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FBI MEETING

TOUR 2020

FESTIVALS

Goed nieuws!
Op zaterdag 18 januari 2020
organiseren we, speciaal voor jullie,
een FBI meeting.
Meer info lees je verderop in deze
nieuwsbrief.

Volgend jaar staat er weer een
tournee gepland, van februari tot
juni 2020. We hopen jullie weer
te mogen verwelkomen in de
theaters. Voor tourdata kijk in de
concertagenda op
www.frankboeijen.nl

Voor de zomer van 2020 staan al
vier festivals geboekt.
Voor één ervan hebben we zelfs
een leuke winactie.
Lees verderop meer.

WEBWINKEL
De webshop voor FBI leden is weer aangevuld met de
meest recente items. De webshop is alleen te gebruiken
voor FBI leden. Kijk snel en bestel ontbrekende speciale
items.

BOEKEN
Twee boeken zijn verschenen met
daarin teksten of interviews met
Frank.
I Love 80's Music van
Godfried Nevels
Hoe hebben de muzikanten die
destijds succesvol waren het
succes beleefd? Hoe kijken ze
daarop terug? Met die insteek
heeft Godfried Nevels voor zijn
boek een groot aantal muzikanten
gesproken, waaronder Frank.

PERSOONLIJK BERICHT FRANK

Alles lijkt zoals het was
van Frits Spits

Lieve allemaal,
Zo in deze rustige tijd denk ik terug aan de afgelopen tournee.
Het lijkt alweer lang geleden, maar ik heb er van genoten!
De contrasten, de concentratie en de keuze uit het repertoire, elke
avond met een goed gemoed het podium op.
De band speelde de sterren van de hemel en de crew was weer fantastisch.
Mijn dank is groot.
Nu het oog op de toekomst gericht.
Een mooie avond samenstellen.
En er zijn weer nieuwe liedjes.
Ook wil ik jullie, ons publiek, danken.
Deze reis duurt nu een aantal decennia.
Dankzij jullie bestaan wij.
Tot in 2020!
Lieve groet,
Frank

Ontroerende, nostalgische,
intieme verhalen over liefde,
leven en verlies. Met de
radiomaker zelf, samen met de
muzikanten die hem zo geraakt
hebben. Frank schreef een nieuw
lied, gebaseerd op de titel van het
boek. Ook Die Zelfbedachte Hemel
staat op de cd die bij het boek zit.

PRAKTISCH
De postbus voor FBI is opgeheven.
Wil je post sturen? Gebruik dan
het postadres van Boeijen Music.
Boeijen Music
T.a.v. FBI
Postbus 421
6500 AK Nijmegen

Oude bankrekeningnummers van
FBI worden opgeheven.
Per 1 januari 2020 is alleen dit
rekeningnummer in gebruik:
NL94RABO0124805450 t.a.v
Stichting Fanclubbeheer.
Maak je gebruik van een
automatische betaling? Check dan
het nummer.

FESTIVALS 2020
za 4 juli 2020: Na Fir Bolg Festival - Vorselaar (B)
zo 5 juli 2020: Muze Misse – Oss
di 21 juli 2020: Kneistival – Knokke-Heist (B)
vr 28 augustus 2020: OLT Caprera – Bloemendaal

WINACTIE MUZE MISSE
Heb jij kaarten gekocht voor de theatertour in
De Lievekamp in Oss op 2 mei 2020 EN voor festival
Muze Misse op 5 juli 2020?
Dan krijg je als FBI lid 5 euro per kaart retour.
Hoe werkt het?
Mail een bewijs van de betalingen van beide concerten naar
fbi@frankboeijen.nl onder vermelding van Actie Muze
Misse.
Vermeld natuurlijk ook je bankrekeningnummer, dan
ontvang je binnen een week het bedrag retour.
Deze actie is geldig tot en met 31 december 2019.
Dus heb je nog geen kaarten, bestel ze dan nu en maak
gebruik van je korting!

