDE	  &	  MOED	  –	  Het	  officiële	  persbericht	  
Release:	  31	  januari	  2013	  	  
Coast	  Company	  /	  Coast	  to	  Coast	  	  	  
	  
In	  eerste	  instantie	  had	  Frank	  Boeijen	  voor	  begin	  2013	  een	  rustperiode	  ingelast,	  maar	  Frank	  
genoot	  tijdens	  de	  laatste	  theatertour	  zo	  van	  het	  samen	  musiceren	  dat	  hij	  dat	  gevoel	  
absoluut	  wilde	  vastleggen.	  Hij	  wilde	  de	  nieuwe	  nummers	  die	  de	  afgelopen	  tijd	  ontstonden	  
het	  daglicht	  laten	  zien.	  
Vanaf	  eind	  januari	  gaat	  dit	  gebeuren,	  want	  dan	  is	  het	  nieuwe	  album	  LIEFDE	  &	  MOED	  overal	  
verkrijgbaar.	  Tijdens	  een	  korte,	  speciale	  tournee	  kun	  je	  ook	  in	  de	  Nederlandse	  en	  Belgische	  
theaters	  kennis	  maken	  met	  dit	  nieuwe	  materiaal.	  Zie	  voor	  alle	  data:	  
www.frankboeijen.nl/concertagenda	  
	  



	  
Frank	  schreef	  de	  tien	  nieuwe	  liedjes	  van	  LIEFDE	  &	  MOED	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  
pianist	  Ton	  Snijders.	  Met	  Rens	  van	  der	  Zalm,	  Martin	  de	  Wagter,	  Charles	  Nagtzaam	  en	  Ton	  
Snijders	  werden	  ze	  tussen	  juli	  en	  december	  2012	  opgenomen	  en	  het	  leverde	  een	  
hartverwarmende	  en	  integere	  cd	  op.	  De	  fotografie	  werd	  verzorgd	  door	  Károly	  Effenberger.	  	  
Het	  is	  een	  album	  dat	  luistert	  als	  een	  aaneengesloten	  verhaal.	  De	  liedjes	  vormen	  samen	  een	  
eenheid	  maar	  zijn	  ook	  los	  van	  elkaar	  te	  zien.	  Het	  geheel	  ademt	  een	  sfeer	  van	  een	  bepaalde	  
tijdloosheid,	  er	  is	  veel	  ruimte	  voor	  de	  schoonheid	  van	  het	  detail	  en	  schijnbaar	  eenvoudige	  
observaties	  krijgen	  door	  de	  woord-‐	  en	  zinskeuze	  van	  Frank	  een	  bijzondere	  betekenis.	  	  
	  

Uiteraard	  schreef	  Frank	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  muziek	  en	  teksten	  zelf,	  met	  uitzondering	  
van	  de	  tekst	  van	  Vervulling	  van	  dichter	  Gerrit	  Achterberg.	  Op	  de	  middelbare	  school	  kwam	  
Frank	  al	  met	  zijn	  poëzie	  in	  aanraking	  en	  het	  leek	  hem	  een	  mooi	  idee	  om	  een	  gedicht	  van	  
Achterberg	  op	  muziek	  te	  zetten.	  Het	  lied	  verhoudt	  zich	  echter	  prachtig	  tot	  zijn	  eigen	  
woorden,	  die	  hun	  uitwerking	  niet	  missen.	  Luister	  verder	  bijvoorbeeld	  naar	  Vragen	  wonen	  
overal	  (reizen,	  weggaan	  en	  toch	  overal	  jezelf	  tegenkomen)	  of	  De	  ogen	  van	  haar	  moeder	  (de	  
ontmoeting	  van	  een	  oude	  liefde	  tegen	  het	  licht	  van	  het	  verstrijken	  van	  de	  tijd),	  Overal	  bleef	  
er	  iets	  achter	  (overal	  laat	  je	  iets	  achter,	  of	  het	  nu	  gedachten	  zijn,	  een	  voetstap,	  een	  indruk,	  
een	  herinnering	  of	  een	  lied	  is)	  en	  Helpende	  hand	  in	  dromen,	  waarbij	  Frank	  speelt	  met	  de	  
Indonesische	  metafoor	  waarbij	  je	  iemand	  waarvan	  je	  zo	  veel	  houdt,	  zelfs	  te	  hulp	  wilt	  komen	  
in	  zijn	  of	  haar	  dromen.	  	  

	  

Naast	  gitaar,	  bas,	  piano	  en	  drums	  werden	  talloze	  instrumenten	  gebruikt	  die	  samen	  een	  
prachtig	  kader	  vormen	  voor	  de	  authentieke	  liedjes.	  De	  instrumentatie	  vormt	  een	  rijke	  
schakering	  aan	  klanken,	  waarbij	  je	  bij	  iedere	  luisterbeurt	  weer	  iets	  nieuws	  ontdekt.	  
	  

