
LIVE LOVE FEEL FREE 
rainbow week 10 – 15 oktober 2021
Van 10 t/m 15 oktober organiseert Hilversum 
de Rainbow Week. Een week in het teken van 
inclusiviteit en diversiteit. Hilversum krijgt een 
regenboogtintje om aan te tonen dat iedereen, 
ongeacht seksuele voorkeur, geaardheid en 
afkomst, welkom is. 

8 okt.  Voorprogramma Roze 50+ Café
Café Brabant - 16:00 uur.

9 okt. Voorprogramma Hup op de SUP
Haven Loosdrecht - 14:00 uur. Met 
afsluitende borrel

10 okt. Roze Zondag 
Biersteeg - 15:00 uur. Opening Rainbow Week 
met hakkenrace.

10 & 13 okt. Film The Shiny Shrimps
Fimtheater- Tickets en tijden: 
www.fi lmtheaterhilversum.nl

11 okt. Rainbow vlag hijsen met 
wethouder Karin Walters
Raadhuis en verschillende scholen -
8:30 uur.

11 okt Film Anne+
Fimtheater- Tickets en tijden:
www.fi lmtheaterhilversum.nl

12 okt Stadswandeling Hilversum
Regenboogbankje Kwekerij - 14:00 uur.

13 okt Voorlezen en knutselen 
voor kinderen
Bibliotheek Hilversum - 15:00 uur.

14 okt. ABBA (songfestival avond)
Café Brabant, Noorderweg 72, Hilversum - 
20:00 uur.

15 okt Hillywood Rainbow Ball
De Vorstin - 20:00 uur. Optredens van diverse 
artiesten met o.a Johnny Logan. 
www.devorstin.nl 

dagelijks Rainbow shop
Stationsplein 7 - 16:00 - 19:00 uur. 
Informatie, ontmoeting en foto expositie.

Check voor het volledige programma, 
aanmelding en speciale acties de website 
www.gooienvechtinclusief.nl livehilversum.nl
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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.fl ightdeck53.com

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

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

expositie

t/m 24 okt. China Dreams
Museum Hilversum - 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

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

do. - zo. Dudok By Iwan Baan
Dudok Architectuurcentrum - Aan de hand van 
fi lm- 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 

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.

kids

3 okt. OERRR Uilenballen uitpluizen 
in ‘s-Graveland
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Je krijgt je 
eigen uilenbal om uit te pluizen. Wat vind jij? Met behulp 
van een zoekkaart kom je erachter wat de uil gegeten 
heeft. Start: 11:00 uur. www.natuurmonumenten.nl

10, 16 &  OERRR Struinen met de 
20 okt. boswachter in het herfstbos

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Wandel 
mee met de boswachter over de buitenplaatsen van 
‘s-Graveland en ontdek het herfstbos. 
www.natuurmonumenten.nl

17 & 30 okt. OERRR Ontdek de geluiden 
uit het bos
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Ga samen 
met de boswachter opzoek naar de geluiden van het 
bos. Wat hoor je? En waar komen die geluiden vandaan?  
www.natuurmonumenten.nl

22 okt. OERRR Struinen en knutselen 
met de boswachter
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Ga je mee 
op ontdekkingsreis met de boswachter? Tijdens deze 
wandeling, speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 
jaar, verzamel je bijzondere vondsten waarmee je daarna 
gaat knutselen in het bezoekerscentrum. Start: 14:30 uur
www.natuurmonumenten.nl

24 okt. Kinderconcert Oorkaan
Dromenblazers
Muziekcentrum van de Omroep - ‘Dromenblazers’ 
is een magisch vrolijk klarinetconcert waarin de vier 
spelers van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 
soepel switchen tussen verschillende muziekstijlen. 
Start: 11:00 uur. www.mco.nl

24 okt. 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. 
Start: 11:00 uur. www.natuurmonumenten.nl

ma. - vr. De Hertenkamp is open
Kinderboerderij De Hertenkamp - Kom jij Hanna en 
Charlie gedag zeggen? En na afl oop fi jn 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. & zo.Peuter & Kleuter Jump
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.fl ightdeck53.com

Zakelijk event 
organiseren?

