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cultuur
t/m 24 apr. Fotowedstrijd 

#zilverencamerajunior2021
Museum Hilversum - Doe jij ook mee met de 
fotowedstrijd #zilverencamerajunior2021?  
Maak jij de mooiste en meest indrukwekkende 
foto? Laat jouw nieuws zien in een serie van  
drie beelden of in één enkel beeld en vertel  
jouw verhaal! www.museumhilversum.nl

t/m 30 mei Zilveren Kei
Hou jij van street art, fotografie, schilderkunst, 
mode of film? En wil jij met een kunstenaar als 
coach of samen met een groep kunst maken voor 
een echte tentoonstelling? Doe dan mee aan 
Zilveren Kei 2021! www.zilverenkei.nl

muziek
9 apr. Pearl Jamming 

De Vorstin Lentesessies
De Vorstin - Met een gezamenlijke liefde voor 
één van de grootste rockbands aller tijden brengt 
Pearl Jamming energieke liveshows die we 
normaal alleen van Eddie Vedder en zijn mannen 
zelf gewend zijn. Start: 19:00 & 20:00 uur.  
www.devorstin.nl

18 apr. Pater Moeskroen 
De Vorstin Lentesessies
De Vorstin - 35 jaar Pater Moeskroen, dus tijd 
voor een feestje! Reden voor een feestje heeft 
Pater Moeskroen eigenlijk altijd, maar dit keer is 
het voor de heren wel heel speciaal.   
Start: 14:30 & 16:30 uur. www.devorstin.nl

23 apr. Jack Poels 
De Vorstin Lentesessies
De Vorstin - Jack Poels live samen met Jan 
Hendriks (Doe Maar) en Bart Jan Baartmans in  
De Vorstin! Start: 19:00 uur. www.devorstin.nl

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

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

zat. 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

actief
16 - 19 apr. Virtuele Hilversum City Run

Net zoals in 2020 zal de Hilversum City Run ook in 2021 
weer virtueel gaan. Van vrijdag 16 t/m maandag 19 april 
kan er in de eigen omgeving deelgenomen worden aan 
diverse afstanden.www.hilversumcityrun.nl

dagelijks Fietstocht ‘Diamonds are fover’
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
23, 24 &  Queen’s Gambit Hilversum
25 apr.  Verschillende locaties - Vanwege het enorme succes 

van de serie The Queen’s Gambit organiseren de 
Bibliotheek Hilversum en de Stichting Hilversum Schaakt 
het driedaags schaakevent Queen’s Gambit Hilversum. 
www.bibliotheekhilversum.nl

wo. & za. Markt van Hilversum
Marktplein - Wekelijkse markt met veel verse producten. 
8:00 - 16:00 uur. www.demarktvanhilversum.nl

Kijk voor meer tips op 
livehilversum.nl
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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Lente in 
Hilversum
In april breekt de lente  
echt door in Hilversum.  
De natuur in en om de stad 
komt tot bloei. We wandelen 
langs voorjaarsbloemen en 
maken van onze tuinen en 
balkons kleine paradijsjes.  
We zoeken naar eieren tijdens 
het Paasfeest. En de maand 
wordt afgesloten met het 
verjaardagsfeest van onze 
koning. April wordt een leuke 
maand. Wij vertellen je wat  
er deze maand te doen is  
in Hilversum.

Een fijne voorjaars-
wandeling 
Een dagelijks ommetje of 10.000 stappen per 
dag. Met of zonder app lekker een half uurtje 
naar buiten. Onze aanrader voor de maand april 
is de 3,5 kilometerlange Gooilust-wandeling 
van Natuurmonumenten. Je komt langs alle 
historische ‘hotspots’ van het landgoed: de 
romantische rododendronvallei, de ommuurde 
siertuin, het statige landhuis, de exotische 
bomenverzameling en het sterrenbos. 
De wandelroute begint en eindigt bij het 
informatiepaneel aan de voorzijde van landgoed 
Gooilust (Zuidereinde 49 ’s-Graveland).  
Volg de gele pijlen.

Wie stuur jij een 
kaartje?
Een kaartje sturen naar elkaar is helemaal hot. 
Wie stuur jij deze maand een kaartje? Je kent vast 
wel iemand, die een positief opkikkertje of een 
hartverwarmend bericht kan gebruiken. Dit is je kans, 
gratis en voor niets. Als je ons tekst en het adres waar 
het kaartje heen moet mailt, dan doen wij de rest!  
Je kunt kiezen uit een kaartje met de tekst: ‘Gelukkige 
bankhangdag’, ‘Gaan we nou alweer wandelen’,  
‘Straks is het gewoon weer een biertje’ en ‘Ik van jou’.  
Mail ons op info@livehilversum.nl.

