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In 2020 bestaat Boijl 700 jaar. Dat vieren we met 
om de 700 uur een bruisende activiteit. Kijk voor 
meer informatie op www.boijl.com/700jaar

14|06: cultuur bij je buur
   doe je mee?

Optredens, exposities en voorstellingen op onver-
wachte plekken in en om Boijl. Dat is ‘Cultuur bij je 
Buur’. Koren, verhalenvertellers, bands, kunstschilders, 
fotografen en singer-songwriters uit Boijl laten zien 
wat ze kunnen. Op verrassende en mooie plekken in 
en om ons dorp. Bijvoorbeeld een huiskamer, een tuin, 
tussen de koeien in de stal of op een camping. 

De optredens duren 20 tot 30 minuten en elke artiest 
treedt 1, 2 of 3 keer op een dag op. De artiest blijft, de 
bezoekers trekken rond van locatie naar locatie. Optre-
dens en exposities zijn openbaar en gratis. Er hebben 
zich inmiddels gastlocaties én artiesten gemeld in aller-
lei soorten en maten. Maar er kunnen er nog meer bij. 

Ook een songwriter op je salontafel? Wil je op 14 juni 
een songwriter op je salontafel, een theater in je tuin, 
een band op de bank, een verteller onder de veranda of 
een koor tussen de koeien? Meld je locatie dan snel aan! 
We vragen plek voor minimaal 8 bezoekers, binnen of 
buiten. Wij zorgen voor een pakketje met koffie, thee en 

lekkers zodat je je bezoek leuk kunt ontvangen. Je krijgt 
geen vergoeding, alles gaat met gesloten beurzen. In 
overleg kijken we welke artiest het beste bij jouw locatie 
past.

Laat je talent zien! Kun jij zingen, dansen, muziek maken, 
goochelen, een verhaal vertellen of heb je iets gemaakt 
dat je wilt delen? Meld je dan snel aan als artiest. We 
vragen verdeeld over de dag drie keer een act in een 
huiselijke sfeer van minimaal 20 en maximaal 30 minu-
ten. Wij koppelen jou aan een geschikte locatie waar je 
optreden of expositie goed tot zijn recht komt. Je krijgt 
hiervoor geen vergoeding, maar wél eeuwige roem en 
een geïnteresseerd publiek natuurlijk!

Meer weten? Wil je je aanmelden als gastlocatie en/of 
als artiest? Bel of app met Anke Slot (0627293147) of 
Katja Moesker (0634263877). 


