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Hi there! Welkom in Hilversum! 
Hilversum is dé creatieve mediastad van 
Nederland! Met meer dan 250 mediabedrijven, 
12.000 mediaprofessionals en 30 studio’s 
is Hilversum het hart van de Media Valley 
tussen Utrecht en Amsterdam. Internationale 
concepten als Big Brother, landelijke 
radioprogramma’s en grote muzieklabels 
met artiesten van wereldklasse komen hier 
samen. Homebase van het MetropoleOrkest, 
Spinnin’ Records, de NOS, Dutch Media Week 
en het landelijke media-archief Beeld & Geluid. 
Kortom, Hilversum barst van de creatieve 
makers en mediatalents: van decorbouwers, 
journalisten, geluidstechnici, cameramensen 
tot showmasters!

Wil jij de magie van media beleven? Dit is je kans, 
want in Oktober Mediamaand bruist het van de 
mediabelevenissen met Dutch Media Week 
(3-9 oktober) als highlight. Dompel je onder in 
de Hilversumse mediawereld tijdens de Dutch 
Media Week Xperience Days en ontdek de stad 
met de mediasafari!



Ieder jaar vieren we in oktober 
de media tijdens hét mediafestival 
van Nederland: Dutch Media Week! 
Dit jaar met het thema ON / OFF.

DUTCH 
MEDIA 
WEEK

3 - 9 
OKTOBER
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DUTCH MEDIA WEEK
Xperience Days
Zin om je onder te dompelen in de media? 
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober kan je 
kiezen uit een verrassend mediaprogramma 
vol presentaties, activiteiten en workshops. 
Heb jij altijd al een kijkje willen nemen in een 
echte tv-studio? Tijdens de Dutch Media Week 
XperienceDays gaan de deuren van het Media 
Park open en kan je achter de schermen kijken bij 
Omroep Max, Viaplay en de NPO. Ook NEP, het 
Studiocentrum, EMG en Beeld & Geluid openen 
hun deuren voor jou.

Leer hoe je een podcast maakt, krijg alle ins & 
outs van visual effects en kom meer te weten 
over de techniek die nodig is voor het maken van 
een populaire serie als de Vliegende Hollanders. 
Je kan het hier beleven! De activiteiten zijn 
geschikt voor jong en oud. Ben jij erbij?

Tijdens Dutch Media Week is er van alles te beleven 
voor professionals in de media-industrie en voor 
iedereen die geïnteresseerd is in media. Van een 
inspirerend weekprogramma voor professionals 
tot de Dutch Media Week Xperience Days in het 
weekend. Van game design tot virtual influencers 
en van regiekamers tot decorbouw. Tijdens 
verschillende lezingen, workshops en awardshows 
praten wij je helemaal bij over de laatste 
ontwikkelingen en trends uit de media-industrie en 
kun je bouwen aan je eigen netwerk.



“ Ieder kind  
moet zichzelf  
in onze 
programma’s 
kunnen 
herkennen.”
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Meet onze mediamaker: Fenna Ramos
Fenna Ramos danst, zingt, kookt en knutselt voor 
kinderzender NPO Zappelin. Dat doet ze enthousiast, 
nieuwsgierig en onbevangen. En met een missie. “Ieder kind 
moet zichzelf in onze programma’s kunnen herkennen.”, 
vindt ze. Inclusiviteit en diversiteit moet volgens haar in 
alle vormen, kleuren en maten aanwezig zijn: “Een handicap 
moet normaal zijn. Knutselen moet kunnen met wat je al in 
huis hebt en in mijn liedjes gebruik ik gebarentaal, zodat 
alle kinderen het kunnen volgen en meedoen.”