Ton	  Snijders:	  vleugel,	  toetsen,	  Fender	  Rhodes,	  elektrische	  gitaar	  en	  elektrische	  bas	  
Martin	  de	  Wagter:	  drums,	  percussie	  
Charles	  Nagtzaam:	  elektrische	  bas,	  fretless	  bas	  
Rens	  van	  der	  Zalm:	  akoestische	  gitaar,	  elektrische	  gitaar,	  accordeon,	  bas-‐accordeon,	  
mandoline,	  bouzouki,	  viool,	  EBow	  
Frank	  Boeijen:	  zang,	  gitaar	  
	  

LIEFDE	  &	  MOED	  vormt	  een	  mooi	  en	  subtiel	  nieuw	  hoofdstuk	  in	  het	  omvangrijke	  oeuvre	  van	  
Frank	  Boeijen.	  Hij	  zit	  inmiddels	  vele	  jaren	  in	  het	  vak,	  ontving	  meerdere	  Platina	  en	  Gouden	  
platen,	  kreeg	  twee	  Edisons	  en	  een	  Gouden	  en	  een	  Zilveren	  Harp	  uitgereikt.	  Liedjes	  als	  o.a.	  
Zwart	  Wit,	  Kronenburg	  Park,	  De	  Verzoening,	  Welkom	  in	  Utopia,	  Zeg	  me	  dat	  het	  niet	  zo	  is	  en	  
Vaderland	  zijn	  waarschijnlijk	  onderdeel	  van	  het	  collectief	  geheugen	  van	  veel	  Nederlanders	  
en	  stonden	  samen	  met	  nog	  vele	  andere	  nummers	  in	  de	  hitlijsten.	  	  Ook	  werden	  inmiddels	  
twee	  boeken	  gepubliceerd.	  In	  2007	  verscheen	  het	  boek	  36,9	  ⁰C	  met	  poëtische	  teksten	  en	  
daarbij	  de	  cd	  Fim	  Do	  Mundo	  en	  in	  2011	  kwam	  Genade	  uit,	  een	  fotoboek	  en	  cd	  ineen.	  	  
	  

Of	  Frank	  Boeijen	  nu	  in	  het	  theater,	  met	  een	  grote	  band	  of	  in	  een	  kleine	  intieme	  setting	  
speelt,	  op	  een	  festival	  of	  een	  megafestijn	  als	  the	  Night	  of	  the	  Proms,	  De	  Vrienden	  van	  
Amstel	  Live	  of	  een	  optreden	  doet	  in	  het	  Antwerpse	  Sportpaleis,	  hij	  weet	  de	  aandacht	  van	  elk	  
publiek	  vast	  te	  houden.	  	  
	  

	  



	  
	  
MEDIA	  
	  
2	  februari	  :	  	   En	  Nu	  Serieus	  	  -‐	  	  Radio	  2	  België	  	  -‐	  	  08.00-‐10.00	  uur	  
	   	   2	  liedjes	  live	  
	   	   Via	  de	  site	  www.radio2.be/en-‐nu-‐serieus	  vind	  je	  alle	  info	  over	  het	  	  
	   	   bijwonen	  van	  de	  uitzending	  
	  
5	  februari:	  	   Tijd	  voor	  Twee.	  Te	  gast	  aan	  tafel	  bij	  Frits	  Spits	  	  -‐	  	  	   	   	  
	   	   Radio	  2	  	  -‐	  	  12.00-‐14.00	  uur	  
	  
9	  februari:	   Tros	  Muziekcafé.	  Te	  gast	  bij	  Daniël	  Dekker	  
	   	   Met	  volledige	  band,	  meerdere	  nummers	  live	   	  

Radio	  2	  	  -‐	  	  17.00-‐18.00	  uur	  
Je	  bent	  van	  harte	  welkom	  om	  de	  live-‐uitzending	  	  bij	  te	  wonen	  in	  het	  	  
Podiumcafé	  van	  Podium	  De	  Vorstin,	  Koninginneweg	  44	  in	  Hilversum.	  Het	  
podiumcafé	  is	  open	  voor	  publiek	  vanaf	  15.00	  uur	  

	  
20	  februari:	  Tijd	  voor	  Max	  	  -‐	  	  Ned.	  2	  	  -‐	  	  17.35-‐18.30	  uur	  
	   	   Via	  de	  site	  www.omroepmax.nl	  kun	  je	  een	  formulier	  invullen	  	  

om	  de	  opname	  bij	  te	  kunnen	  wonen.	  
	  
