Nijmegen, 6 december 2017
Er is een tijd van afscheid en een tijd van verwelkomen. Zo ook bij FBI. We nemen na 23 jaar
afscheid van onze bevlogen voorzitter Hans en verwelkomen Edith in ons team. Daarnaast heeft Frank
de 60 jaar verwelkomd en ziet het nieuwe album Palermo bijna het levenslicht.
Kortom een bomvolle nieuwsbrief. Veel leesplezier!
Hartelijke groeten, Team FBI,
Bionda, Debbie, Marianne en Edith

Bericht van Frank
Beste FBI-leden,
Ik kijk terug op een heel geslaagd jaar. Het Mooiste En Het Beste 2. Een fijne tournee, goede sfeer in de
band. Een lange zomer met Bloemendaal als echt hoogtepunt. En uiteraard de Oeuvre Awarduitreiking,
het was zo bijzonder. Dat blijft me altijd bij. Daar wil ik jullie vanaf deze plaats hartelijk voor bedanken.
Voor de aanwezigheid, de felicitaties en het vertrouwen.
Dank en tot ziens in de theaters in 2018.
Groet van Frank

Afscheid Hans
Er is een tijd van komen en er is, inderdaad, een tijd van gaan. En voor mij is dat nu. Met andere
woorden, ik stop bij FBI. Volgend jaar word ik 70 en dat leek me een mooi moment om het
voorzitterschap van onze mooie club aan een jonger iemand over te dragen.
Zo’n 23 jaar ben ik bij Frank Boeijen Informatie betrokken geweest. Direct na het schrijven van de
biografie van Frank – Een Lied van Verlangen – halverwege de jaren negentig, vroeg hij me om mijn
schrijfkwaliteiten in te zetten voor het FBI-magazine. Dat deed ik in het begin samen met Piet, maar
gaandeweg kreeg die daar minder tijd voor. En toen bleef ik over om het kwartaalblad te maken.
‘s Avonds en in weekenden kroop ik achter mijn computer en schreef het hele blad van kaft tot kaft vol:
interviews, concertimpressies, analyses. Om toch de indruk te wekken dat er een heel team achter zat,
gebruikte ik een paar trucjes. Onder stukken van mezelf zette ik soms een schuilnaam – Shawn van Laer
was er eentje, een anagram van mijn echte naam. En ik liet geregeld de term ‘FBI-burelen’ vallen, zodat
het leek alsof we in een groot kantoorpand in Nijmegen zaten. Ik ben daar maar mee opgehouden toen
een van jullie vroeg om een rondleiding over die burelen! Het was een prachtige tijd: altijd muziek, vaak
met Frank op stap, veel gelachen, veel drank en weinig slaap – luister nog maar eens naar Het huis van
Hans.

Begin deze eeuw verdween het blad en kwam de website. Mijn werk voor FBI veranderde daarmee ook.
Ik maakte samen met Frank de demo-cd’s en schreef Taal van de Tekst. En verder hield ik de site in de
gaten. Want er waren wel eens onverlaten die in hun reacties alle fatsoensnormen vergaten.....
En toen kwamen de sociale media. Twitter en Facebook zijn nooit mijn ding geweest, maar gelukkig
liepen we op het goede moment Marianne tegen het lijf. En om FBI nog verder te professionaliseren
werden eerst Debbie en nu Edith aan het team toegevoegd. Dank aan iedereen met wie ik de afgelopen
23 jaar heb mogen samenwerken en mooie dingen heb kunnen maken. Op de eerste plaats natuurlijk de
Zanger Zelf – zonder hem zat ik nu niet dit stukje te typen!
Groet van Hans

Introductie Edith
Omdat Hans de FBI gaat verlaten, is mij gevraagd de club te versterken! Vandaar dat ik mijzelf even
kort wil voorstellen voor degene die mij nog niet kennen. Mijn naam is Edith Pijma-van de Water. Ik
kom uit Nijmegen maar woon al geruime tijd in Wijchen. Ben 50 jaar jong, getrouwd met George en
heb 1 dochter Jill van bijna 19 jaar.
Vele van jullie zullen mij al wel kennen. Ik heb in de Frank Boeijen Groep tijd samen met Debbie en
Jolanda de fanclub gerund. Een hele mooie bijzondere tijd. Ook wel een gekkenhuis met krijsende
meisjes die tijdens concerten bij de kleedkamers stonden te wachten op een glimp van de boys. Leuk
om daaraan terug te denken.
Ik ben in dezelfde buurt opgegroeid als Frank in Heseveld in Nijmegen. Onze ouders waren buren.
Alhoewel ik Frank daar niet van ken. Mijn broer was degene die mij in contact liet komen met de FBG.
Hij was in het bezit van de 1ste LP en ik kreeg deze kado! Ik vond de muziek fantastisch! Was toch
weer heel anders dan de rest van de Nederpop. Vanaf die tijd volgde ik hen op de voet en bezocht
regelmatig met mijn 2 zussen de concerten.

