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Nazomeren 
doe je in 
Hilversum 
Van in de buitenlucht genieten 
van huiskamerconcerten en 
de stad culinair ontdekken tot 
een kijkje nemen in de mooiste 
monumenten. Ook deze maand 
is Hilversum the place to be.  
Wij vertellen je wat er in 
september doen is. 

4 & 5 september
Het eerste weekend van september begint goed 
met een aantal toffe events:

Dit weekend staat het Keiplein boordevol 
muziek en entertainment. Uiteraard met De Kei 
Live Hollandse Middag op zondagmiddag, maar 
natuurlijk ook met heel veel entertainment op de 
zaterdag en vrijdagavond.

Tijdens de WijnSpijs Wandeling op 5 september 
ontdek je hoe veelzijdig en culinair de mediastad 
is. Kom genieten van zes verrassende gerechten 
met zes bijpassende wijnen tijdens een fijne 
wandeling door het centrum van Hilversum.

Het jaarlijkse huiskamerfestival Gluren 
bij de Buren treedt naar buiten. Acts uit 
alle windstreken strijken neer op zondag 
5 september. Tuinen verspreid door 
heel Hilversum worden omgetoverd tot 
openluchtpodia voor een dag.

De kids hoeven zich 
deze zondag ook niet te 
vervelen. Onder leiding 
van local jazz hero 
toetsenist Paul Poulissen 
zal in de Kwekerij 
Buiten Spelen met… 
plaatsvinden. Diverse 
muzikale gasten zullen 
hun opwachting maken 
om samen met Paul 
Poulissen en zijn vaste 
band de fijnste jazz en 
soul songs te spelen.

De lekkerste 
cocktails in 
Hilversum
Nazomeren doe je op een terras met een cocktail 
in je hand. Paloma, Moscow Mule, Cosmopolitan, 
Aperol Spritz, Mojito of een virgin variant. Bij deze 
top 5 Hilversumse terrassen kom je deze namen 
gegarandeerd tegen op de cocktailkaart. 

  Restaurant Rex, Groest 23. Leukste 
cocktailbar van Hilversum. Bartender Andrés 
en zijn collega’s serveren alle soorten classic 
cocktails. Op het terras onder een grote 
parasol kijk je uit op de Groest. Streetfood als 
bites die je met je tafelgenoten kunt delen. 

  Rooftopbar ROEFF, Emmastraat 2. Op het 
dakterras bij Gooiland ben je woensdag t/m 
zondag welkom. Goddelijke cocktails als 
Garden of Love en ROEFF Espresso Martini 
in een jungle-achtige omgeving. Maar 
ook ijskoude biertjes en Zuid-Amerikaans 
streetfood vanuit de open buitenkeuken.

  Eetcafé Muze, Catharina van Renneslaan 10. 
Net buiten het centrum, met een topterras 
tussen het Hilversums groen. Limoncello & 
Tonic, Sweet Flamingo en samen snacken 
van een (vega) bittergarnituur.

  Vascobelo, Kerkbrink 2. Het gevoel van 
Parijs in Hilversum. Aan twee kanten terras, 
dus altijd keuze uit zon of schaduw. De 
Mimosa-cocktail of Vascobelo 0.0 drinkt 
heerlijk weg wat vroeger op de dag. Dark & 
Stormy of Bloody Marry wat later op de dag. 
Ook hier naast een gewone menukaart de 
mogelijkheid tot sharing van bijvoorbeeld 
garnalenkroketjes en Flammkuchen.

  Meddens, Kerkstraat 112. Meddens is onze 
hotspot voor de G&T (Gin en Tonic). Mooi 
stads terras in het historische centrum van 
Hilversum met een moderne kosmopolitische 
look-and-feel. Onze tip: Elke laatste vrijdag 
van de maand is het VISSA bij Meddens. 
VISSA staat voor de lekkerste G&T’s, 
swingende muziek en natuurlijk Meddens 
overheerlijke oesters.

Filmoverzicht van september,  
met onder andere:
The Father – Fascinerend portret van een man die zijn grip op de 
realiteit aan het verliezen is. Bekroond met twee Oscars! - Nu te zien.

Stray – Documentaire waarin door de ogen van zwerfhonden, 
die dwalen door de straten van Istanbul, wordt onderzocht wat het 
betekent om te leven zonder status en veiligheid. - Nu te zien.

Daar Comrades! – Pas in de jaren 90 leerde men in Rusland  
wat er was gebeurd in Novotsjerkassk. Meesterlijke reconstructie 
van een geschiedenis die jarenlang in de doofpot werd gestopt.  
De Russische Oscar-inzending. - Vanaf 9 september.