gooimeetings.nl

doe de
locatietour

27 oktober

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
2 okt. Plantenuitgiftedag 

Costerustuin - Fan van de prachtige planten in de 
Hilversumse Costerustuin? Kom dan op 2 oktober naar 
de Plantenuitgifte dag van de botanische tuin. 
10:00 - 12:00 uur. www.costerustuin.nl

3 okt. Kinderbeurs XXL
Dudok Arena - De grootste, gezelligste en leukste 
kinderbeurs van Nederland. 10:00 - 14:00 uur. 
www.kinderbeursxxl.nl

10 okt. Super Snuff elmarkt
Dudok Arena - Kom naar de Dudok Arena voor de 
Super Snuff elmarkt en snuff el door ruim 175 kramen 
met tweedehands spullen. 9:00 - 16:30 uur. 
www.vlooienmarkten.nl

27 okt. Locatietour Gooi Meetings
Het Gooi - Ben jij eventorganisator, meetingplanner of 
(corporate) eventmanager en benieuwd naar wat het 
Gooi jou te bieden heeft? Tijdens de Locatietour van 
Gooi Meetings op 27 oktober kun je een blik werpen 
achter de schermen bij de mooiste venues in het Gooi. 
www.gooimeetings.nl

15 - 24 okt. Kermis Hilversum
Binnenstad - Kermis in de binnenstad van Media stad 
Hilversum. Voor alle leeftijden een belevenis in hartje 
Hilversum. www.kermishilversum.nl

3 & 17 okt. Biologische markt
Groene Afslag Laren - Biologische markt. Laad je 
markttassen vol met heerlijke biologische, lokale en 
vegetarische producten. 11:00 - 15:00 uur. 
www.degroeneafslag.nl

vr. Sterren kijken
Sterrenwacht Gooi & Vechtstreek - De Sterrenwacht 
Gooi en Vechtstreek houdt sterrenkijkavonden voor het 
publiek. U kunt bij heldere hemel door verschillende 
telescopen kijken naar de mooiste objecten die op dat 
moment te zien zijn. www.sterrenwacht-gv.nl

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

meer tips voor de herfstvakantie?
livehilversum.nl/kids
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Filmoverzicht van oktober,  
met onder andere:
Nr.10 – Nadat Günter als vierjarig kind werd gevonden in de 
bossen, heeft hij een heel normaal leven gekregen. Wanneer een 
man op een brug hem iets toefluistert, gaat hij op zoek naar zijn 
afkomst. - Vanaf 29 september.

Mijn moeder is een gorilla – Weesmeisje Jonna wordt 
geadopteerd door een gorilla. Het is even wennen, zo’n apenmoeder, 
maar ze hebben het fijn met elkaar. Tot de burgemeester dreigt de 
adoptie ongedaan te maken. - Vanaf 6 oktober.

The Man Who Sold His Skin – Syrische vluchteling Sam 
krijgt de kans om naar Europa te reizen. Daarvoor stelt hij zijn rug 
beschikbaar voor een provocerende kunstenaar, die Sam tot levend 
kunstwerk maakt. - Vanaf 14 oktober.

Benedetta – De nieuwe film van Paul Verhoeven gaat over de 
knappe non Benedetta, die wonderen kan verrichten en veel invloed 
heeft. Wanneer de kerk haar onderzoekt, blijkt dat ze nog meer 
geheimen heeft. - Vanaf 14 oktober.

The French Dispatch – Een sterrencast met onder andere 
Benicio del Toro en Tilda Swinton vertelt een collectie verhalen uit de 
laatste uitgave van een Amerikaans tijdschrift dat in de 20ste eeuw 
in een fictief Frans stadje gemaakt werd. - Vanaf 21 oktober.

Eiffel – Na het afronden van de bouw aan het Vrijheidsbeeld ligt 
de wereld aan de voeten van ingenieur Gustave Eiffel. De Franse 
overheid vraagt hem om een spectaculair ontwerp te maken voor de 
Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. - Vanaf 28 oktober.

