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cultuur
4 feb. Online - Uitreiking  

Zilveren Camera
Museum Hilversum - Presentatie Nadia Moussaid. 
Stichting De Zilveren Camera reikt online de Paul 
Peters Fotoprijs, de Prijs voor Storytelling en dé 
Canon Zilveren Camera uit. Zilveren Camera is dé 
fotojournalistieke prijs van Nederland sinds 1949! 
Start: 20:00 uur. www.zilverencamera.nl

10 feb. Online - Hilversum 
Stadsgesprek  
‘Heel Hilversum Bouwt’
Dudok Architectuur Centrum - Wat betekent het 
(ver)bouwen met duurzame bouwmaterialen voor 
Hilversum? Start: 19:30 uur.  
www.dudokarchitectuurcentrum.nl

13 feb. Cinema Culinair - Tampopo
Fabrique Ludique - Thuis tegelijkertijd genieten 
van een film en een heerlijk diner, precies 
synchroon met de hoofdrolspeler. Tampopo is een 
Japanse film. www.cinemaculinair.nl 

14 feb. Online Mediacafé 
Swiep Swiep Hoera! 
Beeld & Geluid - Het Beeld en Geluid Mediacafé 
staat in het teken van televisie-icoon Swiebertje. 
Mediajournalist Patrick Bremmers vertelt over de 
betekenis van de vrolijke zwerver die gedurende 
twintig jaar zou uitgroeien tot Nederlands cultureel 
erfgoed. 14:00 - 16:00 uur. www.beeldengeluid.nl

24 feb. Online Mediacafé 
Krachtige politieke  
vrouwen in de media
Beeld & Geluid - Sociaal activist Devika Partiman 
onderzoekt hoe zichtbaarheid en representatie van 
politieke vrouwen in de media onze beeldvorming 
of zelfs ons stemgedrag kunnen beïnvloeden.  
Ze illustreert haar betoog met bijzondere beelden 
uit de mediacollectie van Beeld en Geluid.  
Start: 20:00 uur. www.beeldengeluid.nl

27 feb. Cinema Culinair - Julie & Julia
Fabrique Ludique  - Thuis tegelijkertijd genieten 
van een film en een heerlijk diner, precies 
synchroon met de hoofdrolspeler. Meryl Streep dit 
keer in de hoofdrol. www.cinemaculinair.nl 

14 mrt. Online Mediacafé 
Politici in beeld
Beeld & Geluid - Van ‘De keuken van Kok’ (1998) 
tot aan ‘Jesse’ (2017): documentaires over politici 
zorgen vaak voor ophef en discussie. Ook geven ze 
de kijker vaak een uniek kijkje achter de schermen. 
De conservator neemt je mee langs de mooiste 
politieke portretten! Start: 16:00 uur.  
www.beeldengeluid.nl

31 mrt. Online Mediacafé 
Diversiteit en representatie 
in de reclamewereld
Beeld & Geluid - Het gebrek aan diversiteit in de 
reclamesector komt af en toe op pijnlijke wijze naar 
boven. Daar waar reclames een goede afspiegeling 
zouden moeten zijn van de samenleving, tonen ze 
nog regelmatig stereotyperingen. Welke stappen 
zijn er nog te maken voor de reclamewereld?  
Start: 20:00 uur. www.beeldengeluid.nl

muziek
dagelijks Online - Waylon in Concert

De Vorstin - Bekijk via YouTube het optreden van Waylon. 
De Hilversumse zanger gaf 30 december een eemalig en 
uniek concert speciaal voor Hilversum. www.devorstin.nl

za. Online - Avro/Tros Muziekcafé
De Vorstin - Carolien Borgers interviewt nationale artiesten. 
Met een live optreden. Tune in op NPO radio 2 of luister via 
de livestream. Start: 16:00 uur. www.devorstin.nl

dagelijks Online - Metropole Studio Sessions
MCO - Het Metropole Orkest speelde 15 januari voor 
de derde keer een Dutch Jam. Deze editie stond in het 
teken van soulmuziek. Met geweldige solisten als Steffen 
Morrison, Sabrina Starke, Edsilia Rombley, Lo van Gorp en 
Raquel Brown. www.mo.nl

