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In welke stad bevindt zich het eerste
internetknooppunt van Nederland?
a) Amsterdam
b) Den Haag
c) Eindhoven
d) Hilversum
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Station Hilversum

in het midden van
Nederland
De wandeltocht begint voor het treinstation van Hilversum. Kijk op de
spoorwegkaart van Nederland en je ziet
dat Hilversum precies in het midden
van Nederland ligt én vlakbij de grote
steden. Een ideale plek voor een omroepstad, omdat je lekker centraal zit.
Kijk eens goed naar het stationsgebouw. In welk jaar denk je dat deze
gebouwd is?
a) 1950 b) 1992 c) 2003 d) 2011
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Nederland. We springen heen en
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Melkpad

Voordat internet en kabels bestonden,
moest je beeld en geluid door de
lucht versturen. De eerste zenders
en ontvangers hiervoor werden in
Hilversum gemaakt. Op de plek van
MOUT stond in 1919 de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek. De NSF maakte
zenders en ontvangers voor marine,
luchtmacht en burgers.

4

podium de vorstin

Onderweg kom je meer te weten
over de omroepgeschiedenis van
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hier is het allemaal
begonnen

Sim

onze lieve vrouwekerk

Hilversum

weg

De Media Mile is een
wandeling van anderhalve kilometer. Je
loopt in ongeveer een
half uur van het station
naar het Nederlands
Instituut voor Beeld en
Geluid op het Mediapark.
Volg de gele stenen en
je komt er vanzelf!
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zoek de gele tegels
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Let onderweg goed op bordjes met
daarop een ster afgebeeld. Deze
vertegenwoordigen namelijk een
vraag. Je vindt deze sterren op
lantaarnpalen en op de Mini-expo’s
(de glazen media-zuilen). Weet jij
alle 10 de antwoorden? Ga snel op
pad en vind het uit. Succes!
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Borneo

1,5 km Wandelroute

zoek de sterren

Een scherm met reclame. Een scherm
op je telefoon. Een televisiescherm
thuis. Een digibord in je klas.
Tegenwoordig kun je alles direct
bekijken, wat en wanneer je maar wilt.
Al die beelden en geluiden vliegen de
hele wereld over, door kabels en door de
lucht. Wist je trouwens dat Hilversum
ook een belangrijk internationaal
internetknooppunt is?
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Waarvoor diende het pand voordat
het Foodhall MOUT werd nog meer?
a) Circustent
b) Hotel
c) Marktkantoor d) Garage

In Hilversum vind je op elke
straathoek wel een verhaal over
de wereld van nieuws en entertainment. De Media Mile is een
wandelroute die je meeneemt
langs verschillende Hilversumse
hotspots. Daarnaast kun je
tijdens deze wandeling jouw
mediakennis testen. Van toen en
nu. Dus leuk voor jong én oud!
Een fysieke plattegrond oldskool?
Loop de route dan via de mobiele
site mediamile.app

livehilversum.nl
info@hilversummarketing.nl

4 Podium De Vorstin

iedereen beroemd!
Je staat nu voor de eerste Mini-expo.
Wat een verschil met de moderne
wereld van entertainment, hè? Wist
je dat het televisieprogramma The
Voice of Holland voor het eerst
bedacht, ontwikkeld en opgenomen is
in Hilversum? Hier begon in 2010 een
nieuwe manier van programma’s maken
die een internationale trend werd.

Hilversum
Media
Park

Hoeveel landen hebben hun
eigen versie van The Voice?
a) minder dan 50
b) tussen de 50 en de 100
c) tussen de 100 en de 150
d) meer dan 150
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Je staat voor de derde Mini-expo. Neem
een kijkje en denk eens na over de Centrum
volgende vraag.
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foto 5: Lambert Wolterbeek
foto’s 2 & 7: Marijn Faas Fotograﬁe
foto 10: Ester Gebuis, HH

livehilversum.nl

Hilversum is de mediastad
van Nederland
Hilversum is de plek waar de
Nederlandse omroepgeschiedenis
begon. En waar gebouwd wordt
aan de toekomst van entertain-
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Welkom bij de tweede Mini-expo ofwel
klein glazen huisje. De afgelopen jaren
liet een groep 3FM dj’s zich opsluiten
in het Glazen Huis voor 3FM Serious
Request.

