
 

Beste allemaal, 

* In deze nieuwsbrief aandacht voor de komende 2 theater optredens  

in België en de festivals voor komende zomer met een leuke actie,  

speciaal voor leden van Frank Boeijen Informatie. 

* Op de site staat het al aangekondigd: 

de muzikanten die Frank zullen begeleiden tijdens de festivals zijn: 

Ton Snijders: toetsen 

Charles Nagtzaam: bas 

Martin de Wagter: drums 

Peter van Benthem: elektrische gitaar 

Ger Hoeijmakers: elektrische gitaar 

* En een aantal verrassingen tijdens de zomeroptredens: 

één daarvan is het optreden van Frank in Openluchttheater Rivierenhof in Deurne 

(Antwerpen). Diezelfde avond zal Stef Bos daar ook met zijn eigen band optreden. 

Wie weet wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Een avond om niet te missen. 

* De planning voor de Theatertournee van 2014 is bijna afgerond. Begin mei wordt 

de volledige concertagenda bekend gemaakt. 

* Weer vele mooie dingen om naar uit te kijken. 

* We hopen jullie tijdens de zomeroptredens te mogen begroeten! 

Het FBI-team 

 

 



 

 

 

NOG 2 THEATEROPTREDENS IN APRIL 2013  

 

Eind maart hebben Frank en band de Nederlandse Theatertournee succesvol afgesloten 

in Nijmegen. 

 

De allerlaatste mogelijkheden om deze prachtige Liefde & Moed-concerten mee te 

maken zijn: 

 

 

Zaterdag 27 april 2013 

Anciënne Belgique – Brussel 

Mt gastoptreden van Jackobond. 

Kaarten zijn enkel verkrijgbaar via: 

www.abconcerts.be/nl/concerten/p/detail/frank-boeijen-27-04-2013 

 

 

Zondag 28 april 2013  

De Roma – Antwerpen 

Kaarten zijn telefonisch verkrijgbaar op 0032-32929740 

Of via www.deroma.be 

 

 

 



 

FESTIVALS 2013  

 

 

Vr 19 april:  Nekka-Nacht – Sportpaleis Antwerpen (B) 

   Gastoptreden Frank (zonder eigen band) 

                                             www.nekka-nacht.be 

 

Zo 5 mei:  Bevrijdingsfestival – Wageningen 

   21.00-22.15 uur 

   www.4en5meiwageningen.nl 

 

Za 11 mei:  Groene Hart Festival – Woerden 

   21.30-22.30 uur 

   www.groenehartfestival.nl 

   Zie speciale actie voor FBI-leden in deze nieuwsbrief 

 

Za 1 juni:  Retropop – Emmen 

   19.00-20.00 uur 

   www.retropop.nl 

 

Za 15 juni:  Kleinkunstfestival – Oostende (B) 

                                  22.30 uur 

                                  www.kursaaloostende.be 

 

Do 27 juni:  Openluchttheater Rivierenhof – Deurne (Antwerpen) 

   20.00 uur 

   Ook Stef Bos treedt met eigen band op. 

 

Vr 28 juni:   Brouwersfeesten- Oudenaarde (B) 

                                  www.adriaenbrouwer.be 

 

Za 29 juni:  Openluchttheater Caprera – Bloemendaal 

20.30 uur 

   Kaarten verkrijgbaar vanaf 2 april via 023-5250050 of website 

   www.openluchttheaterbloemenedaal.nl 

 

Zo 30 juni:   Festival Heetervuren – Tervuren (B) 

                                  20.30 uur 

 

Za 13 juli:  Natuurtheater Kersouwe – Heeswijk-Dinther 

   21.00 uur 

   Kaarten verkrijgbaar vanaf 13 april 10.00 uur via website 

   www.kersouwe.nl 

 

 

 



 

 

 

Zo 4 augustus: Fonnefeesten – Lokeren (B) 

   00.00- 01.00 uur 

   www.fonnefeesten.be  

 

Za 10 augustus: Dutch Valley – Spaarnwoude 

   21.00-22.00 uur 

   www.dutchvalleyfestival.nl 

 

Vr 30 augustus: Ten Vrede Festival – Diksmuide (B) 

                                  20.00-21.15 uur 

   www.tenvrede.be 

 

Vr 6 september: Festival – Bree (B) 

   00.15-01.30 uur 

 

Za 7 september: Sint Job Zomert – Sint Job in ’t Goor (B) 

 

 

 

Openluchttheater Caprera Bloemendaal 2012. Fotografie: Arend Spaans 

 



 

 

ACTIE GROENE HART FESTIVAL VOOR LEDEN VAN FBI 

 

Zaterdag 11 mei vindt het Groene Hart Festival in Woerden plaats. 

Verschillende Nederlandse artiesten zullen daar optreden; zo zal ook Frank Boeijen met 

band een optreden geven. 

Alle leden van Frank Boeijen Informatie ontvangen een speciale kortingsvoucher 

waarmee men 50% korting krijgt op de ticketprijs van € 27,50. Leden die via FBI 

meedoen aan de actie kunnen dus voor slechts € 13,75 een kaartje kopen voor dit 

concert (max. 2 p/pers). 

Meedoen is heel eenvoudig! 

Stuur vóór 12 april een mail naar win@groenehartfestival.nl onder vermelding van 

Frank Boeijen Informatie Actie. Je ontvangt daarna een mail met een persoonlijke 

kortingscode en verdere instructies hoe je twee kaarten kunt kopen.  

Let op: de actie loopt tot en met 11 april 23:00u. Zorg dus dat je op tijd je aanmelding 

stuurt. 

Wil je meer informatie? Kijk dan op  www.groenehartfestival.nl 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Liefde & Moed, het nieuwe album van Frank Boeijen 

 

In de winkel verkrijgbaar of te bestellen via: 

http://www.triparoundtheworld.nl/product/20039/liefde--moed 
 
 
 
 
 

 
 

De single Vragen Wonen Overal 

 

Te downloaden via: 

https://itunes.apple.com/nl/album/vragen-wonen-overal-single/id603021683 

 