Als kind vindt Fenna al magie in de kleine dingen. Dat krijgt 
ze van huis uit mee. Ze vertelt: “Dan liepen we langs een 
struik met 1 takje dat op en neer ging en zei mijn moeder: 
‘Die zwaait naar jou.’ Magisch vond ik dat.” Het is een van 
de redenen dat Fenna het zo leuk vindt om met kinderen te 
werken: “Die hebben nog geen filters. Zelf denk ik ook zo, 
ik zie in alles altijd heel veel mogelijkheden.”

Tijdens haar programma’s werkt Fenna met een team van 
zo’n 18 collega’s. Iedereen heeft z’n eigen taak. “Ik voel het 
als mijn taak om al die gebieden bij elkaar te brengen in het 
eindresultaat. Ik wil het team constant blijven uitdagen om 
vanuit de onbevangen blik van een kind te blijven kijken en 
tegelijk een breed plaatje te bieden.”, legt ze uit. 

De inspiratie daarvoor haalt ze werkelijk overal vandaan: 
“Uit mensen, uit kleuren, uit de kortstondige fragmenten 
van het leven. Het kan echt alles zijn. En ik ben ongelooflijk 
nieuwsgierig. Daarmee werk ik mensen nog weleens op de 
zenuwen”, lacht ze. “Zo heb ik een keer de hele dag op alles 
‘waarom?’ gevraagd. Het was misschien irritant, maar op 
die manier kom je er wel achter dat sommige dingen ook 
gewoon anders kunnen.”

Meer over Fenna weten?  
Volg haar op instagram via @fennaramos. 

https://www.instagram.com/fennaramos/
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Beeld & Geluid
Beeld & Geluid is dé ontmoetingsplek waar media 
samenkomen. Voor de museumbezoeker die meer 
wil weten over de werking en invloed van media en 
de scholier die een workshop komt volgen over fake 
news. Voor de kunstenaar die met de collectie een 
nieuwe creatie maakt. Voor de redacteur die een 
fragment zoekt voor een nieuw televisieprogramma 
en voor de onderzoeker die publiceert over diversiteit 
in de media.

Wist je dat Beeld & Geluid:
• een van de grootste archieven ter wereld is?
• elk jaar het legendarische Top 2000 Café ontvangt?
• dé hoofdlocatie is van Dutch Media Week!
• begin 2023 het geheel vernieuwde 
Mediamuseum opent!

Maar liefst 1,2 miljoen 
uur aan radio- en 
televisieprogramma’s, 
video(games), 
geschreven pers, 
politieke prenten, 
gifjes, websites 
en objecten! Dat 
betekent ruim 100 jaar 
aaneengesloten kijken 
en dan heb je nóg niet 
alles gezien
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Media Checklist
Maak je media-uitje in Hilversum 
extra leuk en doe mee aan deze 
challenges. Deel het op jouw social 
media, tag @livehilversum en 
@dutchmediaweek, en wie weet zie 
 jij jezelf terug bij ons op Instagram!

	Spot een BN’er in het wild

	Ontdek de eerste seintoestellenfabriek van 
Nederland

	Doe mee aan een leuke mediaworkshop tijdens de  
Dutch Media Week Xperience Days

	Maak een selfie met onze ‘Man bijt Hond’ tv-toren

	Zoek je favoriete fragment op de gevel van 
Beeld & Geluid

	Tel hoeveel regiewagens je op het Media Park ziet

	Loop de Walk of Fame bij het pand van RTL

	Waan je een wannabe Idols en poseer bij Studio 22



“ Het gaat 
niet om  
mij, maar 
om wat  
er al is.”
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Foto’s met een ziel, zonder zorgvuldig geplande perfectie, 
maar ongepolijst, kwetsbaar en vanuit intuïtie gecreëerd: 
dat is waar de Hilversumse fotograaf Paul Cupido 
internationaal bekend mee wordt. In 2019 breekt hij door 
op de kunstbeurzen Photo London en Paris Photo. Een jaar 
later schittert een van zijn werken, Suave, op de voorpagina 
van The New York Times, door Meghan Markle gekozen bij 
haar veelbesproken stuk ‘The Losses We Share’. 