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

Het is 
oktober!
De herfst is begonnen en de 
blaadjes vallen weer van de 
bomen. Je zou denken dat het 
tijd is om op de bank te ploffen 
om je favoriete serie te gaan 
bingen. Zeker niet! In oktober 
is er zoveel te ondernemen 
in Hilversum. Van de Dutch 
Media Week, de Rainbow Week 
tot de kidsactiviteiten in de 
herfstvakantie. Wij vertellen je 
wat er deze maand te doen is.

cultuur
1 & 3 okt. Bartho Braat &  

Irina Parfenova 
De Granaten Armband
Theater Kleintje Kunst - Een unieke 
muziektheatervoorstelling waarin het publiek 
kennis maakt met een mysterieus verhaal van 
schrijver Alexander Koeprin.  
www.theaterkleintjekunst.nl

8 okt. Arno van der Heyden
Theater Kleintje Kunst - Cabretier Arno van der 
Heyden speelt zijn nieuwe voorstelling ‘Geen 18 
meer”. Start: 20:15 uur.  
www.theaterkleintjekunst.nl

14 okt. Ryan van den Akker
Theater Kleintje Kunst - Ryan van den Akker 
speelt haar nieuwe programma ‘Hiroshima in een 
kinderziel’. Start: 16:00 uur.  
www.theaterkleintjekunst.nl

16 okt. Roué Verveer 
Zo goed als nieuw
Theater Gooiland - Optimistisch, vrolijk, 
diepzinnig en hilarisch. Verveer is de cabaretier 
die nergens problemen in ziet, hier grappen over 
maakt en daar elke zaal mee plat speelt.  
Start: 20:15 uur. www.gooilandtheater.nl

17 okt. Philippe Elan  
Ma France en chansons
Theater Kleintje Kunst - Een reis in chansons 
door het Frankrijk van Edisonwinnaar Philippe 
Elan. Start: 14:00 uur.  
www.theaterkleintjekunst.nl

30 okt. Wybe Zijlstra speelt ‘Whybe’
Theater Kleintje Kunst - Zodra het concert ‘Whybe’ 
begint zak je als toeschouwer een niveau lager. Met zijn 
open blik, virtuoze stem en zwaarmoedige uitstraling 
brengt hij zijn publiek in een andere dimensie. 14:30 - 
16:00 uur. www.theaterkleintjekunst.nl

31 okt. Rondleiding 
Landgoed Zonnestraal
Landgoed Zonnestraal - Iedere laatste zondag van 
de maand worden er rondleidingen verzorgd door een 
professionele gids. www.zonnestraal.nl

do. - zo. Rondleiding  
Raadhuis Hilversum
Raadhuis Hilversum - 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

muziek
2 okt. Loïs Lane

De Vorstin - Loïs Lane bestaat 35 jaar! Om deze mijlpaal 
te vieren komen ze met hun ’35 Years As One’ Clubtour 
naar De Vorstin. Start: 20:00 uur. www.devorstin.nl

2 okt. Hottub Heroes
De Vorstin - Een kolkend bad van scheurende gitaren, 
stevige beats, en dikke synthesizers wordt afgewisseld 
met de leukste meezingers! Onderdeel van dit optreden 
is de Hottub Heroes Goes Zeroes Quiz. Start: 21:00 uur.  
www.devorstin.nl

3 okt. Buiten spelen met…  
Paul Poulissen
De Kwekerij - Diverse muzikale gasten (o.a. Laura Fygi) 
zullen hun opwachting maken om samen met  
Paul Poulissen en zijn vaste band de fijnste jazz en  
soul songs te spelen. 15:30 - 18:30 uur.  
www.stichtingklaariskees.nl

3 okt. Nicolas van Poucke 
Nieuw licht op Schumann
Muziekcentrum van de Omroep - Voorafgaand klinken 
de Appassionata van Beethoven en de Berceuse van 
Ferruccio Busoni – het laatste deel van zeven visionaire 
Elegieën. Start: 16:00 uur. www.mco.nl

4 okt. The Laundry Bigband  
ft. Loet van der Lee
De Vorstin - Elke eerste maandag van de maand 
speelt de Laundry Big Band hun traditionele wasdag in 
De Vorstin. Start: 20:00 uur. www.devorstin.nl

actief
3 okt. GNR excursie - Fauna passage

Faunapassage - Wandel mee met de natuurgids die 
alles verteld over nut en noodzaak van de faunatunnel 
Monnikenberg. Start: 10:00 uur. www.gnr.nl