2	  maart:	   Cappuccino	  	  -‐	  	  Radio	  2	  	  -‐	  	  09.00-‐12.00	  uur	  
	   	   Presentatie	  Jurgen	  van	  den	  Berg	  
	   	   Wil	  jij	  de	  uitzending	  bijwonen?	  Je	  bent	  van	  harte	  welkom:	  
	   	   NCRV	  (AKN-‐gebouw)	  's	  Gravelandseweg	  80	  in	  Hilversum	  
	   	   Entree	  is	  gratis,	  vooraf	  reserveren	  is	  niet	  mogelijk.	  
	  
9	  maart:	  	   Spijkers	  met	  Koppen	  –	  Radio	  2	  	  -‐	  12.00-‐14.00	  uur	  

Met	  volledige	  band,	  meerdere	  nummers	  live	   .	  
	   	   Presentatie:	  Dolf	  Jansen	  en	  Felix	  Meurders	  	  
	   	   Wil	  jij	  de	  uitzending	  bijwonen?	  Dan	  ben	  je	  van	  harte	  welkom	  
	   	   in	  café	  The	  Florin,	  Nobelstraat	  2	  in	  Utrecht.	  Entree	  is	  gratis,	  	  

vooraf	  reserveren	  is	  niet	  mogelijk.	  
	  
	  
	  

www.frankboeijen.nl	  
www.facebook.com/FrankBoeijenMusic	  
www.twitter.com/BoeijenMusic	  
	  
	  

	  	  



	  

Statement	  over	  deze	  tijd	  zonder	  statement	  
	  
In	  een	  boek	  van	  Allesandro	  Baricco	  staat	  een	  schilder	  in	  de	  branding	  om	  de	  zee	  vast	  te	  
vangen	  op	  het	  doek	  en	  slaagt	  er	  niet	  in.	  Hij	  had	  voordien	  altijd	  portretten	  van	  mensen	  
geschilderd	  en	  begon	  daarbij	  altijd	  met	  de	  ogen.	  Wanneer	  hij	  die	  had	  vastgelegd	  volgde	  
de	  rest	  als	  vanzelf.	  
Maar	  de	  zee	  heeft	  geen	  ogen	  en	  daar	  loopt	  zijn	  weg	  dood.	  	  
Totdat	  een	  kind	  tegen	  hem	  zegt;	  
‘De	  schepen	  aan	  de	  horizon	  zijn	  de	  ogen	  van	  de	  zee’	  
Het	  zou	  een	  zin	  kunnen	  zijn	  die	  Frank	  Boeijen	  zingt	  op	  zijn	  laatste	  cd.	  
	  
Na	  een	  drukke	  dag	  van	  veel	  files	  en	  veel	  gesprekken	  beluisterde	  ik	  zijn	  nieuwste	  
verzameling	  songs	  en	  opeens	  daalde	  er	  een	  rust	  over	  mij	  neer.	  Als	  een	  deken	  van	  
tijdloosheid	  die	  me	  losmaakte	  van	  deze	  tijd	  waarin	  het	  leven	  voorbijraast	  en	  waardoor	  je	  
soms	  achter	  jezelf	  aan	  loopt.	  
Vanaf	  het	  eerste	  nummer	  al	  keerde	  ik	  terug	  naar	  een	  wereld	  die	  verstild	  is	  en	  waarin	  de	  
schoonheid	  van	  het	  detail	  het	  wint	  van	  het	  circus	  dat	  ons	  soms	  omringt.	  
Alsof	  ik	  dichter	  bij	  mezelf	  werd	  gebracht.	  
Het	  is	  geen	  cd	  met	  losse	  stukken	  waaruit	  je	  je	  favorieten	  kunt	  pikken,	  hij	  luistert	  als	  een	  
aangesloten	  verhaal	  van	  schijnbaar	  eenvoudige	  observaties	  die	  soms	  door	  één	  zin	  een	  
gelaagde	  betekenis	  krijgen.	  Zoals	  in	  ‘Vragen	  wonen	  overal’	  
	  
‘De	  man	  wenste	  me	  een	  goede	  morgen	  
	  Goede	  morgen	  
	  En	  ik	  wou	  dat	  het	  waar	  was’	  



	  
of	  zoals	  in	  ‘De	  ogen	  van	  haar	  moeder’	  
	  
En	  plotseling	  had	  ze	  de	  ogen	  van	  haar	  moeder	  
De	  jonge	  vrouw	  was	  verdwenen	  
Verdwenen	  in	  het	  leven	  
	  
Daar	  word	  ik	  als	  liedjesschrijver	  positief	  jaloers	  door.	  
Het	  feit	  ook	  dat	  een	  gedicht	  van	  Gerrit	  Achterberg	  dat	  hij	  zingt	  niet	  wezenlijk	  anders	  
aanvoelt	  dan	  de	  teksten	  van	  zijn	  eigen	  hand	  zegt	  voldoende.	  
	  