De sleutel tot zijn succes is voor hem helder: “Ik zet me al 
sinds het begin af tegen het perfecte plaatje. Het hoeft 
niet allemaal zo gelikt. Echte momenten en foutjes, zoals 
bewogen beeld en onscherpte, brengen een beeld tot leven. 
Je voelt dat als mens, dat je geraakt wordt wanneer een beeld 
oorspronkelijk is. Schoonheidschuilt in de imperfectie.”

Rode draad in het werk van Cupido is het Japanse principe 
Mu. Een begrip voor een soort staat van totale berusting. 
Als kind op Terschelling, waar hij midden in de natuur 
opgroeide, was hij zich al bewust van de cycli van het leven. 
Eb en vloed, de seizoenen, de vuurtoren die elke 4 seconden 
eventjes zijn slaapkamer verlichtte: “Het leven bestaat uit 
momenten, alles ademt en is altijd in beweging. Ik wil de 
momenten vangen waarin je voelt ‘alles is goed, als ik nu 
zou sterven is het ok’. Die zijn zo kortstondig, dat kan je niet 
plannen of produceren, die zijn er gewoon.”

Paul noemt het snapshots. Gefotografeerd in het moment, 
het liefst tijdens een reis. Thuis, in zijn studio in Laren, drukt 
hij alle beelden af en schuift er net zo lang mee tot er intuïtief 
iets ontstaat: “Pas als ik echt luister naar wat het werk wil, 
en het niet mijn eigen wil opleg, kan het ontstaan. Want het 
gaat niet om mij, maar om wat er al is.”

Wil je het werk van Paul Cupido (@paul.cupido) 
ontdekken? In Museum Hilversum is zijn expositie tot 
6 november te zien.

Meet onze mediamaker: Paul Cupido

https://www.instagram.com/paul.cupido/
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 GEHELE MAAND 

HILLYWOOD TOURS 
Mediapark
Stap aan boord en ontdek 
alle hoeken van het 
Mediapark. Neem een kijkje 
in het decorcentrum, proef 
de magie van Studio 21 en 
neem plaats achter de desk 
van RTL Boulevard. 
www.hillywoodtours.nl

MEDIAMAKERS IN DE 
SPOTLIGHT 
De Kwekerij 
Levensgrote portretten van 
Mediamakers Fenna Ramos 
en Paul Cupido. Scan de QR-
code en ontdek alle facetten 
van het mediavak.
dekwekerijhilversum.nl

TRACES 
Museum Hilversum
Duo tentoonstelling met 
fotografie en videokunst van 
Hilversumse mediamakers 
Ilona Langbroek en Paul 
Cupido. Langbroek verbeeldt 
op een bijna poëtische wijze 

haar familiegeschiedenis 
in Nederlands-Indië, terwijl 
Cupido zich laat inspireren 
door Mu, een Japanse term 
voor niet bestaan. 
www.museumhilversum.nl

  30 SEPT   
MEDIACITY GOLF OPEN
Golfpark Spandersbosch
Inspirerend golfevent voor 
ondernemers; de ideale 
manier om te netwerken. 
golfparkspandersbosch.nl
 1 - 10 OKT 
MAKER SPACE
Creative Image Lab
Kunstenaars Esther de 
Korte en Philipp Guffler 
experimenteren met diverse 
drukvormen. Kom kijken en 
doe mee aan hun onderzoek 
tijdens een workshop. 
www.dutchmediaweek.nl
 2 OKT 
WISSELOORD SESSIONS
Wisseloord Studio’s
Krijg de primeur om enkele 
unieke showcases te zien en 
te beluisteren door een

Programmering 
Oktober Mediamaand 
In Oktober Mediamaand bruist Hilversum van 
allerlei (media)activiteiten. Kom jij langs?

http://www.hillywoodtours.nl
http://www.dekwekerijhilversum.nl
http://www.museumhilversum.nl
http://www.golfparkspandersbosch.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
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selectie van artiesten die 
achter de muren van de 
studio werken.
www.eetcafemuze.nl/
wisseloordsessions