3 okt. Hilversum actief
Marktplein - Maak op een leuke manier kennis via 
kosteloze clinics of demonstraties , een optreden op een 
van de podia of een voorstelling in een mobiel theater, 
of snuffel rond op de informatiemarkt. 10:00 - 16:00 uur. 
www.sportfair.nl

6 okt. Wandeling | Bomen met Roos
Vonk in de Wijk - Ga met Roos op pad om meer te 
weten te komen over bomen. Welke hier groeien, wat ze 
allemaal kunnen, maar ook welke betekenis ze hebben 
volgens de overlevering van de Druïden. Start: 10:00 uur. 
www.vonkindewijk.nl

10 okt. Rondleiding botanische tuin 
Pinetum - Kom mee en ontdek het verhaal van de 
planthunters en hun invloed op de botanische tuin. 
Start: 14:00 uur. www.pinetum.nl

15 okt. Ontdek de herfstpracht op 
Boekesteyn in ‘s-Graveland
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Geniet 
tijdens deze activiteit voor volwassenen van de herfst- en 
paddenstoelenpracht op buitenplaats Boekesteyn in  
’s-Graveland. Start: 11:00 uur. www.natuurmonumenten.nl

16 & 17 okt. The Tromp Boat Races
Hilversums kanaal - Roeiers uit heel Nederland gaan 
met elkaar de strijd aan over 5,2 kilometer op het 
Hilversums kanaal. 9:30 - 16:00 uur.  
www.trompboatraces.nl

17 okt. GNR excursie Laarder Wasmeer
Locatie na aanmelding - Elke derde zondag van de 
maand kun je mee met een gids naar het doorgaans 
voor publiek niet toegankelijke Laarder Wasmeer.  
Start: 10:00 uur. www.gnr.nl

31 okt. Klaverblad Voetstappenpad 
Wandelrally
Hilversum - Een fraaie en sportieve wandeling van 
zo’n 25 kilometer over het Voetstappenpad. Het pad ligt 
grotendeels binnen de gemeentegrenzen van Hilversum 
en bestaat al sinds 1938. 8:00 - 17:00 uur.  
www.voetstappenpad.nl

9 okt. NSAO goes Dutch! 
Muziekcentrum van de Omroep - Het Nederlands 
Symfonisch Accordeon Orkest onder leiding van 
Tim Fletcher neemt je mee door ruim vierhonderd 
jaar Nederlandse muziek. Barokmuziek, muziek uit de 
romantiek en hedendaagse werken wisselen elkaar af...
Start: 19:45 uur. www.mco.nl

9 okt. Erwin Java’s Travel party
De Vorstin - Erwin Java’s Travel Party is onvervalste 
blues in de geest van Harry Muskee, met een vleugje 
Freddie King. Maar bovenal is het eigen, puur en echt. 
Start: 21:00 uur. www.devorstin.nl

15 okt. Patat Met: Komodo + Supermoon
De Vorstin - Maandelijks oogst de Vorstin de lekkerste 
nieuwe acts van de Nederlandse bodem.  
Start: 20:00 uur. www.devorstin.nl

16 okt. Smoove & Turell
De Vorstin - Smoove & Turrell put uit de roemrijke soul, 
funk en disco uit de jaren zeventig. Ze combineren dat 
met een modern soul-, hiphop-, jazz- en r&b-geluid 
dat we kennen van o.a. De La Soul, Gnarls Barkley en 
Outkast. Start: 20:30 uur. www.devorstin.nl

21 okt. Comedy Cowboys 
De Vorstin - De énige improvisatiecomedyshow in 
Hilversum en omgeving! Start: 20:00 uur.  
www.devorstin.nl

22 okt. Joy Division Undercover
De Vorstin - Een eerbetoon aan een bijzondere 
muziekant en band met zanger Erny Green en gistarist 
Henk Koorn. Start: 21:00 uur. www.devorstin.nl

24 okt. Ian Siegal (UK)
De Vorstin - Met zijn doorleefde, rauwe stemgeluid, 
passie, humor en vurige slide-gitaar in combinatie met 
zijn ijzersterke performance heeft Ian Siegal in korte tijd 
een enorme live reputatie op weten te bouwen.  
Start: 15:30 uur. www.devorstin.nl