The Courier – Spionagethriller over het waargebeurde verhaal 
van de onopvallende Britse zakenman Greville Wynne (Benedict 
Cumberbatch), die wordt gerekruteerd tijdens een van de grootste 
internationale conflicten in de geschiedenis. Vanaf 9 september.

Petite Maman – Na het overlijden van haar oma verkent 
de achtjarige Nelly het huis en de omgeving waar haar moeder 
opgroeide. In het bos ontmoet ze een ander jong meisje. 
Langzamerhand wordt duidelijk dat ze het meisje kent, maar wie is 
ze? - Vanaf 16 september.

Nr. 10 – Na Borgman en Schneider vs. Bax is Nr. 10 de nieuwe 
speelfilm van Alex van Warmerdam. Een thriller met elementen van 
een zwarte komedie. - Vanaf 30 september.

Het filmaanbod en aanvangstijden van Filmtheater 
Hilversum kunnen per week verschillen. Kijk voor het 
complete programma en actuele speeltijden op  
www.filmtheaterhilversum.nl

Dutch Media Week
Dutch Media Week toont van 30 september tot en met 
10 oktober de ontwikkeling van de media en de impact 
ervan op mens en maatschappij. Samen met een groot 
aantal partners belichten, stimuleren en promoten we 
de vele prachtige ontwikkelingen en initiatieven in de 
Nederlandse media-industrie.

Dit jaar is er naast een breed programma voor media 
professionals en talenten ook weer heel veel te 
doen voor het brede publiek. Van de leukste films 
tot een rondleiding door het studiocomplex van het 
Media Park en van een VR treinritje tot het meekijken 
met radio-uitzendingen van radio 192. Kijk op 
dutchmediaweek.nl voor het volledige programma.
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cultuur
4 sept. Fusie Festival

Oude Haven - Op het gratis publiek toegankelijke 
Fusie festival kan je genieten van verschillende 
culturen en verschillende kunstdisciplines, 
beeldende kunst, muziek, dans, ontwerp, eten en 
poëzie. Start: 10:00 uur.  
www.stichtingonehilversum.nl

5 sept. Gluren bij de Buren
Hilversum - Het jaarlijkse huiskamerfestival 
treedt in 2021 eenmalig naar buiten op een wel 
heel uitzonderlijk zonnige datum. Acts uit alle 
windstreken strijken neer op zondag 5 september. 
Tuinen verspreid door heel Hilversum worden 
omgetoverd tot openluchtpodia voor een dag. 
www.glurenbijdeburen.nl

dagelijks Hillywood Tours
Hillywood Tour Hilversum - De Hillywood Tour 
opent deuren die voorheen altijd gesloten bleven. 
In een treintje rij je mee met een rondleiding 
over het Media Park, door studio’s en het 
rekwisietendepot. www.hillywoodtours.nl

do. - zo. Rondleiding  
Raadhuis Hilversum
Dudok Architectuurcentrum - Tijdens de 
rondleiding kom je in de meest bijzondere en 
authentieke ruimtes in dit rijksmonument. 
Torenbeklimming is onderdeel van de rondleiding. 
Start: 13:30 uur.  
www.dudokarchitectuurcentrum.nl 

t/m 24 okt. Expositie China Dreams
Museum Hilversum - Expositie China Dreams 
met Ruben Terlou, Xiaoxiao Xu en Ruben 
Lundgren is een trilogie over het China van 
vandaag; een land vol mystiek, verwondering 
over de nieuwe digitale wereld en een 
buitenwereld met de nieuwe zijderoutes als punt 
op de horizon. www.museumhilversum.nl

vr. Rondleiding door  
Beeld en Geluid
Beeld en Geluid - Ga op ontdekkingstocht en 
geniet van spectaculaire architectuur, een blik 
achter deuren die normaal voor publiek gesloten 
blijven en een indruk van de enorme omvang van 
onze mediahistorische collectie. Start: 13:30 uur. 
www.beeldengeluid.nl

za. & zo. Hilversum Ontkiemt
Tante Jans &DAC - Bekijk de cultuurhistorische 
collectie van de gemeente Hilversum en ontdek 
hoe Hilversum van een klein dorp uitgroeit 
naar een stad. Met schilderijen, foto’s en 
gebruiksvoorwerpen. 12:00 - 16:00 uur.

muziek
3 sept. Danspaleis van Kooten XL

De Vorstin - De zingende drummer Kasper van 
Kooten keert met zijn Danspaleis van Kooten 
terug naar de Hilversumse Vorstin. Het wordt 
alweer de vierde editie. Wat een feest!  
Start: 20:00 uur. www.devorstin.nl

