
 

 

	  
Beste	  FBI	  leden,	  
	  
Het	  najaar	  is	  in	  zicht.	  En	  dat	  betekent	  achter	  de	  schermen	  voorbereiden	  voor	  de	  nieuwe	  
theatertournee	  en	  alles	  wat	  komen	  gaat.	  	  
Ook	  het	  FBI	  team	  is	  druk	  in	  de	  weer.	  Maar	  wie	  is	  het	  FBI-‐team?	  En	  wie	  doet	  wat?	  	  
We	  introduceren	  onszelf	  graag.	  
Hans	  is	  de	  voorzitter	  van	  de	  club.	  Hij	  schrijft,	  initieert,	  stelt	  samen	  en	  adviseert.	  Daarnaast	  is	  
Bionda	  de	  stuwende	  kracht	  in	  het	  regelen,	  bedenken	  en	  organiseren	  van	  communicatie,	  
bijeenkomsten	  en	  de	  FBI	  items.	  De	  ledenadministratie	  en	  alles	  wat	  daarbij	  komt	  kijken	  is	  in	  
de	  professionele	  handen	  van	  Debbie.	  Tot	  slot	  vult	  Marianne	  het	  FBI-‐team	  aan	  met	  
communicatie,	  online	  acties,	  het	  web	  en	  social	  media.	  
	  
Wij	  hebben	  met	  veel	  plezier	  deze	  nieuwsbrief	  voor	  jullie	  samengesteld.	  	  
	  
Groet	  FBI	  team	  
	  
	  

Inhoud:	  
1. Persoonlijk	  bericht	  Frank	  
2. Nieuwe	  tour	  
3. Download	  Domenica	  
4. Nieuwe	  webwinkel	  FBI	  leden	  
5. Vinyl	  
6. December	  feestmaand	  
7. FBI	  statistieken	  

	  
	  
	  



 

 

	  
Persoonlijk	  bericht	  van	  Frank	  
	  
Het	  najaar	  in	  zicht.	  Schoorvoetend	  bezig	  met	  nieuwe	  liedjes.	  	  
In	  alle	  rust	  nieuw	  materiaal	  aan	  het	  schrijven.	  	  
In	  het	  stadium	  van	  demo’s.	  Experimenteren,	  nieuwe	  wegen	  bewandelen.	  
	  	  
De	  behoefte	  om	  nieuwe	  dingen	  te	  maken	  is	  groot.	  	  
Een	  ware	  bron	  van	  geluk.	  De	  liedjes	  ontwikkelen	  zich	  en	  krijgen	  vorm.	  	  
Een	  mooie	  reis.	  
	  	  
‘Jouw	  ogen	  
Ik	  denk	  aan	  jouw	  ogen	  
Ze	  kijken	  me	  aan	  
Ze	  vragen	  zich	  af	  
	  	  
Hoe	  het	  met	  me	  gaat	  
Hoe	  ik	  me	  voel	  
Alles	  is	  teder	  
Als	  ik	  naar	  jou	  kijk’	  
	  	  
Er	  zullen	  wel	  wat	  nieuwe	  nummers	  gespeeld	  worden	  tijdens	  de	  nieuwe	  tournee.	  	  
Welke	  is	  nog	  even	  zoeken.	  Verder	  gaan	  op	  de	  weg	  die	  ik	  ben	  ingeslagen.	  	  
Reizen,	  ontmoeten	  en	  schrijven	  zullen	  de	  komende	  maanden	  vullen.	  
	  	  
Groet	  van	  Frank	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

	  
Nieuwe	  tour	  2017	  
De	  nieuwe	  tour	  gaat	  10	  februari	  2017	  van	  start	  in	  het	  Schaffelaartheater	  in	  Barneveld.	  	  De	  
toursamenstelling	  maken	  we	  later	  dit	  jaar	  bekend.	  Dus	  laat	  je	  vooral	  verrassen.	  We	  kijken	  
enorm	  uit	  naar	  de	  nieuwe	  tournee.	  De	  tourdata	  zetten	  we	  nog	  even	  voor	  je	  op	  een	  rij.	  	  
	  