DUDOK KWARTET 
Muziekcentrum van de Omroep
Strijkkwartetmuziek 
van Tsjaikovski wordt 
gecombineerd met 
eigen bewerkingen, de 
sprookjesopera van Glinka 
en de ouverture van 
Moessorgski. www.mco.nl

 3-9 OKT  
DUTCH MEDIA WEEK
Diverse locaties
Dutch Media Week is hét  
media-event van het jaar. Dit 
jaar met het thema on/off. 
Kom jij de vele talkshows, 
workshops en podcasts 
bezoeken? 
www.dutchmediaweek.nl

RECORDPOGING PODCAST 
MAKEN
Er doet een groot aantal 
podcasters mee, waaronder 
Bastiaan Meijer van de 
PodBast, de Lesbische Liga 
Podcast, VINK, Televisië, 
Content Wars en de Boer 
Zoekt Podcast. Er is ook 
ruimte voor nieuw talent, 
dus doe jij mee?
www.dutchmediaweek.nl

RETRO RADIO LIVE
LAB Mediaplein
Radio dj Ad Bouman maakt  
op de originele Hilversum 3 
mengtafel live radio. Hij 
ontvangt (oud) radiomakers 
als Jan van Veen, Gerard 
Ekdom, Leo van der Goot, 
Jeroen van Inkel, Tineke de 
Nooij en Erik de Zwart.
www.dutchmediaweek.nl

 3 OKT 
MEDIA EXPOPLEIN
Blue Stage @ Beeld & Geluid
Kom kijken naar de laatste 
innovaties uit de media-
industrie.  
www.dutchmediaweek.nl

TALKSHOW INNOVATIE 
Orange Stage @ Beeld & Geluid
Van AR tot Metaverse en 
van nieuwe regiekamers tot 
innovatieve manieren voor 
3D mapping. Luister naar de 
laatste ontwikkelingen.
www.dutchmediaweek.nl

 4 OKT 
CROSS MEDIA CAFÉ | 
MEDIA MILJONAIRS
Beeld & Geluid
Drie succesvolle 
ondernemers vertellen over 
hun activiteiten, plannen en 
visie op het veranderende 
medialandschap.
www.dutchmediaweek.nl

http://www.eetcafemuze.nl/wisseloordsessions
http://www.eetcafemuze.nl/wisseloordsessions
http://www.mco.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.dutchmediaweek.nl


 8+9 OKT   
Gooische Brink

Tijden: 12-17 uur
En wegens succes 

verlengd tijdens Retro 
Radio Live: de Roller Disco! 

Kom op 8 en 9 oktober 
rolschaatsen en dansen 

op muziek.

 3-9 OKT  
RETRO RADIO LIVE
Gooische Brink
De originele Hilversum 
3 mengtafel, een 
bijzonder museumstuk 
in de collectie van 
Beeld & Geluid, staat in 
oktober in volle glorie in 
de Gooische Brink in het 
centrum van Hilversum. 
Op deze tafel werkten 
de grootste sterren 
uit de Nederlandse 
radiogeschiedenis en 
tijdens Dutch Media 
Week doen ze dat weer!

 
 
Zelf komen kijken en 
luisteren tijdens de 
live-uitzendingen? 
Het kan! De uitzendingen 
in deze studio zijn 
omgedoopt tot Retro 
Radio en zijn gratis te 
bezoeken. Het klinkt 
weer net als toen met 
Ad Bouman (192 Radio) 
en wisselende gasten 
zoals Jan van Veen, 
Gerard Ekdom, Leo van 
der Goot, Jeroen van 
Inkel, Tineke de Nooij en 
Erik de Zwart.
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 8 OKT  
•  LEZING OVER MAKE-UP MET  

BARBARA MUNSTER 
  Media Diamant winnares 

Barbara Munster vertelt  
over haar ervaring in de  
media-industrie. 