3 sept. Eric Vaarzon Morel & Amigos
De Vorstin - Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel is de 
ongekroonde koning van de flamenco: in Nederland en 
ver daarbuiten tot in het Apollo Theater in New York aan 
toe. Start: 20:40 uur. www.devorstin.nl

3 - 5 sept. Hilversum Kei Live
Keiplein - Ook in 2021 staat het Keiplein weer boordevol 
muziek en entertainment. Uiteraard met De Kei Live 
Hollandse Middag op zondagmiddag, maar natuurlijk 
ook met heel veel entertainment op de zaterdag en 
vrijdagavond. www.dekeihilversum.nl

11 sept. Candy Dulfer
De Vorstin - Saxofoniste Candy Dulfer staat te popelen 
om weer te doen waar ze voor geboren is: over de hele 
wereld spetterende optredens geven met haar band. 
Start: 20:00 uur. www.devorstin.nl

12 sept. Goois Jeugd Orkest  
in het Pinetum
Pinetum Blijdestein - Het Goois Jeugd Orkest verzorgt 
een concert tussen de bomen. Op het gras voor het 
podium staan de stoelen voor je klaar om te luisteren en 
te genieten van deze jonge enthousiaste muzikanten, 
die al vele jaren met elkaar een jeugdorkest vormen. 
www.pinetum.nl

18 sept. Drukwerk - 40 jaar recalcitrant
De Vorstin - Ruim veertig jaar na ‘Je Loog Tegen Mij’ 
hebben vader Harry en zoon Bram Slinger het vuur weer 
opgestookt. Start: 20:00 uur. www.devorstin.nl

18 sept. Rootsriders 
Bob Marley tribute band
De Vorstin - Rootsriders, Europa’s nummer 1 Bob 
Marley-tributeband, keert terug naar de Vorstin voor  
een hommage aan de legendarische Bob Marley.  
Start: 21:00 uur. www.devorstin.nl

23 sept. Kes - EP Launch
De Vorstin - De uit Bussum afkomstige Kes van 
den Broek doet in 2019, als 19-jarige, mee aan The 
Voice Of Holland. Donderdag 23 september is het tijd 
voor een volgende fase: haar eerste EP. Deze wordt 
gepresenteerd tijdens een feestelijke show in De Vorstin. 
Start: 20:30 uur. www.devorstin.nl

24 sept. Seinconcerten 
Baar & Bezuidenhout
De Morgenster - De twee talenten Niek Baar (viool) 
en Kristian Bezuidenhout (piano) spelen Mozart en 
Beethoven. Start: 19:00 uur. www.seinconcerten.nl

24 sept. Jimmy Rosenberg
De Vorstin - Eerlijk, puur en virtuoos, het  
Jimmy Rosenberg Trio is back! Start: 20:00 uur.  
www.devorstin.nl

dagelijks Ga op ontdekking  
in het Pinetum
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

kids
4 sept. Workshop 

Hoe versla je een zombie 
De Geus - In de workshop ‘Hoe versla je een zombie?’ ga 
je aan de slag met scenes geïnspireerd op zombie-films. 
Start: 15:00 uur. www.flock-theatre.com

4 - 12 sept. 3 2 1 LIVE
Hilversum binnenstad - Maak je eigen unieke TIKTOK 
of Insta pic in het centrum van Hilversum. En ontmoet 
bekende TikTokkers/Youtubers tijdens de meet & greet.

5 & 25 sept. OERRR Struinen en broodje 
bakken met de boswachter
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Ga 
samen met de boswachter op ontdekkingsreis door de 
buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep en Burgh. Ontdek 
wie de bewoners van het bos zijn en hoe zij leven. 
www.natuurmonumenten.nl

5 sept. Buiten Spelen Met… 
Paul Poulissen
De Kwekerij - Diverse muzikale gasten zullen hun 
opwachting maken om samen met Paul Poulissen en 
zijn vaste band de fijnste jazz en soul songs te spelen. 
15:30 - 18:50 uur. www.livehilversum.nl

11 sept. OERRR Vleermuissafari  
in ‘s-Graveland
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Ga je mee 
op zoek naar vleermuizen op de buitenplaatsen? Dit doe 
je samen met de boswachter en een heuse batdetector. 
Start: 19:15 uur. www.natuurmonumenten.nl

dagelijks Op avontuur in Speelbos ‘t Laer
Speelbos ‘t Laer - Zin om in de buitenlucht te 
spelen? Niet bang voor een beetje modder? Ga dan op 
speelavontuur in Speelbos ‘t Laer. www.ivn.nl