Op	  zaterdag	  29	  oktober	  staat	  het	  zo	  goed	  als	  uitverkochte	  concert	  in	  het	  Concertgebouw	  
Amsterdam	  in	  de	  agenda.	  	  
	  
TOUR	  2017
	  
FEBRUARI	  2017	  
VR	  10	  FEB	  	  	   BARNEVELD	  -‐	  SCHAFFELAARTHEATER	  
ZA	  11	  FEB	  	  	   TIEL	  -‐	  AGNIETENHOF	  
DO	  16	  FEB	  	   KORTRIJK	  (B)	  -‐	  SCHOUWBURG	  
VR	  17	  FEB	  	  	   HELMOND	  -‐	  THEATER	  SPEELHUIS	  
ZA	  18	  FEB	  	  	   TERNEUZEN	  -‐	  SCHELDETHEATER	  
VR	  24	  FEB	  	  	   PAPENDRECHT	  -‐	  THEATER	  DE	  WILLEM	  
ZA	  25	  FEB	  	  	   AMSTELVEEN	  -‐	  SCHOUWBURG	  	  
DI	  28	  FEB	  	   	   ZOETERMEER	  –	  STADSTHEATER	  
	  
MAART	  2017	  
ZA	  4	  MRT	  	   	   EINDHOVEN	  -‐	  MG	  FRITS	  PHILIPS	  
ZO	  5	  MRT	  	  	   CUIJK	  -‐	  SCHOUWBURG	  CUIJK	  
VR	  10	  MRT	  	   MECHELEN	  (B)	  -‐	  STADSSCHOUWBURG	  
ZA	  11	  MRT	  	   MERKSEM	  (B)	  -‐	  CULTUURCENTRUM	  
WO	  15	  MRT	  	   LEEUWARDEN	  -‐	  DE	  HARMONIE	  
DO	  16	  MRT	  	   ETTEN	  LEUR	  -‐	  NIEUWE	  NOBELAER	  
VR	  17	  MRT	  	   BUSSUM	  -‐	  SPANT!	  
ZA	  18	  MRT	  	   HARDERWIJK	  -‐	  THEATER	  HARDERWIJK	  
WO	  22	  MRT	  	   AMSTERDAM	  -‐	  DE	  MEERVAART	  
DO	  23	  MRT	  	   SNEEK	  -‐	  THEATER	  SNEEK	  
VR	  24	  MRT	  	   ROTTERDAM	  -‐	  OUDE	  LUXOR	  THEATER	  
ZA	  25	  MRT	  	   ZAANDAM	  -‐	  ZAANTHEATER	  
WO	  29	  MRT	  	   VEENENDAAL	  -‐	  DE	  LAMPEGIET	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
APRIL	  2017	  
ZA	  1	  APR	  	   	   ALPHEN	  AD	  RIJN	  -‐	  THEATER	  CASTELLUM	  
ZO	  2	  APR	  	   	   ROESELARE	  (B)	  -‐	  CC	  DE	  SPIL	  
WO	  5	  APR	  	  	   TILBURG	  -‐	  SCHOUWBURG	  TILBURG	  
VR	  7	  APR	  	   	   GRONINGEN	  -‐	  DE	  OOSTERPOORT	  
ZA	  8	  APR	  	   	   HENGELO	  -‐	  RABOTHEATER	  
WO	  12	  APR	  	   NIEUWEGEIN	  -‐	  DE	  KOM	  
VR	  14	  APR	  	   PURMEREND	  -‐	  THEATER	  DE	  PURMARYN	  
ZA	  15	  APR	  	  	   DELFT	  -‐	  THEATER	  DE	  VESTE	  
VR	  21	  APR	  	   DEN	  HAAG	  -‐	  DILIGENTIA	  
ZA	  22	  APR	  	  	   DORDRECHT	  -‐	  SCHOUWBURG	  KUNSTMIN	  
VR	  28	  APR	  	   HAARLEM	  -‐	  STADSSCHOUWBURG	  
ZA	  29	  APR	  	  	   KAMPEN	  -‐	  STADSGEHOORZAAL	  
ZO	  30	  APR	  	   UTRECHT	  -‐	  STADSSCHOUWBURG	  
	  