In welk jaar werd in Nederland
eigenlijk kleurentelevisie
geïntroduceerd?
a) 1958
b) 1967
c) 1978
d) 1982

Wat presenteerde Mies Bouwman
23 jaar lang voor de NPO?
a) De intocht van Sint Nicolaas
b) Het live verslag op Koninginnedag
c) In de hoofdrol
d) Open Het Dorp
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zwart-wit versus kleur

Wat is er nog meer te doen in Hilversum?

Hilversum

Gefeliciteerd! Je hebt het einde van
de Media Mile bereikt! De antwoorden
vind je rechts onderaan deze pagina.

luister goed!

Welke DJ heeft dit het meest gedaan?
a) Giel Beelen
b) Domien Verschuuren
c) Ruud de Wild
d) Gerard Ekdom

De verhalen en de namen waar iedereen
het over heeft, gaan nog steeds vanuit
Hilversum het land in. Ze worden verteld
door omroepmensen die iedereen kent
en waar iedereen iets van vindt. Zoals
Mies Bouwman, die nu met haar eigen
boulevard een permanente plek in
Hilversum heeft. Je vindt deze aan de
overkant van de rotonde.

Kon

stra

rder

6 Mini-expo

Naa

Inmiddels is de KRO samengevoegd
met een andere publieke omroep.
Welke is dat?
a) NCRV
b) VPRO
c) VARA
d) EO

Beeld en Geluid is de plek waar je
terug kunt bladeren in de archieven
Borneo
laan
van de mediageschiedenis van
7 Kantoor Hilversum Een
JavalaanNederland. Het is ook de plek waar je
kijken wat je wilt
meer leert over de toekomst van de
Raadhuiskwartier
In de zestiger
jaren van de vorige eeuw
media in Nederland en in Hilversum
ontstonden nieuwe omroepen die los
natuurlijk. Als je goed kijkt naar de
wilden staan van de ‘zuilen’ en meer
glasgevel aan de buitenkant dan zie
luchtige programma’s aan wilden
je dat deze is bedrukt met honderden
bieden. Vanuit het gebouw dat je nu
momenten uit de Nederlandse tvvoor je ziet groeide de Televisie Radio
historie, van ’De Fabeltjeskrant’ tot de
Omroep Stichting uit tot de ‘grootste
tranen van Máxima.
familie van Nederland’.
Uit hoeveel archiefbeelden bestaat
In welk jaar werd de TROS opgericht? de gevel in totaal?
a) 1960
b) 1962
a) 76 beelden
b) 367 beelden
Melkpad
c) 1964
d) 1969
c) 768 beelden d) 945 beelden
on S

Er was een tijd dat een radio of tvprogramma uitgesproken katholiek,
protestants, socialistisch of liberaal
was. De verhalen, muziek en de grapjes
sloten precies aan bij je eigen groep of
‘zuil’. De verschillen in de omroep zijn net als in de samenleving - in de loop
van de jaren kleiner geworden.
De leden van de Onze Lieve Vrouwenkerk
zouden in die tijd waarschijnlijk hebben
geluisterd naar de KRO.

de moeder van de
Nederlandse televisie
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Be
de vierde Mini-expo. Wil je nog meer
weten over de wereld van media?
Breng dan een bezoek aan Beeld en
Geluid. Daar leiden BN’ers je o.a.
virtueel rond in de wereld van radio
en televisie en stap je zelf in de
schoenen van media makers. Of je nu
vlogger, popster of nieuwslezer wilt
zijn, bij Beeld en Geluid kan het
allemaal!

info@hilversummarketing.nl

ment. Talloze creatieve concepten
gaan vanaf hier de hele wereld
over, zoals Big Brother en The
Voice of Holland. Hilversum is een
stad van makers. Decorbouwers,
architecten, ontwerpers,
webbouwers, podcasters,
showmasters en ondernemers.
Waar grenzen worden verlegd.
Daar staan we internationaal om
bekend. Dit is een stad die leeft.
Hilversum is Live.

Antwoorden
1B/2A/3D/4D/5A/6A/7C/8B/9C/10A
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