•  HET WERK VAN 
JAAP DRUPSTEEN

  Jaap Drupsteen heeft  
onder andere de 
prachtige kleurrijke 
gevel van Beeld & Geluid 
vormgegeven. Hij verteld 
over zijn kunst en hoe die 
tot stand komt.

•  CONTENT MAKEN IN  
GEVAARLIJKE LANDEN

  Het is enorm belangrijk  
om verhalen te vertellen 
uit gevaarlijke landen. Zo  
kunnen wij ons beter 
inleven in bijvoorbeeld 
het leven in van een 
vrouw in Afghanistan of 
blijven we op de hoogte 
van oorlog in Oekraïne. 
Het verslagleggen 
hiervan gaat gepaard met 
veel risico’s. 

•  VAN PITCH NAAR 
PRODUCTIE

  Wat komt er kijken bij  
het bedenken en opzetten  
van een nieuw format en  
welke stappen moet je 
hiervoor doorstaan.

 9 OKT  
•  OPEN STUDIO’S 

MEDIA PARK
  Heb jij altijd al een kijkje  

willen nemen achter de  
schermen van een tv  
productie? Dat kan nu!  
De studio’s van o.a. 
Omroep MAX, BNNVARA 
en Viaplay openen 
hun deuren. 

DUTCH MEDIA WEEK XPERIENCE DAYS
Krijg een kijkje achter de schermen van tv-producties, volg 
diverse workshops en presentaties zoals 3D Character 
design of nieuws maken. Dit is het event dat je in aanraking 
brengt met de media-industrie.
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•  ZANGWORKSHOP VAN  
BABETTE LABEIJ ACADEMY

  Babette Labeij draait 
al jaren mee achter de 
schermen van het Junior 
Songfestival en The Voice 
Kids. Misschien ontdek jij 
tijdens een zangworkshop 
met het hele gezin het 
talent in jezelf!

• HELLO KIDS RADIO
  Weten wat er komt kijken  

bij een radio uitzending?  
Hello Kids Radio zendt live  
uit vanaf de Xperience 
Days. Als je geluk hebt, 
kom je zelf live in de 
uitzending.

• PODCAST WORKSHOP
  Leer hoe je een goede 

podcast bedenkt en 
produceert in deze 
workshop van Hello Kids 
Radio.

• TREIN 9
  Bekijk de nog altijd 

werkende NOS regiewagen 
van meer dan 50 jaar oud. 
Trein 9 geeft je een kijkje in 
het verleden 

• NOS WORKSHOPS
  Heb jij altijd al een het 

weerbericht willen 
presenteren of het 
journaal willen lezen?  
Dat kan nu bij de NOS. van 
verslaglegging op locatie.

Kijk op dutchmediaweek.nl 
voor het gehele programma.

• HEBBES CASTING
  Er is dit jaar weer een 

castingbureau aanwezig. 
Loop bij ze binnen en wie 
weet wordt jij gecast als 
model of filmster!

•  RONDLEIDING 
BEELD & GELUID

 Ga met een gids door  
de depots van Beeld &  
Geluid en dompel jezelf 
onder in de geschiedenis  
van onze media-industrie en 
van het prachtige gebouw 
van Beeld & Geluid.
• SPORT KARAOKE
  Duik in de huid van een  

sportcommentator en  
versla op spannende wijze 
sportfragmenten tijdens  
de Sport Karaoke

•  KEURINGSDIENST VAN  
WAARDE QUIZ

  Ga de strijd aan met elkaar  
in een leuke en leerzame 
quiz van de Keuringsdienst. 