 De Erfgooiersspeeltuin is open!
Speeltuin Erfgooierskwartier - In deze grote 
speeltuin aan de rand van de hei kunnen kinderen van 
alle leeftijden heerlijk spelen. Vooraf aanmelden via 
Facebook. www.erfgooiersspeeltuin.nl

24 sept. Soul Food
De Vorstin - Tijdens Soul Food kun je dansen op alle 
classics uit de disco, funk, R&B, HipHop en natuurlijk 
soul. In alle variaties en van alle jaren, voor jong en oud! 
Start: 21:30 uur. www.devorstin.nl

26 sept. Berlage Saxophone Quartet
Muziekcentrum van de Omroep - Deze middag staan 
arrangementen op het programma van werken van 
Bach, Mozart, Eisler, Schulhoff en Weill.  
16:00 - 17:30 uur. www.mco.nl

30 sept. Music around the fireplace
AllArt - Écht luisteren naar singer-songwriters, welke 
akoestisch optreden in knusse huiskamer-setting.  
Start: 20:30 uur. www.musicaroundthefireplace.nl

za. AvroTros Muziekcafé
De Vorstin - Carolien Borgers ontvangt wekelijks 
muzikale gasten voor een interview en een 
miniconcert. Kijk/luister mee tussen 16:00 en 18:00 uur 
en mis niets van de gesprekken en optredens. 
Start: 15:30 uur. www.devorstin.nl

actief
1 - 12 sept. Planthunters 

Op jacht naar het Groene Goud
Pinetum Blijdenstein - Ga jij op jacht naar de groene 
schat van Pinetum? Je kunt jezelf rondleiden in het 
Pinetum Blijdenstein door middel van de borden die hier 
opgesteld staan. 9:00 - 16:30 uur. www.pinetum.nl

3 & 10 sept. Maak kennis met de uilen van 
Boekesteyn in ‘s Graveland
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Maak kennis 
met de uilen van Boekesteyn. Ontdek de uilen tijdens 
deze 2 uur durende avondactiviteit voor volwassenen 
op de buitenplaats Boekesteyn in ‘s-Graveland. De 
boswachter weet de weg! www.natuurmonumenten.nl

5 sept. GNR excursie - Fauna passage
Goois Natuurreservaat - Elke eerste zondag van de 
maand kunt u mee met een gids naar de faunatunnel 
Monnikenberg onder de A27 en naar de Natuurbrug 
Anna’s Hoeve. Start: 10:00 uur. www.gnr.nl

19 sept. Hilversum Actief
Hilversum -  Hilversum Actief biedt een podium 
aan sportverenigingen, dansscholen, zanggroepen, 
maatschappelijke organisaties, muziek- en 
cultuurverenigingen. 10:00 - 16:00 uur. 
www.sportfair.nl

25 sept. Ontdek de buitenplaatsen 
Boekesteyn, Schaep en Burgh 
en Bantam
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Wandel mee 
met de boswachter over de buitenplaatsen Boekesteyn, 
Schaep en Burgh en Bantam in ‘s-Graveland. 
Start: 14:00 uur. www.natuurmonumenten.nl

dagelijks Schatzoeken met de  
Geotour door Gooi & Vecht
Diverse locaties - 60 traditionele geocaches vormen 
samen de Garden of Amsterdam GeoTour langs de meest 
bijzondere bezienswaardigheden, van indrukwekkende 
kastelen tot beschermde natuurgebieden. 
www.visitgooivecht.nl/geotour

ma. - vr. Kinderboerderij  
De Hertenkamp is open
Kinderboerderij De Hertenkamp - Kom jij Hanna en 
Charlie gedag zeggen? En na afloop fijn spelen in de 
speeltuin en een ijsje eten? 10:30 - 15:30 uur. 
www.kinderboerderijhilversum.nl

ma. - za. Kom je spelen in de Zoutkeet? 
De Zoutkeet - Een grote zandbak met waterpomp, 
schommels, klimtorens, een coole tokkelbaan, het is er 
allemaal! 10:00 - 17:00 uur. www.zoutkeet.nl

wo., vr. Peuter & Kleuter Jump
& zo.   Flight Deck 53 - Kom ook gezellig springen, kruipen, 

rollen, klimmen en spelen op de trampolines in de 
rijksmonumentale Clemenskerk. (t/m 6 jaar) 
Start: 10:00 uur. www.flightdeck53.com

za. Club Night
Flight Deck 53 - Jumpen, stunten en chillen op 
de vette beats van de Flight Deck 53 resident DJ’s! 
Instructeurs zijn ook aanwezig om je te helpen de  
vetste jump tricks te leren! (vanaf 7+)  
Start: 18:00 uur. www.flightdeck53.com