FBI - MEETING
Op zaterdag 18 januari 2020 vindt er, speciaal voor jullie,
een FBI-meeting plaats in de kleine zaal van De Vereeniging in Nijmegen.
Het programma:
13.30 uur: Zaal open
14.30 uur: Welkom en interview met Frank
15.30 uur: Klein optreden van Frank met Ton en Peter
16.15 uur: Borrel in de foyer
17.30 uur: Einde programma
In de foyer zullen tussentijds nog wat verrassende activiteiten plaatsvinden.
Tot en met 27 november 2019 kun je je toegangskaart bestellen door een mail te
sturen naar fbi@frankboeijen.nl, 1 kaart per lid. Als je voor meerdere leden
bestelt, dien je voor elke kaart alle onderstaande gegevens door te geven.
Introducés zijn dus niet toegestaan, de meeting is exclusief voor jullie!
Wat zet je in de mail: naam, adres, postcode, woonplaats, lidnummer:
en dat doe je dus voor elke kaart die je bestelt.
Aangezien we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben en iedereen een
gelijke kans willen geven, verzamelen we alle aanmeldingen en zal er een loting
plaatsvinden als we teveel aanmeldingen binnen krijgen, want vol=vol.
Uiterlijk 1 december krijg je van ons via de mail te horen of je bent ingeloot of
niet. Uiteraard hopen we dat we niemand hoeven teleurstellen.
LET OP!
De plaatsen in de zaal zijn niet genummerd!
Bij binnenkomst dien je je te legitimeren.
Toegangskaarten zijn dus NIET overdraagbaar!
De toegangskaart kost € 12,50.
Gegevens voor de betaling volgen in de mail als je bent ingeloot.
Mails die later of meerdere malen worden gestuurd, worden niet in behandeling
genomen!

RADIO OPTREDENS 2020
Net als voorgaande jaren is Frank ook komend jaar met de voltallige band te gast bij Tros Muziekcafé en
Spijkers met Koppen.
11 januari 2020: Tros Muziekcafé
Locatie: Podium De Vorstin, Koninginneweg 44, Hilversum.
Om 15.30 uur gaan de deuren open.
De uitzending is live van 16.00 tot 18.00 uur op Radio 2.
Minimum leeftijd is 10 jaar.

25 januari 2020: Spijkers met Koppen
Locatie: Café De Florin, Nobelstraat 2, Utrecht.
Het Café opent om 10.00 uur.
De uitzending is live van 12.00 tot 14.00 uur op Radio 2.
Beide uitzendingen kun je gratis bijwonen, maar kom op tijd, want: VOL=VOL.

TOT SLOT
In de loop van december zal er bij iedereen weer een verrassing op de deurmat vallen.
Wij willen jullie allemaal vragen om daarover GEEN berichten te plaatsen op de social media, zodat het voor
iedereen een verrassing blijft.
Vanaf het moment dat wij een bericht over het verstuurde item plaatsen, kun je reageren, want natuurlijk zijn
we benieuwd naar jullie reactie.
Maar doe dat onder het geplaatste bericht, zodat we niet te veel verschillende berichten te zien krijgen.
Nieuwe berichten met aankondigingen of nieuwtjes van ons verdwijnen op die manier ook zeer snel naar
beneden in de lijst en we vinden het jammer als ze daardoor door velen gemist of niet gelezen worden.
En mocht je het item NIET ontvangen hebben, mail dan naar fbi@frankboeijen.nl
Heb je een wijziging, aanvulling, vraag of opmerking? Mail ons!
Berichten die naar onze inbox op Facebook worden gestuurd, komen vaak in de prullenbak terecht en
daardoor te laat of zelfs helemaal niet opgemerkt.
Gebruik dus altijd ons e-mailadres: fbi@frankboeijen.nl
Hartelijke groeten,
Bionda, Debbie, Edith en Marianne
Team FBI