 • DIVERSE OPTREDENS
  van onder andere 

Kinderen voor Kinderen, 
DJ Levin Ross, Kiya, Gioia 
Parijs, Finalisten Junior 
Songfestival 2022, 
Stefania, FOURCE

http://dutchmediaweek.nl
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SPREEKBUIS PODCAST
Podcast Stage @ Beeld & Geluid
Luister naar interviews 
met bekende landelijke 
radiomakers en social 
media influencers, columns 
over radio en interessante 
achtergrond informatie uit 
de media. 
www.dutchmediaweek.nl

 5 OKT 
TELEFOONBEDJES MAKEN
Gooische Brink Passage
Workshop voor kinderen van 
3 tot 7 jaar. Maak met Rachel 
Zweije een bedje om de 
mobiele telefoon (van papa 
of mama) in te laten slapen. 
www.dutchmediaweek.nl

 6 OKT 
ALLES OVER DIGITALE  
NALATENSCHAP
Gooische Brink
Je online erfenis, zoals je 
social media-accounts, blijft 
na je dood ‘voortleven’. 
In deze presentatie, 
waar emotie en humor 
elkaar afwisselen, leer je 
wat je kunt doen om dit 
goed te regelen voor je 
nabestaanden. 
www.dutchmediaweek.nl

LUNCHCONCERT RFO / GROOT  
OMROEPKOOR 
Muziekcentrum van de Omroep
Kom luisteren naar een 
voorproefje van het concert 
dat deze week wordt 
uitgevoerd in het AVROTROS 
Vrijdagconcert of de NTR 
ZaterdagMatinee. mco.nl
 7 OKT  
JOURNALISM DAY
Beeld & Geluid
Tijdens de Dag van de
Journalistiek wordt het vak 
van de journalist 
gereflecteerd en gerestyled. 
Presentatie Ernst-Jan Pfauth.
www.dutchmediaweek.nl

WORST & WHISKEY BORREL
Beeld & Geluid
Hét netwerkevent van de  
Hilversumse creatieve 
industrie voor het delen van 
kennis en de afsluiter van 
het zakelijke programma van 
Dutch Media Week.
www.dutchmediaweek.nl

 7-9 OKTOBER  
BEELD & GELUID
Zin om de nieuwste van de 
nieuwste films te kijken? 
Het gehele weekend 
vertoont Filmtheater 
Hilversum voorpremières 
uit het nieuwe filmseizoen in 
Beeld & Geluid.

http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.dutchmediaweek.nl
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 8- 9 OKT   
DUTCH MEDIA WEEK
XPERIENCE DAYS
Diverse locaties
Krijg een kijkje achter de 
schermen van tv-producties, 
volg diverse workshops en 
presentaties zoals 3D 
Character design of nieuws 
maken. Dit is het event dat 
je in aanraking brengt met 
de media-industrie.
www.dutchmediaweek.nl

 8, 15, 22 EN 29 OKT  
AVRO/TROS MUZIEKCAFÉ
De Vorstin
Muziekprogramma van NPO 
Radio 2. Carolien Borgers 
interviewt artiesten uit 
het binnen- en buitenland, 
die live optreden op 
het podium van het 
Hilversumse poppodium.

 21 OKT  
PATAT MET
De Vorstin
Voor slechts zevenenhalve 
euro word je tijdens Patat 
Met getrakteerd op artiesten 
die je absoluut in de gaten 
moet houden! Dit keer 
optredens van Litzberg + 
Teddy’s Hit + Fred Goverde.
www.devorstin.nl

 23 OKT  
JAZZ IN 2: 
UNDERCURRENT TRIO
Filmische muziek in 
dromerige kleuren, donkere 
sombere dikke grooves 
of scherpe edgy lijnen 
wisselen elkaar af. 
www.mco.nl

 27 OKT 
MUSIC AROUND THE 
FIREPLACE
@AllArt
Talentvolle singer-songwrit-
ers treden op, akoestisch en 
onversterkt. Ontdek de 
meest veelbelovende 
artiesten van dit moment, in 
knusse huiskamer-setting.
musicaroundthefireplace.nl