25 feb.   Music around the Fireplace 
& 25 mrt.  Livestream AtAllArt - Samen op afstand, écht luisteren 

naar singer-songwriters. Live akoestische muziek van 
een talentvolle artiest, opgenomen vanuit @AllArt in 
Hilversum. Plus Beeldbel Sessies van muzikanten die 
wereldweid vanuit eigen woonkamer optreden.  
Start: 20:30 uur. www.musicaroundthefireplace.nl

actief
dagelijks Fietstocht ‘Diamonds are forever’

Diverse opstappunten - Stap op de fiets en ontdek 
de diamantgeschiedenis van Hilversum. Door filmpjes, 
geluidsfragmenten en foto’s krijg je een levendig beeld. 
www.steengoedgooi.nl/diamantroute

dagelijks Voetstappenchallenge
Diverse opstappunten - Wegens succes verlengd!  
Loop de 25 kilometer van het Voetstappenpad en  
ontdek hoe mooi de natuur rond Hilversum is.  
www.livehilversum.nl/voetstappenchallenge

dagelijks Ontdek de botanische tuin
Pinetum Blijdenstein - Ken jij de botanische tuin, die 
verborgen ligt achter een tuinmuur? Coniferen, naaldbomen 
en een vijver waar je je in de oertijd waant. www.pinetum.nl

expositie
dagelijks Virtuele tour Circle of Life

Museum Hilversum - Wandel online door Museum 
Hilversum. Belgische fotograaf en journalist Lieve 
Blancquaert brengt de drie grote levensverhalen - 
geboorte, liefde en dood - op een persoonlijke en 
multimediale manier samen. www.museumhilversum.nl

dagelijks Virtuele tour PANdemIC
Museum Hilversum - Wandel online door Museum 
Hilversum. PANdemIC was afgelopen zomer te zien  
in het museum. Meer dan 100 fotografen hebben  
hun kijk op de eerste periode COVID-19 vastgelegd.  
www.museumhilversum.nl

overig
wo. & za. Markt van Hilversum

Marktplein - Wekelijkse markt met veel verse producten. 
8:00 - 16:00 uur. www.demarktvanhilversum.nl

februari & m
aart

februari & maart 2021

Uitagenda Hilversum is een uitgave van Hilversum Marketing en 
omvat informatie voor inwoners en bezoekers over het culturele 
aanbod van Hilversum. De uitagenda is met zorg samengesteld 
maar het is mogelijk dat er toch onjuistheden instaan. Voor het 
melden van onjuistheden of het stellen van vragen, neem contact 
met ons op via info@hilversummarketing.nl.
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de waarde van 
kunst ervaar je 
het meest als
je haar mist

lieve (amateur-) kunstenaars en kunstliefhebbers van 
hilversum, het schilderij 2020 wordt overgeschilderd, 

de pagina’s van het boek worden omgeslagen; de 
partituur wordt aangepast, de tekst vervangen. 

in 2021 gaan wij vol goede moed onze danspassen 
leren, een nieuwe partituur bestuderen, onze teksten 

oppakken en onze tubes op het palet legen. 2021 wordt 
het jaar waarin kunsten weer gaan stromen.

2021: nieuwe kansen, nieuwe kunsten

Kijk voor meer tips op 
livehilversum.nl



Samen 
zijn we 
Hilversum
Samen zitten wij in het corona 
schuitje. Samen houden we 
het nog wel even vol. Want... 
samen zijn we Hilversum. En 
er zijn gelukkig nog allerlei 
activiteiten die wél kunnen. 
Naar buiten voor een frisse 
neus. Lekker wandelen in de 
natuur of op zwerftocht om 
poëzie op straat te ontdekken. 
Winkelen bij de lokale bakker 
en groenteboer. Uit eten aan 
onze eigen keukentafel. Of 
gewoon even ‘bankhangen’ 
als we een off-day hebben. 
En als we allemaal nu eens 
een lichtje in ons raam zetten, 
in de hartverwarmende kleur 
magenta, geven wij elkaar 
precies dat beetje steun die wij 
nu nodig hebben. Want samen 
zijn we Hilversum!