Shoppen in 
Hilversum
Heb jij ook zo’n zin om weer te winkelen. Bijvoorbeeld 
om je outfit een ‘frisse voorjaarsboost’ te geven. Maak 
een afspraak om te shoppen, Click & Collect of bestel 

online. Hilversum heeft een 
verrassend winkelaanbod. 
Of je nu op zoek bent naar 
vintage, high fashion, 
Dutch design of fairtrade 
producten - de stad is 
van alle markten thuis. 
De winkelroute ‘Shoppen 
in Hilversum’ is gratis 
verkrijgbaar in de webshop 
van Live Hilversum of op 
afspraak af te halen in de 
Live Hilversum Brandstore/ 
VVV aan het Stationsplein. 

Cadeautjes met 
een Hilversumse 
Look & Feel
Heb je een leuk cadeautje met een Hilversums 
Look & Feel nodig? Of wil jij als trotse 
ambassadeur van de stad Hilversum uitdragen? 
In de Live Hilversum Brandstore/VVV zijn de 
leukste producten te koop. De skyline van 
Hilversum staat afgedrukt op notebooks, T-shirts, 
canvas tassen en paraplu’s. En voor aanstaande 
Hilversumse ouderparen of pasgeboren 
Hilversumse baby’s hebben wij een toffe romper 
ontwikkeld. New 035 kid in town, verkrijgbaar in 
roze en blauw. Een echt ‘Welkom in Hilversum, 
lieve kleine stadsbewoner!’. 

Koningsdag
Koningsdag 2021 wordt anders dan andere jaren. 
Op livehilversum.nl verzamelen wij de beste 
(online) activiteiten. Voor de feestgangers, de 
kinderen en iedereen die 27 april niet zomaar 
voorbij wil laten gaan. Check regelmatig 
livehilversum.nl/koningsdag voor de leukste en 
meest up-to-date koningsdagtips in Hilversum.

Op je paasbest
Wij delen graag onze tips hoe je Pasen 2021 
op zijn paasbest viert. Maak het dit jaar 
extra gezellig met elkaar!

  Ben je nog opzoek naar inspiratie om je huis 
te versieren? Zoek dan niet verder! Dille & 
Kamille Hilversum heeft namelijk volop keus 
aan paasartikelen in de winkel. Of haal bij 
Kookwinkel Balthazar op de Gijsbrecht of bij 
Kookwinkel Oldenhof alles wat je nodig hebt 
voor de bereiding van je perfecte paasbrunch. 
Bestel online en haal je paasspullen op met 
Click & Collect of maak een afspraak om zelf 
in de winkel rond te kijken.  

  Zet wat narcissen, gele tulpjes of andere 
vrolijke voorjaarsbloemen in je woonkamer. 
Een bak met viooltjes, narcissen of blauwe 
druifjes op je terrastafel of op je balkon. 
Pasen is toch het begin van de lente, dus 
haal die lente in huis!

  Pasen zonder chocolade eitjes? Dat kan niet! 
Bestel of haal af bij Leonidas Chocolatier, 
De Gooische Matras of Chocolatier Quatre 
Saisons. En kies vooral wat verschillende 
smaken, want…

  Organiseer een paaseieren proeverij. Kies 
verrassende smaken. Wij hebben deze 
al gespot: karamel zeezout, stroopwafel, 
pindakaas of zure mat. Blinddoek om en 
proeven maar! Leuk en vooral lekker. 

  Tijdens Pasen kan lekker eten natuurlijk  
niet ontbreken. Bestel bijvoorbeeld bij 
je favoriete lokale restaurant. Of check 
livehilversum.nl voor onze favoriete 
restaurants die paasmenu’s bezorgen of 
waar je kunt afhalen. 

Fotowedstrijd  
Zilveren Camera 
Junior 
Hé! Doe jij ook mee met de fotowedstrijd 
#zilverencamerajunior2021?

Wat gebeurt er op straat, op school, op je 
sportclub of thuis binnen je familie? Wat maak je 
mee? Wat is jouw dagelijks nieuws? Ervaar hoe 
het is om een nieuwsfotograaf te zijn. Laat jouw 
nieuws zien in een serie van drie beelden of in 
één enkel beeld en vertel jouw verhaal! Je maakt 
kans op één van de fotocamera’s, een E58 drone 
met camera en last but not least de titel ‘Zilveren 
Camera Junior 2021’. De volledige wedstrijd 
checklist is te vinden op museumhilversum.nl of  
livehilversum.nl/zilveren-camera.
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