Kijk voor de actuele 
programmering op:  
livehilversum.nl/uitagenda

http://www.dutchmediaweek.nl
http://www.devorstin.nl
http://www.mco.nl
http://www.musicaroundthefireplace.nl
http://livehilversum.nl/uitagenda


Media safari 
Ontdek alle mediaspots in Hilversum met onze 
stadssafari (10 of 15 km) 

1  Stadspark de Kwekerij
2  Instaspot Testbeeld
3  Voorhoeve
4  LAB Mediaplein
5  Museum Hilversum
6  Theater-Studio De Vioolkist
7  Restaurant de Eendracht
8  Muziekcentrum van de Omroep
9  Muze bij Wisseloord

10  De Kijkbuis
11  Media Park
12  Beeld & Geluid
13  Hillywood Tours
14  Instaspot langs het spoor
15  De Vorstin
16  Foodhall Mout
17  Hillywings
18  Hotel Gooiland
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Stadspark De Kwekerij
Oosterspoorplein 1
Stap het Station uit en meet twee bekende mediamakers 
op levensgroot formaat. Scan de QR codes en ontdek de 
vele facetten van het mediavak.

Instaspot Testbeeld 
Zeedijk 36 
De Hilversumse (graffiti) kunstenaar Eric van der Vegt 
heeft deze muur opgefleurd met het iconische testbeeld. 
Wist je dat het testbeeld ooit ontworpen is voor service-
en antenne installateurs om te helpen bij het instellen, 
afregelen en controleren van televisieontvangers?

Voorhoeve 
Kerkstraat 82 
Tijd voor koffie en wat lekkers.Stap binnen bij de 
multifunctionele boekhandel, want behalve boeken vind 
je hier ook de heerlijke coffeecorner van bakker Matthijs 
Boon. Neem iets lekkers erbij, zijn homemade croissant 
bijvoorbeeld, en je bent ready togo voor je media 
ontdekkingsdag in Hilversum. 

LAB Mediaplein
Gooische Brink, Kerkstraat 63/27 
Hier kun je ervaren welke invloed media hebben op je 
dagelijks leven. Van VR-workshops tot ontmoetingen 
met mediamakers. 

3, 2, 1... and

Action!
1

2

3

4
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Museum Hilversum
Kerkbrink 6 
Tijdens de (wisselende) exposities ontmoeten fotografie 
en mediakunst elkaar. Het museum is de homebase 
van De Zilveren Camera, de belangrijkste journalistieke 
fotowedstrijd van Nederland. Nu te zien: Paul Cupido en 
Ilona Langbroek

Theater-Studio De Vioolkist
‘s -Gravelandseweg 50 
Voormalige AVRO Studio waar productiemaatschappij 
Blue Circle (bekend van o.a. Idols, Boer zoekt Vrouw en The 
Bachelor) zat. Jammer dat je het pand niet vanuit de lucht 
kunt bekijken; dan zou je vorm van een vioolkist zien. 

Restaurant de Eendracht 
’s-Gravelandseweg 62 
Voormalig omroepcafé De Jonge Haan. Met buren als 
de VPRO en AVRO zijn hier vele belangrijke mediadeals 
gesloten. Met een beetje geluk kun je hier ook een BN-er 
spotten. Kan je die mooi van je ‘media checklist’ afstrepen. 

Muziekcentrum van de Omroep
Heuvellaan 33  
Als thuisbasis van het beroemde Metrople Orkest, 
Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest 
is dit gebouw de ‘muzikale huiskamer’ van Hilversum. 
Houd hun agenda in de gaten: de leukste concerten voor 
jong en oud vind je hier. 