Toen	  ik	  begin	  jaren	  tachtig	  voor	  het	  eerst	  zijn	  songs	  hoorde	  was	  er	  al	  dat	  gevoel	  dat	  hij	  
niet	  echt	  in	  een	  stroming	  van	  Nederlandstalige	  muziek	  was	  onder	  te	  brengen.	  Omdat	  hij	  
dikwijls	  het	  onderwerp	  schampte	  in	  plaats	  van	  alles	  bij	  naam	  te	  noemen.	  	  
Waar	  toen	  de	  muziek	  nog	  sterke	  popinvloeden	  vertoonde	  die	  paste	  bij	  de	  grote	  thema’s	  
zoals	  in	  ‘Zwart	  Wit’	  en	  ‘Kronenburgpark’	  heeft	  hij	  een	  weg	  afgelegd	  waarin	  de	  kleine	  
observaties	  een	  rol	  spelen	  en	  die	  ook	  in	  een	  mooie	  balans	  staan	  met	  de	  muziek	  die	  
minder	  over	  je	  heen	  komt	  als	  een	  stormvloed,	  maar	  meer	  een	  deur	  is	  die	  zich	  uitnodigend	  
opent	  naar	  een	  wereld	  die	  deze	  tijd	  aan	  zichzelf	  laat	  zien.	  
De	  muziek	  en	  vooral	  ook	  hoe	  er	  gemusiceerd	  wordt,	  vormt	  vanaf	  het	  openingsnummer	  
een	  constante	  lijn	  die	  wordt	  doorgezet	  en	  die	  een	  transparantie	  heeft	  die	  geen	  
overtuiging	  nodigt	  heeft	  om	  te	  overtuigen.	  
Het	  is	  een	  statement	  over	  de	  tijd	  waarin	  wij	  leven	  zonder	  een	  statement	  nodig	  te	  hebben.	  
	  
Toen	  ik	  de	  cd	  beluisterd	  had	  bevond	  ik	  mij	  op	  een	  eiland	  van	  rust	  in	  een	  doorgedraaide	  
tijd.	  
Er	  zijn	  niet	  veel	  cd’s	  die	  dat	  met	  mij	  kunnen	  doen.	  
Dat	  maakt	  van	  ‘Liefde	  en	  Moed’	  een	  bijzondere	  verzameling	  songs	  die	  in	  het	  omvangrijke	  
oeuvre	  van	  Boeijen	  een	  mooi	  en	  subtiel	  nieuw	  hoofdstuk	  vormen.	  
	  
Stef	  Bos	  
	  

	  

	  

	  



	  
Voorinschrijving	  	  LIEFDE	  &	  MOED	  	  
	  
Wil	  jij	  LIEFDE	  &	  MOED	  al	  in	  huis	  hebben,	  nog	  voordat	  de	  cd	  in	  de	  winkel	  ligt?	  	  Als	  lid	  van	  
Frank	  Boeijen	  Informatie	  bieden	  we	  je	  als	  eerste	  die	  mogelijkheid.	  En	  kun	  je	  al	  
muziekfragmenten	  beluisteren!	  
	  
Vanaf	  vandaag	  tot	  en	  met	  20	  januari	  kun	  je	  de	  cd	  vooraf	  bestellen.	  De	  prijs	  is	  €	  18,-‐	  
inclusief	  verzendkosten.	  	  
Via	  onderstaande	  link	  kun	  je	  je	  gegevens	  invullen	  en	  direct	  de	  betaling	  regelen.	  
Je	  krijgt	  de	  cd	  dan	  in	  de	  week	  van	  28	  januari	  toegestuurd.	  
As	  je	  bestelt	  vanuit	  het	  buitenland	  dien	  je	  rekening	  te	  houden	  met	  een	  aantal	  extra	  dagen	  
voor	  de	  verzending.	  
	  
Onder	  de	  voorinschrijvingen	  verloten	  we	  	  
2	  gratis	  toegangskaarten	  voor	  een	  concert	  naar	  keuze.	  Een	  overzicht	  van	  de	  optredens	  
tijdens	  deze	  korte,	  speciale	  tournee	  vind	  je	  op	  de	  laatste	  pagina	  van	  deze	  nieuwsbrief.	  
	  
Bestel	  en	  beluister	  dus	  nu:	  
	  	  
http://www.triparoundtheworld.nl/product/20039/liefde-‐-‐moed	  

	  

	  

	  



	  



	  