MEI	  2017	  
DI	  2	  MEI	  	   	   IJMUIDEN	  -‐	  STADSSCHOUWBURG	  VELSEN	  
DO	  4	  MEI	  	   	   HEIST	  OP	  DEN	  BERG	  (B)	  -‐	  CC	  ZWANEBERG	  
VR	  5	  MEI	  	   	   TERVUREN	  (B)	  -‐	  GC	  PAPEBLOK	  
ZA	  6	  MEI	  	   	   BREDA	  -‐	  CHASSÉ	  THEATER	  
WO	  10	  MEI	  	   VELDHOVEN	  -‐	  THEATER	  DE	  SCHALM	  
DO	  11	  MEI	  	   ARNHEM	  -‐	  MUSIS	  SACRUM	  
VR	  12	  MEI	  	  	   DEVENTER	  -‐	  SCHOUWBURG	  
ZA	  13	  MEI	  	  	   HEERHUGOWAARD	  -‐	  COOL	  K&C	  
WO	  17	  MEI	  	   LEIDEN	  -‐	  LEIDSE	  SCHOUWBURG	  
DO	  18	  MEI	  	   APELDOORN	  -‐	  SCHOUWBURG	  ORPHEUS	  
VR	  19	  MEI	  	  	   GENT	  -‐	  CAPITOLE	  (B)	  
ZA	  20	  MEI	  	  	   SINT	  -‐	  GILLIS	  -‐	  WAAS	  (B)	  |	  GC	  DE	  ROUTE	  
MA	  22	  MEI	  	   AMSTERDAM	  -‐	  DE	  KLEINE	  KOMEDIE	  
VR	  26	  MEI	  	  	   NIJMEGEN	  -‐	  STADSSCHOUWBURG	  
ZA	  27	  MEI	  	  	   NIJMEGEN	  -‐	  STADSSCHOUWBURG	  

	  
	  
	  
	  



 

 

	  
Download	  Domenica	  
Wat	  een	  leuke	  reacties	  hebben	  we	  ontvangen	  van	  jullie.	  	  
Veel	  dank	  daarvoor!	  Heb	  je	  niets	  ontvangen?	  Laat	  het	  ons	  weten	  via	  
debbie@frankboeijen.nl,	  dan	  sturen	  we	  je	  de	  download	  alsnog	  toe.	  
	  
Nieuwe	  webwinkel	  
Voor	  FBI-‐leden	  hebben	  we	  een	  webwinkel	  gemaakt	  met	  daarin	  alle	  FBI	  items.	  Zo	  heb	  je	  alle	  
items	  overzichtelijk	  op	  een	  rij.	  Hier	  presenteren	  we	  ook	  nieuwe	  items.	  De	  link	  hiervoor	  is:	  
http://fbi-‐leden.24uurshop.nl/	  
	  
Met	  je	  lidmaatschapsnummer	  kun	  je	  bestellingen	  plaatsen.	  We	  leggen	  je	  kort	  uit	  hoe	  je	  dat	  
kunt	  doen.	  Weet	  je	  je	  lidmaatschapsnummer	  niet	  (meer),	  dan	  kun	  je	  dit	  nummer	  opvragen	  
via	  debbie@frankboeijen.nl	  
Op	  de	  homepage	  zie	  je	  de	  categorieën	  staan	  CD’s,	  DVD’s,	  Boeken	  en	  Diversen.	  Zo	  vind	  je	  
snel	  terug	  wat	  je	  nodig	  hebt.	  
	  

