
                                                                

Wil je meer weten over Best Life? Wil je Best Life financieel steunen of wil je het event op een later moment terugkijken? 
Kom dan naar de website; www.best-life.nl of volg ons via Facebook; www.facebook.com/BestLifeEvent 

 

 
Matthijn Buwalda bij Best Life op 20 september 
 
Een uur vol liedjes en verhalen over het leven in het perspectief van Gods grote verhaal! 
 

 

Matthijn Buwalda (1983) is een Nederlandse 
zanger en liedschrijver. Sinds 2006 heeft hij 
verschillende cd’s uitgebracht en door heel 
Nederland concerten gegeven in theaters, 
kerken en op festivals. Matthijn schrijft en zingt 
Nederlandstalige luisterliedjes waarbij hij geloof 
en het leven van alledag bij elkaar brengt. De 
theaterprogramma’s die volgen op zijn cd’s 
worden goed bezocht. Matthijn blijkt zich meer 
en meer thuis te voelen als verhalenverteller in 
het theater. 
 
HIj heeft voor verschillende andere artiesten en 
televisieprogramma’s liederen geschreven. Het 
nummer ‘Dit pakt niemand ons meer af’ schreef 
hij samen met Henk Pool voor de bioscoopfilm 
‘Achtste groepers huilen niet.’ Met dit nummer 
werden zij genomineerd voor een Rembrandt-
Award voor beste titelsong. Ook 
won Matthijn de BUMA Cultuur prijs Beste lied 
in 2015 voor zijn nummer 'Nog één rivier.' Naast 
zijn werkzaamheden binnen de muziek 
is Matthijn regelmatig actief als columnist. 

 
Starten met Matthijn Buwalda en een volle zaal is op dit moment nog te mooi om waar te 
zijn. Dus nog geen volle zaal maar wel Matthijn Buwalda!!!!! 
 
Toegang alleen met ticket zodat we de zaal optimaal corona-proof kunnen inrichten en 
zitplaatsen vooraf kunnen indelen en toewijzen. 
 
Gratis tickets kunnen jullie reserveren op  
https://www.eventbrite.com/e/tickets-best-life-met-matthijn-buwalda-118733050751. 
 
Locatie: Lidwinakerk, Raadhuisstraat 209, 5683 GE Best. De zaal is open vanaf 19:00 uur en 
het programma start om 19.30 uur.  
 
Er is een beperkt aantal tickets beschikbaar. Als je geen kaartje kunt bemachtigen kun je dit 
event online volgen via https://www.best-life.nl/events/live. Achteraf terugkijken is niet 
mogelijk. 
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