Iedereen een 
hartverwarmend lichtje 
Maak van Hilversum de komende weken een 
klein lichtspektakel! Je hebt vast wel een leeg 
pindakaas- of jampotje in huis. Een waxinelichtje 
of kaarsje. En knutselpapier, potloden of stiften. Als 
we nu allemaal dat lege potje versieren in het roze 
en dat elke avond brandend voor ons raam zetten? 
Op livehilversum.nl staat een creatief filmpje om 
je op weg te helpen. Dan ontstaat er een slinger 
van hartverwarmende lichtjes in de stad. Voor 
jezelf, voor een ander. Allemaal met elkaar, want 
samen zijn we Hilversum! 

Gaan we nou alweer 
wandelen?
We wandelen wat af deze maanden. En eerlijk 
is eerlijk, je ontdekt soms de prachtigste 
vergezichten die je niet eerder kende. En wat is 
het gezond voor je lijf en geest! Wij tippen je onze 
favoriete wandelroutes rondom Hilversum: 

1  Rondje Naardermeer, 18,5 km 
Onze absolute nummer 1. Deze wandelroute brengt 
je langs de mooiste plekjes van het Naardermeer. 
Dwars door natte weilanden, over spannende 
vlonderpaden en langs ondiepe plassen vol vogels. 
Trek wel hoge wandelschoenen aan of (beter nog) 
laarzen want het is erg blubberig maar oh zo mooi.

2  Oppad – Kromme Rade wandelroute, 11 km 
Je wandelt hier door de trilveengebieden, 
graspaden en moerasbossen rondom Kortenhoef en 
Loosdrecht. Je loopt deels op oude kerkpaden die 
vroeger werden gebruikt om naar de kerk te gaan. 

3  Gooilust, 4 km 
Het parkbos op Landgoed Gooilust is elk seizoen 
prachtig om te wandelen. Met leuke trappetjes, 
slingerende rododendron en een sterrenbos laat je 
je hier verrassen.

4  Westerheide: archeologisch en geologisch, 5 km 
Op deze route ontdek je heide, bosranden, 
banscheidingen en heel bijzonder: 4000 jaar  
oude grafheuvels.

5  IJzeren Veld, Bikbergen en Crailo, 7 km 
De landgoedbossen ten oosten van Bussum zijn 
schitterend. Zware beuken, avontuurlijke paden en 
verrassende open plekken met akkers kom je op 
deze wandeling tegen.

Zit je er helemaal in? Wegens groot succes hebben we 
de voetstappenchallenge verlengd. Ga jij de uitdaging 
aan en loop jij de 25 kilometer van het Voetstappenpad 
met ons mee? Kijk voor alle wandelroutes en de 
challenge op livehilversum.nl.

Gedicht voor de stad 
Tromgeroffel... Hilversum heeft een nieuwe 
stadsdichter. De stadsdichter maakt regelmatig 
een gedicht voor de stad en haar bewoners. De 
komende drie jaar zal Charlotte de Raad ons 
inspireren met mooie zinnen en spoken word. 
Speciaal voor deze editie van de uitagenda 
schreef Charlotte dit gedicht:

ik vind mijzelf in muurgedichten  
alles is poëzie

de kunstgalerie van Peter Samson 
er is zoveel te zien

boven de kwekerij 
foto’s van jou en mij 

een verassing bij de bieb

in de straten van het centrum 
klinkt nog altijd muziek

ik vind je in Hilversum 
een bekend gezicht

als het binnen even donker: 
de stad verlicht

Ze zijn open! 
Overal in Hilversum zijn ze wel te vinden: de 
kleinere lokale ondernemers die levensmiddelen 
verkopen. Van versgebakken brood tot 
smakelijke kaas. Van overheerlijke delicatessen 
tot biologisch vlees. Want zeg nou zelf: dat 
stukje vlees smaakt toch een stuk beter bij de 
slager om de hoek? De vis is bij de visboer altijd 
vers. En je steunt er locals mee! Alle reden dus 
om weer eens ‘ouderwets’ boodschappen te 
doen. Ken jij deze al winkels al:  