Muze bij Wisseloord 
Catharina van Renneslaan 10 
Direct naast de beroemde Wisseloord Studio’s, waar 
grootheden als de Rolling Stones, the Police, Ilse de 
Lange en Armin van Buuren hun legendarische muziek 
opnamen, vind je dit restaurant. Stap binnen en ontdek de 
verhalen over deze iconische studio. Wie weet ontmoet je 
hier een artiest die net klaar is met zijn opnamen.
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De Kijkbuis 
Station Hilversum Media Park 
Neem een kijkje in de voetgangersbrug bij station 
Hilversum Media Park. Aan de zijkant zie je de 
‘radiogolven’ en aan het einde het testbeeld van de 
televisie. De Traverse, zoals deze brug officieel heet, 
wordt in Hilversum liefkozend ‘de kijkbuis’ genoemd en 
je snapt nu vast wel waarom.

Media Park
Media Parkboulevard 
Het Mediahart van Nederland! Bij grote omroepen, 
bekende mediabedrijven (denk NEP en EMG) en energieke 
start-ups werken 10.000 mediaprofessionals. Nog energie 
over? Volg het Jan Boon-wandelpad (5 km) en ontdek al 
wandelend dit imposante terrein en haar groene spots.

Beeld & Geluid
Media Park Boulevard 1 
Dit kleurrijke gebouw straalt je van verre tegemoet. 
De glaspanelen zijn dia’s uit de Nederlandse 
televisiegeschiedenis. Hier ligt meer dan 1,2 miljoen uur 
aan archiefmateriaal opgeslagen en in december kun je 
hier naar het TOP2000 café. Het geheel vernieuwde en 
spectaculaire mediamuseum opent voorjaar 2023 haar 
deuren. 

HillywoodTours
Start Beeld & Geluid 
Stap aan boord en krijg een uniek kijkje achter de 
schermen van de Nederlandse radio & televisie. Terwijl 
het treintje je alle hoeken van het Media Park laat 
zien hoor je alles over het Hollywood van Nederland. 
Bewonder het decor van RTL Boulevard, neem een kijkje 
bij het decorcentrum en werp een blik in Studio 21. 
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Instaspot
Langs het spoor  
Ontdek de ‘East Side Gallery’ van Hilversum met een 
88 meter lange muurschildering. Ons favoriete stukje 
is kleurrijk met grafische letters: “Hello energy, what 
frequency are you vibratingon?”. Even verderop zie je 
een urban kunstwerk; een open podium voor ( jonge) 
kunstenaars uit de stad om hun graffiti werk te spuiten.
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De Vorstin
Koninginneweg 44 
In dit poppodium van Hilversum staan met regelmaat 
grote (Nederlandse) namen op de bühne. Wist je dat 
op haar rode trappen de eerste afleveringen van de 
grootste Nederlandse talentenjacht zijn opgenomen? 
Je weet wel, die ene met de draaiende stoelen. Ook nu 
weten de omroepen hun weg naar dit podium te vinden, 
denk aan de uitzendingen van AVRO/TROS Muziekcafé 
op zaterdag. 

Foodhall MOUT
Marktplein 1 
Borrel tijd! MOUT is het thuis van de Gooische 
Bierbrouwerij, dus als je ergens goed kan borrelen 
is het hier! Bestel ook een bite uit één van de zeven 
wereldkeukens! Weetje: Het pand van MOUT was ooit 
in gebruik door de Nederlandse Seintoestellen Fabriek 
en stond daarmee aan de bakermat van Hilversum 
als Mediastad. 

Hillywings 
Oude Doelen 
De Hilversumse(graffiti)kunstenaar Eric van der Vegt 
verwerkte het gedicht IK VAN JOU van stadsgenote 
Minke Maat in dit kunstwerk. Twee enorme blauw/
groene vleugels maken dit de perfecte plek voor een 
Instawaardige foto. Delen met #hillywings! 

Hotel Gooiland
Emmastraat 2  
Nog meer ontdekken van de Mediastad? Blijf een 
nachtje slapen! Je kunt zelfs logeren in de unieke 
Regiekamer van het oude theater. Tijdens Dutch Media 
Week is er een speciaal overnachtingsarrangement. 
Dan kun je de volgende dag weer fris en fruitig - na het 
royale ontbijt - op pad.
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