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COWBOY BILLIE BOEM
Cowboy Billie Boem is een kindershow met Bart 
Pullens en Bard Swerts is al jaren een begrip bij 
(groot)ouders en hun (klein)kinderen. Zij brachten 
vele vrolijke kinderliedjes uit en dat doen zij nog 
steeds. Liedjes die nog erg veel gezongen worden.  
Hun nieuwste voorstelling Cowboy Billie Boem en 
de Circusdirecteur op reis is weer erg mooi en vol 
met heel veel leuke nieuwe liedjes. Deze avonturen 
kun je nog eens beleven met  hun nieuwe cd en 
een prachtig boek, dat onlangs is uitgekomen. 
Twaalf vrolijke liedjes plus een vrolijk hoorspel. 
Voor het theaterseizoen 2018-2019 zijn de 
volgende drie familievoorstellingen beschikbaar:

Cowboy Billie Boem en de circusdirecteur op 
reis (4+)
Ook dit jaar is Cowboy Billie Boem weer op reis 
geweest, samen met zijn vriend de circusdirecteur. 
Met de huifkar reden ze vanuit Nederland dwars 
door België en Frankrijk naar Spanje, waar opa 
woont. Onderweg pikten ze Trui op, een Vlaamse 
dame die een heel handig tovertasje bleek te 
hebben. Dat was erg handig, want de beide 
vrienden maakten natuurlijk weer van alles mee en 
stonden steeds wwer voor grote verrassingen! In 
het theater kun je het complete avontuur beleven!

Cowboy Billie Boem en Sinterklaas
In hun reis naar Spanje zijn ze meteen ook naar 
Sinterklaas gegaan. Sinterklaas was blij verrast om 
Cowboy Billie Boem zo maar plotseling in Spanje 
te ontmoeten. Ze hebben er samen een geweldige 
tijd van gemaakt en Sint vond het zo gezellig dat hij 
met de cowboy mee naar Nederland is gekomen. 
Samen bezoeken zij nu de theaters en Cowboy 
Billie Boem zingt daar met de kinderen de leukste 
liedjes voor de Sint. Een groot meezingfeest met 
Sinterklaas, Cowboy Billie Boem en de Pieten, een 
voorstelling die geen enkel theater mag overslaan.

Spinnetje (2+)
Spinnetje is een fris en opgewekt 
theaterprogramma voor kinderen van 2 tot 5 
jaar. Er worden kleine verhaaltjes verteld en 
veel liedjes gespeld, ook wel de lieve liedjes van 
Cowboy Bille Boem genoemd. Als décor word teen 
multifunctioneel   schimmendoek gebruikt en een 
primair kleuren lichtspel. Een interactief samenspel 
tussen de spelers enerzijds en kinderen / ouders 
anderzijds: samen zingen, bewegen, lachen en 
verwonderen. Kortom: samen genieten.

WANT ZEG NU ZELF, “WIE WIL SINTERKLAAS 
NIET TE GAST HEBBEN?” 