expositie
t/m 14 sept. Dudok als stedenbouwer

Dudok Architectuurcentrum - Architectuurfotograaf 
Iwan Baan heeft in 2020 alle nog bestaande gebouwen 
van Willem Marinus Dudok in Nederland gefotografeerd 
vanaf de grond en vanuit de lucht. 12:00 - 16:00 uur. 
www.dudokarchitectuurcentrum.nl

do. - zo. Dudok By Iwan Baan
Dudok Architectuurcentrum - Aan de hand van 
film- en geluidsfragmenten, originele schetsen, 
meubelstukken en historische foto’s stap je in een 
multimediale ervaring die inzicht geeft in de twijfels, 
overtuigingen en passies van Dudok. 12:00 - 16:00 uur. 
www.dudokarchitectuurcentrum.nl 

do. - zo.  NSF Radio, fascinerende 
verhalen uit de fabriek
Tante Jans - Aan de hand van verhalen van oud 
werknemers en bewaard gebleven objecten ontdek je 
de boeiende geschiedenis van de NSF en zie je hoe het 
toeging bij wat lange tijd de grootste werkgever van het 
Gooi was. 12:00 - 16:00 uur. 
www.dudokarchitectuurcentrum.nl 

za. & zo. Retour Hilversum 
Dudoks Verkeershuis
Tante Jans - Het DAC stimuleert en inspireert het 
onderzoek naar een Dudok Verkeershuisje 2.0. Geen 
klakkeloze imitatie, maar een moderne versie, duurzaam 
en op maatschappelijk verantwoorde wijze neergezet. 
12:00 - 16:00 uur. www.dudokarchitectuurcentrum.nl

overig
5 sept. WijnSpijs Wandeling 

Hilversum - Ontdek hoe veelzijdig en culinair de 
mediastad is en kom genieten van zes verrassende 
gerechten met zes bijpassende wijnen tijdens een fijne 
wandeling door het centrum van Hilversum. 
12:00 - 18:00 uur. www.wijnspijs.nl

10 & 11 sept. Bosbios bij de Hoorneboeg
Buitenplaats De Hoorneboeg - Deze zomer 
organiseren Buitenplaats De Hoorneboeg en 
filmplatform Cinetree een bios in het bos! 
www.dehoorneboeg.nl

11 & 12 sept. Open Monumentendag  
bij Pinetum
Pinetum Blijdestein - Het thema van het Open 
Monumenten Weekend is dit jaar ’Mijn monument 
is jouw monument’ en hoe goed past de 
botanische tuin Pinetum Blijdenstein onder deze 
titel. www.pinetum.nl

10 - 12 sept. Queen’s Gambit Hilversum
Bibliotheek Hilversum - Vanwege het enorme 
succes van de serie The Queen’s  Gambit 
organiseren de Bibliotheek Hilversum en de 
Stichting Hilversum Schaakt in het weekend 
van 10-11-12 september 2021 Queen’s Gambit 
Hilversum. www.bibliotheekhilversum.nl

12 sept. Gooisch Bierfestival
Marktplein - Er staat een nieuwe editie van het 
Gooisch Bierfestival gepland! De lekkerste biertjes 
drinken op het marktplein van Hilversum. 
www.gooischbierfestival.nl

17, 18 & De Duurzame Dagen
19 sept.   Hilversum - Drie dagen vol inspiratie voor een 

duurzaam leven: markt, workshops, presentaties 
en meer. www.hilversum100.nl

26 sept. Pain Vin Fromage
Dakterrras van Roast Bar & Grill - Matthijs 
Boon, Kaaskamer Hooi & Klomp en il diVino 
Wijnwinkel presenteren spannende Franse 
kaasjes, rechtstreeks vanuit Frankrijk in de mooie 
& gezellige foyer én op het dakterras van Roast 
Hilversum. Een Tour de France op wijngebied en 
heerlijke broden. 14:00 - 19:00 uur.  
www.painvinfromage.nl

29 sept. Symposium:  
energie - realisme
Muziekcentrum van de Omroep -  Dagvoorzitter 
Simon Rozendaal leidt je deze middag 
samen met bekende sprekers door de 
energieproblematiek. 13:00 - 16:00 uur. 
www.energie-realisme.nl

dagelijks Bloemenpracht in 
Costerustuin
Costerustuin - Stap binnen in deze kleurrijke 
oase met een groot aantal inheemse planten, 
struiken, bomen en een vijver. Tuinbankjes geven 
zicht op de vijver en de diverse doorkijkjes in de 
tuin. www.costerus.nl

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


