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HANDTEKENING COWBOY BILLIE HANDTEKENING DE CIRCUSDIRECTEUR

Cowboy Billie Boem is jarig en heeft veel zin in een 
groot feest! Maar wat is dat? Het lijkt wel of iedereen 
zijn verjaardag is vergeten. De Circusdirecteur felici-
teert hem niet eens! Daar wordt Billie best verdrietig 
van.
Maar wat Billie niet weet is dat de Circusdirecteur sa-
men met alle kinderen in de zaal stiekem een grote ver-
rassing voorbereidt. Ze willen hun cowboy-vriend een 
enorm cadeau geven… maar oei er gaat van alles mis!
Komt het nog wel goed? Krijgt Cowboy Billie Boem uit-
eindelijk zijn cadeau? Gaan ze nog ‘Lang zal hij leven’ 
voor hem zingen? Vast wel, want één ding is zeker: als 
Cowboy Billie Boem en de Circusdirecteur langskomen 
wordt het sowieso altijd groot feest!

De bekendste Cowboy van Nederland viert zijn verjaar-
dag met de vrolijke interactieve show ‘Cowboy Billie 
Boem Is Jarig’. Een frisse nieuwe start waarin veel be-
kende liedjes uit meer dan twintig jaar Cowboy Billie 
Boem voorbij komen.
Ook is er een splinternieuwe cd met dezelfde titel. 
Daarop veel nieuwe feestliedjes die ook in het theater-
programma te horen zijn. Uiteraard zingt de Circusdi-
recteur mee op de cd, waarop ook oude bekenden als 
de Indiaan, Spinnetje en Opa uit Spanje voorbij komen.

COWBOY BILLIE BOEM 

EN SINTERKLAAS

Behalve de nieuwe voorstelling “ Cowboy Billie Boem 

is jarig” maakt Billie Boem elk jaar een afspraak met 

Sinterklaas. Zij kennen elkaar al jaren en in de periode 

dat de Sint in Nederland is, komt hij altijd even op be-

zoek bij onze muzikale cowboy. Het liefst spreken zij af 

op plekken waar veel kinderen zijn, zodat die ook kun-

nen genieten van deze bijzondere ontmoeting. De twee 

kindervrienden zorgen elk jaar weer voor een gezellige 

middag waarin veel verteld en gezongen wordt. De mee-

gekomen Pieten springen in het rond van plezier, strooi-

en pepernoten en maken er weer een groot feest van. 

Als Sint afscheid heeft genomen van zijn vriend, blijft hij 

altijd nog even achter om met de kinderen te kletsen. 

Cowboy Billie Boem en Sinterklaas is een interactieve 

voorstelling, gevolgd door nazit waarin Sinterklaas en 

Pieten nog even aandacht hebben voor de kinderen. Een 

“ouwerwetse” Sinterklaasmiddag, een middag waar de 

kinderen van smullen!
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