Leukste
dagje uit!

Boudewijn Hansen
Boudewijn Hansen is een echte levenskunstenaar.

Dat wil zeggen: niet te veel plannen, laat de toekomst
het je brengen. Hij volgde op die wijze zijn passie en

werd troubadour. En dat is hij in hart en nieren! Vrolijk,
romantisch, warm en persoonlijk!

Zijn klassiek gevormde donkerbruine stem staat garant
voor de juiste vertolking van plezier en romantiek,

waarbij de toehoorder actief deel uitmaakt van zijn

optreden. Zo weet hij lach en traan tot een bijzonder
geheel te smeden.

Al ruim veertig jaar treedt hij voor het voetlicht op

bruiloften, feesten en partijen. Hij componeerde liedjes
voor bekende en minder bekende collega’s, maakte
platen en cd’s, schreef dichtbundels en boeken.

Zingende stadsgids
Troubadour
Huwelijkszanger
Sneldichter
Tekst en lieddichter
www.troubadour.nl

Mogelijkheden &
Actuele informatie
Boudewijn Hansen
Noormannenstraat 38
3962 AT, Wijk bij Duurstede
034 - 35 75 189
06 - 517 551 18
www.troubadour.nl
info@troubadour.nl
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Wijk bij Duurste

Leukste dagje uit

Ha Wijk, ha Wijk

Mijn idee!

Onder leiding van de troubadour maakt u op vrolijke

Wijk bij Duurstede staat niet alleen bekend om haar cultuur,

Bij de prachtige molen Rijn en Lek wordt u door

en in steegjes klinken zijn ballades, maar ook rijmt

culinaire mogelijkheden. Een stadswandeling is dus goed

Vervolgens neemt hij u op vrolijke wijze mee langs

wijze kennis met Wijk bij Duurstede. Op pleinen

hij spontaan een lied op de molen, het kasteel of

zomaar op u? Wie weet? U lacht om een grap en een
gezongen sneldicht. Geen saaie jaartallen maar een

kunst en schoonheid, maar ook om de vele terrassen en de
met de geneugten des levens te combineren. Wilt u meer?
Wijk biedt vele attractieve mogelijkheden.

de troubadour opgewacht met koffie en gebak.

de mooie en interessante plekjes van zijn stad. Het

terras wordt niet overgeslagen, om tenslotte met een
overheerlijke lunch te eindigen.

middag amusement terwijl u tegelijkertijd deze prachtige
stad leert kennen.

Wilt u het anders?

In samenwerking met de diverse toeristische onder-

Museum Dorrestad, Molenbezichtiging,

te stellen. Zie hiervoor ook zijn website www.troubadour.

Kanovaren, Fruitspelen, Barbecue & buffet

Theaterbezoek, Uniek poppenspel, Boottocht,

nemingen zijn er bijzonder leuke arrangementen samen
nl, of informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Plannen

Wijk bij Duurstede

Een plek om lief te hebben!

U ziet, er zijn voldoende mogelijkheden om uw dagje

Maximaal +/- 30 pers

verder. Bel gerust en maak een vrijblijvende afspraak,

uit compleet te maken. Daarom helpen we u graag

Cultuur, kunst, zangkoren en ander goed volk.

dan stellen wij uw persoonlijke (groeps) arrangement
samen. Ook de VVV helpt u graag verder.
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