	  
	  
	  



 

 

	  
	  
Als	  je	  een	  product	  wilt	  kopen,	  klik	  je	  op	  het	  winkelmandje	  (stap	  1).	  Dan	  verschijnt	  het	  item	  
automatisch	  in	  het	  winkelwagen-‐scherm.	  Controleer	  alles	  goed	  en	  klik	  ‘vooraf	  betalen’	  aan.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

	  
Bij	  stap	  2	  voer	  je	  je	  gegevens	  in.	  Bij	  stap	  3	  controleer	  je	  deze	  en	  bij	  stap	  4	  bevestig	  je	  je	  
aankoop.	  Je	  ontvangt	  nu	  een	  bevestigingsmail	  met	  je	  bestelling	  en	  daarin	  de	  
betalingsgegevens.	  We	  doen	  ons	  best	  om	  je	  aangekochte	  item(s)	  zo	  snel	  mogelijk	  op	  te	  
sturen.	  
	  

	  



 

 

	  
Vinyl	  
Goed	  nieuws!	  Er	  komt	  een	  vinyl	  uitgave	  van	  Het	  Mooiste	  en	  Het	  Beste	  uit.	  Het	  album	  dat	  	  
20	  jaar	  geleden	  op	  cd	  uitkwam	  zal	  nu	  op	  vinyl	  worden	  uitgegeven.	  
Een	  uitgelezen	  kans	  voor	  de	  liefhebber!	  	  
En	  natuurlijk	  heb	  je	  een	  voordeel	  als	  lid	  van	  FBI.	  
Wij	  bieden	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  voorinschrijving	  via	  FBI	  te	  plaatsen	  en	  kunnen	  je	  de	  
driedubbel-‐LP	  voor	  een	  gereduceerd	  tarief	  aanbieden	  als	  je	  vóór	  1	  oktober	  bestelt.	  De	  
release	  van	  het	  album	  is	  op	  17	  oktober.	  
In	  de	  nieuwe	  webwinkel	  kun	  je	  een	  voorinschrijving	  plaatsen.	  Zorg	  dat	  al	  je	  gegevens	  zijn	  
ingevuld,	  zoals	  in	  de	  beschrijving	  hierboven.	  
	  

	  
	  
SIDE	  A	  1.	  Zeg	  Me	  Dat	  Het	  Niet	  Zo	  Is	  •	  2.	  Ze	  Geeft	  Om	  Mij	  •	  3.	  Twee	  Mannen	  Zo	  Stil	  (Remix)	  •	  4.	  De	  Verzoening	  
5.	  Kronenburg	  Park	  6.	  Winter	  In	  Hamburg	  •	  7.	  Schaduw	  
SIDE	  B	  1.	  De	  Piano	  Van	  Beethoven	  •	  2.	  Babel	  •	  3.	  De	  Wind	  Nam	  Hem	  Mee	  •	  4.	  De	  Glimlach	  Van	  Marius	  (Live)	  
5.	  Kan	  Er	  Niets	  Aan	  Doen	  (Live)	  •	  6.	  Dronkemansgedicht	  •	  7.	  Zonder	  Woorden	  (Live)	  
SIDE	  C	  1.	  Waar	  Kom	  Jij	  Vandaan	  (Live)	  •	  2.	  De	  Ontmoeting	  •	  3.	  Suzanne	  (Live)	  •	  4.	  Kamer	  Voor	  Twee	  (Februari	  
‘57)	  5.	  Voor	  Jou	  Alleen	  •	  6.	  Muze	  (Akoestische	  Demoversie)	  •	  7.	  Dan	  Zie	  Ik	  Jou	  Weer	  Staan	  
SIDE	  D	  1.	  Welkom	  In	  Utopia	  2	  •	  2.	  Kontakt	  •	  3.	  1.000.000	  Sterren	  •	  4.	  Zwart	  Wit	  •	  5.	  Hier	  Komt	  De	  Storm	  •	  6.	  
Koud	  In	  Mijn	  Hart	  
SIDE	  E	  1.	  Paradijs	  •	  2.	  De	  Wereld	  •	  3.	  Crime	  Passionel	  •	  4.	  De	  Verleiding	  (Live	  Met	  Koen	  Wauters)	  •	  5.	  Verslaafd	  
Aan	  Jou	  6.	  Linda	  
SIDE	  F	  1.	  Zo	  Mooi	  •	  2.	  Het	  Antwoord	  •	  3.	  De	  Beloning	  •	  4.	  Goudzoekers	  (Remix)	  •	  5.	  Doe	  Iets	  •	  6.	  
Verjaardagsfeest	  
	  