28 okt. Music around the fireplace
Allart - Écht luisteren naar singer-songwriters, welke 
akoestisch optreden in knusse huiskamer-setting. 
20:30 - 22:30 uur. www.musicaroundthefireplace.nl

30 okt. Supersister Project
De Vorstin - Clubtour met Robert Jan Stips op toetsen 
en Rinus Gerritsen op bas. Start: 20:00 uur. 
www.devorstin.nl

30 okt. 30* 40* 50-plus Dancing Party
Danscentrum van Bommel - Een dansfeest met 
uitsluitend hits, leuke mensen en lekkere hapjes. 
Ongedwongen en gezellig uitgaan met leeftijdsgenoten. 
20:30 - 1:30 uur. www.dancing-party.nl

31 okt. Open Podium
De Vorstin - Beginnende en ervaren muzikanten, 
stand-up comedians, rappers enzovoort, vertonen hun 
kunsten aan een groeiende schare trouwe bezoekers en 
aan elkaar. Start: 13:30 uur. www.devorstin.nl

Aan de slag  
in het Medialab

 2 t/m 3 oktober  
  Gooische Brink, 
Kerkstraat 63-27

Van iets ouds kun je toffe 
nieuwe dingen maken. Zo 
maak je van oude filmbeelden 
bijvoorbeeld een cool GIF-je. 
Kom naar ons Medialab en 
ontdek welke toffe beelden er in 
het archief van Beeld en Geluid 
zitten en kies er een om jouw 
GIF van te maken.

De Gooische 
Moordenaar

 2 t/m 10 oktober  
 Gooische Brink, Brinkweg 1

De Gooische Moordenaar 
is een augmented reality 
(AR) tramrit dwars door het 
digitale erfgoed van de musea 
die samenwerkten in het 
Erfgoedfestival 2021. Stap in, 
zet een echte ‘Hololens’ op 
en ervaar hoe het verhaal van 
Gooi & Vecht tot leven komt in 
een mix van werkelijkheid en 
aangevulde realiteit.

Mediapod
 1 t/m 10 oktober  
 Gooische Brink, Brinkweg 1 

Media zijn overal om ons 
heen: ze zijn meer weg te 
denken uit ons leven. We 
kijken, lezen, klikken, swipen, 
liken en delen erop los. Om dit 
zelf te kunnen ervaren, heeft 
Beeld en Geluid een eerste 
#mediapod ontwikkeld: een 
pop-up presentatie waarin je 
op een interactieve manier 
kunt ervaren wat de invloed 
van media is op jouw dagelijks 
leven. De #mediapod staat de 
tijdens Dutch Media Week op 
de Gooische Brink.

SoundXperience
 1 t/m 10 oktober  
 Brinkweg 19

Leegstaande winkelpanden 
in de Gooische Brink zijn 
omgetoverd tot een tijdelijke 
audio expositie. Neem plaats 
en beluister 5 unieke podcast 
die speciaal voor de Korte 
Golf competitie van Oorzaken 
festival zijn gemaakt. Reis mee 
langs eeuwenoude varens, 
buiten de landsgrenzen of juist 
midden in het beklemmende 
gevoel van de lockdown.

Retro Radio LIVE 
 1 t/m 9 oktober  
 Gooische Brink, Brinkweg 1

De originele Hilversum 3 
mengtafel, een bijzonder 
museumstuk in de collectie 
van Beeld en Geluid, staat 
een week lang in volle glorie 
in de Gooische Brink. Op deze 
tafel werkten de grootste 
sterren uit de Nederlandse 
radiogeschiedenis en tijdens 
Dutch Media Week doen ze  
dat weer!

Zomaargasten
 9 oktober 2021 
 Gooische Brink, Brinkweg 1

Live talkshow met interviewers 
Oscar Kocken & Patrick 
Nederkoorn, waar zij met 
beeld- en muziekfragmenten 
de spannendste verhalen 
boven tafel proberen te 
krijgen van 100% Onbekende 
Nederlanders. Zelfs de 
presentatoren weten niet wie 
plaats zal nemen voor een 
interview, maar één ding is 
zeker: na afloop zal geen gast 
meer zomaar iemand zijn.

Be Humane
30 september - 10 oktober

Kijk voor uitgebreide 
informatie over events 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.

Kijk voor het programma op 
dutchmediaweek.nl
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