Gijsbrecht Groente - G. van Amstelstraat 152 
Verse groenten vol vitaminen, een hele winkel vol. 
Visspecialist van Middelaar -  
G. van Amstelstraat 181. Verse vis, schaal-en 
schelpdieren, rookvis, visschotels en meer. 
Kaaskamer Hooi & Klomp - G. van Amstelstraat 182c 
Je kaasplank is hier zo gevuld!  
Tip: Gooische Pikante. 
Biologische Slagerij - Bussumerstraat 50  
Zelfs 100 % plantaardige worst is hier te koop!
Alattin Supermarkt - s-Gravelandseweg 12-B/C  
Groente en fruit uit verschillende landen, zoals 
Turkije, Spanje, Suriname en India. 
Floor Poelier - Kapittelweg 125  
Voor Tante Door Kip, wild(paté) en kippeling willen 
wij wel even in de rij staan!
Bakkerij Dekker & Winkler - Kapittelweg 237  
Versgebakken brood (ook glutenvrij en desem), 
taartjes, koekjes en meer.
Alexander Hoeve Kaas & Noten - Seinstraat 102 
Probeer in deze heerlijke winkel maar eens aan je 
corona-kilo’s te denken.

Gelukkige bankhangdag! 
Wanneer je bent uitgewandeld, alle legpuzzels in 
huis zijn gemaakt of wanneer je gewoon een ‘off 
day’ hebt... Een bank-hang-dag is helemaal niet 
erg. Zeker niet met deze online Hilversum-tips:

  Dwaal door de zalen van Museum Hilversum 
voor de tentoonstelling Circle of Life van 
Lieve Blancquaert. Of maak een virtuele tour 
langs PANdemIC. De foto expositie over de 
eerste lockdown periode en de impact op ons 
dagelijks leven.

  Ga los op de livestream van het concert  
dat Waylon 30 december gaf in poppodium 
De Vorstin.

  Elke laatste donderdagavond van de maand 
kun je online luisteren en kijken naar drie 
singer-songwriters bij Music around the 
Fireplace. Zorg jij zelf voor een lekker drankje?

  Cinema-Culinair: een take away filmdiner 
thuis. De gerechten zijn genummerd en 
hebben een tijdscode, zodat je precies weet 
wanneer je de film moet pauzeren om de 
finishing touch aan het gerecht te geven.  
Te boeken voor 13 & 20 februari.

  Kruip lekker onder een dekentje op de bank 
en snacks erbij: de film kan beginnen! Via PicL 
kijk je naar de mooiste films op het witte doek 
bij jou huis. Het fijne is dat je ook nog eens 
het Filmtheater Hilversum steunt.

  De online bibliotheek is 24/7 open!  
Daar download je boeken voor je e-reader  
en de fijnste luisterboeken. Of je nu van  
een bloedstollende thriller houdt, liever 
verdwaald in klassiekers, of je wil verdiepen  
in gezondheid of politiek.

Tune in op livehilversum.nl voor een compleet 
overzicht met de (online) events in Hilversum.

Straks is het 
gewoon weer 

een biertje 
#samenzijnwehilversum

Straatpoëzieroute
Heb jij al een foto gemaakt 
bij de #Hillywings van Eric 
van der Vegt en het gedicht 
‘Ik van jou’ van Minke Maat? 
In de stad zijn nog meer van 
dit soort muurgedichten 
van Hilversumse dichters 
te ontdekken. De gedichten 
nodigen uit tot nadenken, 
wegdromen of geven 
inspiratie voor eigen creaties. 

Zin om op zwerftocht langs de poëzie van de straat 
te gaan? Bestel dan de (gratis) straatpoëzieroute via 
de webshop van Live Hilversum. Je kunt de route 
wandelend of fietsend doen. En de route beginnen 
of afsluiten waar je wilt. Natuurlijk worden de leukste 
coffee-to-go plekjes langs de route ook vermeld. 