	  
	  



 

 

	  
FBI	  statistieken	  
Wie	  zijn	  er	  allemaal	  lid	  van	  FBI?	  
Waarschijnlijk	  heb	  je	  je	  die	  vraag	  wel	  eens	  gesteld.	  Wij	  ook.	  Dus	  zijn	  we	  op	  onderzoek	  
uitgegaan.	  Meer	  vrouwen	  dan	  mannen,	  dat	  leek	  voor	  de	  hand	  te	  liggen.	  Maar	  hoeveel	  
precies?	  En	  hoe	  is	  de	  verhouding	  tussen	  Vlamingen	  en	  Nederlanders?	  Hoe	  oud	  zijn	  de	  leden	  
van	  FBI?	  En	  hoe	  lang	  zijn	  ze	  lid?	  
Alle	  antwoorden	  op	  bovenstaande	  vragen	  staan	  hieronder.	  Verbaasd?	  Of	  juist	  niet?	  We	  
horen	  het	  graag	  van	  jullie.	  
	  

	  
De	  meeste	  leden	  (65%)	  zijn	  vrouw.	  	  
	  

	  
	  
Het	  overgrote	  deel	  woont	  in	  Nederland,	  België	  volgt	  met	  14%.	  In	  de	  overige	  2%	  zitten:	  Duitsland,	  
Engeland,	  Spanje,	  Italië	  Frankrijk,	  Zweden,	  Zwitserland,	  Australië,	  Canada	  en	  de	  VS.	  
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1%	  van	  alle	  leden,	  waarvan	  we	  de	  leeftijd	  weten,	  is	  jonger	  dan	  25	  jaar.	  Het	  leeuwendeel	  is	  boven	  de	  
41	  jaar.	  Leuk	  om	  te	  weten:	  het	  jongste	  lid	  is	  15	  en	  het	  oudste	  lid	  is	  81	  jaar	  oud.	  
	  

 
 
De	  helft	  van	  alle	  leden	  is	  10	  jaar	  of	  korter	  lid.	  Van	  de	  andere	  helft	  is	  34%	  tussen	  11	  en	  20	  jaar	  lid.	  16%	  
is	  zelfs	  langer	  lid	  dan	  20	  jaar!	  	  
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December…..	  
December	  feestmaand.	  Daarom	  zal	  er	  wederom	  een	  uniek	  item	  verschijnen	  aan	  het	  einde	  
van	  dit	  jaar.	  Wat?	  Dat	  houden	  we	  nog	  even	  geheim.	  Wel	  kunnen	  we	  verklappen	  dat	  het	  een	  
item	  wordt	  dat	  in	  niets	  lijkt	  op	  een	  item	  dat	  jullie	  in	  het	  verleden	  hebben	  mogen	  ontvangen.	  
	  
	  
	  
De	  volgende	  nieuwsbrief	  verschijnt	  in	  februari	  2017.	  Wil	  je	  deze	  nieuwsbrief	  niet	  meer	  ontvangen?	  Mail	  naar	  
debbie@frankboeijen.nl	  om	  je	  af	  te	  melden.	  