Toen de FBG uit elkaar ging besloot ik ook te stoppen met de fanclub. De onregelmatige diensten
toentertijd en de weekenden werken gaven mij veel minder vrije tijd waardoor ik de fanclub helaas aan
de kant moest zetten. Met Debbie heb ik altijd een reuze goede band gehad en is altijd zo gebleven . Zij
is mijn beste maatje!
De klik met de fanclub is altijd gebleven ook toen Bionda de club overnam. Meehelpen op
fanclubdagen en bij elkaar komen als er weer een item verstuurd moest worden. Leuk om dat toch te
blijven doen. Nu is het zo dat we weer gezellig met zijn allen bij elkaar zijn en delen we niet alleen lief
maar ook leed. Het zijn toppertjes!
Leuk om weer terug te zijn en deel te kunnen nemen aan deze mooie club!
We zullen ons vast weer zien bij de concerten! Tot dan.
Liefs, Edith

Nieuwe cd Palermo: release januari 2018
We kijken allemaal uit naar 2018. Een nieuw album een nieuwe tour.

Op 12 januari 2018 presenteert Frank Boeijen zijn nieuwe album
Palermo. Een geheel van twee cd’s en een boek, met in totaal 17
nieuwe liedjes. De liedjes geven betekenis aan een veilige haven,
een vertaling van het Italiaanse woord Palermo.
Palermo zal ook het fundament zijn voor de nieuwe theatertour
die 3 februari 2018 van start gaat in de Nederlandse en Vlaamse
theaters.

Palermo is een ode aan de liefde. Liefdesliedjes in de breedste betekenis. De liedjes verhalen over
vriendschap, het leven, muziek en liefde. De liedjes op de 1e cd zijn omlijst met het City of Prague
Philharmonic Orchestra met arrangementen van Sebastiaan Koolhoven en Ton Snijders. De tracks op
de 2e cd staan op zichzelf, maar zijn toch verweven met Palermo. Ze gaan over de vergankelijkheid
van het bestaan, vriendschap en het leven in al zijn facetten.
Frank schreef de nieuwe liedjes van Palermo in nauwe samenwerking met pianist Ton Snijders.
Palermo 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 observaties van alledag,
de liefde gespiegeld en verteld vanuit het perspectief van Frank zelf.

Tracks CD 1:
1. Achter De Wolken
2. Hoe Het Was
3. Vuur En Vlam
4. Jij Bent Hier
5. Vandaag
6. Daar Zal Het Zijn
7. Alles Is Teder
8. Zon
9. Droom Van Jou
10. Hoe Het Ook Gaat

0.
Tracks CD 2:
1. Jesamy
2. De Droom Van St. Fransiscus
3. Geluk
4. De Dame Van Het Zuiden
5. Berceuse Nr. 2
6. Niets Is Volmaakt
7. Op Het Terras
Natuurlijk krijgen de leden van FBI de mogelijkheid om voor dit nieuwe album een voorinschrijving
te plaatsen. Meer informatie volgt via de e-mail in de loop van december.
Concertagenda Theatertournee 2018
3 februari t/m 26 mei 2018
www.frankboeijen.nl/concertagenda
Bloemendaal 2018
Na het uitverkochte concert afgelopen zomer kun je nu al kaarten kopen voor Bloemendaal 2018. Op
zaterdag 25 augustus 2018. Kaarten bestellen kan hier: http://caprera.nu/agenda/frank-boeijen-2
Webwinkel
Kijken jullie af en toe in de FBI webwinkel? Hier staat alles overzichtelijk op een rij en kun je direct
artikelen bestellen. https://fbi-leden.24uurshop.nl/

Er was er 1 jarig....
Lieve allemaal,
Geweldig bedankt voor al jullie felicitaties en de mooie woorden. Ik voel me zeer vereerd. Dank!
Groet van Frank

Cadeau
Wie jarig is trakteert.... Daarom is er een mooie DVD in de maak van de afgelopen tournee, exclusief voor
leden van FBI. We hopen dat we de dvd rond de jaarwisseling bij iedereen kunnen laten bezorgen.

