Filmoverzicht van november,
met onder andere:

Loro – De nieuwe film van Paolo Sorrentini; een satirische en
fantasierijke film over Silvio Berlusconi en zijn entourage met
Toni Servillo (‘La Grande Bellezza’).

16 nov.

17 nov.

17 nov.

18 nov.

The Ramblers & Joke Bruijs
Jubileumshow

Theater Gooiland - The Ramblers is met zijn ruim
90 jaar de langst bestaande bigband ter wereld en gaat
opnieuw het theater in! Dit keer met niemand minder
dan Joke Bruijs. - 14:30 uur. www.gooilandtheater.nl

niemand minder dan Astrid Lindgren, de schrijfster die Pippi
Langkous en vele anderen creëerde.

18 nov.

De Vorstin - Werledberoemd geworden met
‘Make Me Smile’ en ‘Sebastian’. 20:00 uur - 01:00 uur.
www.devorstin.nl
23 nov.

24 nov.

25 nov.

De Vorstin - Ontmoetingsavond voor beginnende en
ervaren muzikanten en publiek. 13:30 uur - 20:00 uur.
www.devorstin.nl
25 nov.

Muziekcentrum van de Omroep - Vanwege hun
70-jarige jubileum speelt het City Orkest een zeer
gevarieerd programma met stukken uit o.a. ‘Soldaat van
Oranje’ en ‘Help, de Dokter verzuipt!’. Start 15:00 uur.
www.mco.nl
29 nov.

The nutcracker and the four realms – Op kerstavond

18 nov.

Halloween – In Halloween keert Jamie Lee Curtis terug in de
iconische rol van Laurie Strode, die voor de allerlaatste keer de
confrontatie aangaat met Michael Myers.

Muziekcentrum van de Omroep - De vier mannen van
het Alma Quartet brengen een wervelend programma
met strijkwartetten van Glass, Ravel en Schulhoff.
Start 16:00 uur. www.mco.nl

De dirigent – Amerika 1926: De Nederlandse 24 jarige Antonia

20 nov.

terug in The Girl in the Spider’s. Het is de eerste verfilming van de
recente wereldwijde bestseller geschreven door David Lagercrantz

Het filmprogramma van Vue wordt wekelijks op
maandag samengesteld en bekend gemaakt via
de website. Het filmaanbod en aanvangstijden
kunnen per week verschillen. Kijk voor het complete
programma en actuele speeltijden op
www.vuecinemas.nl

20 nov.

15 & 16 nov.

Verkoop van speelgoed
en kinderboeken

17 nov.

Coderdojo

Beeld en Geluid - Alles leren over programmeren!
Voor kinderen van 7 t/m 17 jaar. Start 10:00 - 12:00 uur.
www.bibliotheekhilversum.nl

Back to the 50s!

Spinvis: In Werkelijkheid

De Vorstin - Theaterconcert van Spinvis en Saartje
van Camp. 20:30 uur - 23:00 uur. www.devorstin.nl

18 nov.

Sinterklaas Hilversumse Meent!

Wandeling Spanderswoud
en natuurbrug Crailo

Start Robert, Spanderslaan 1 - Wandel onder leiding
van een natuurgids door het Spanderswoud en het
eerste ecoduct, de Natuurbrug Crailo. Start 13:00 uur.
www.vriendenvanhetgooi.nl

overig
1 nov.

Succesvol fotoproject
Annabel Oosteweeghel

Museum Hilversum - Voor iedereen die alles wil weten
over het succesvol creëren van je eigen fotoproject,
de marketing, de verkoop en de zakelijke kant van een
project. Start 19:00 uur. www.museumhilversum.nl
4 nov.

De Nationale Jeugdveldrit

Sportpark Berestein - Op een prachtige parcours met
vele brede paden en lastige hindernissen kunnen de
jeugdige veldrijders hun kunsten laten zien.
Start 11:00 uur. www.gwcdeadelaar.nl
11 nov.

Fotografica Beurs

Dudok Arena - 250 tafels vol met interessante (oude)
spullen op het gebied van fotografica. Foto- en
filmcamera’s, accessoires, doka artikelen, boeken en
foto’s. Start 11:00 uur. www.fotografica.nl
17 nov.

Medialab Storytelling

Museum Hilversum - Storytelling is de laatste jaren ‘hot’.
Maar hoe pak je dit aan en vertel je jouw verhaal met foto
of film. Start 13:00 uur. www.museumhilversum.nl
20 nov.

Hilversum in Gesprek
met Jaap Seidell

Filmtheater Hilversum - Interview met prof. dr. Jaap
Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU.
Start 19:30 uur. www.filmtheaterhilversum.nl
23 nov.

Japins Tsjaikovksi

Theater Kleintje Kunst - Er is weer een spannende
voorstelling met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.
Limonade en pepernotencake vooraf, cadeautje na
afloop! Start 14:30 uur. www.theaterkleintjekunst.nl

actief

Music around the Fireplace
Soul Food

Sinterklaasvoorstelling

Wijkcentrum de Kruisdam, Hilversumse Meent Start 14:00 uur. www.hilversumsemeent.nl

Speelotheek De Steeg Hilversum www.speelotheekhilversum.nl

Black Friday shopping night

Centrum, Hilvertshof & Gooische Brink - Winkels open
tot 22:00 uur, spectaculaire acties, mooie aanbiedingen,
black Friday menu’s, muziek, straattheater en 5x winkans
op gratis winkelen bij deelnemende ondernemers.
Start 16:00 - 22:00 uur. www.centrumhilversum.nl

Raadhuis Hilversum - Een literair concert met een van
Neerlands grootste auteurs en de Nederlands-Russische
pianiste Daria van den Bercken rondom Japins meest
recente boek Kolja. Start 20:15 - 22:15.
www.raadhuisconcerten.nl
21 nov.

24 nov.

De Stookplaats - Luister naar drie verschillende singersongwriters, altijd akoestisch en onversterkt.
Start 20:00 uur. www.musicaroundthefireplace.nl

De Vorstin - Een meeslepend verhaal over Suzy, met
als decor sexy ballroom in de jaren ‘50. Muziek wordt
gespeeld door muzikanten uit het Pauperparadijs.
20:30 uur - 23:00 uur. www.devorstin.nl

The girl in the spiders web – Lisbeth Salander keert

de ban van goudkoorts. De beruchte huurmoordenaars en broers
Eli en Charlie Sisters krijgen de opdracht om Hermann Kermit
Warm op te sporen.

Hoezo paaldansen?
Alma Quartet

21, 25
& 28 nov.

17 nov.

Intocht Sinterklaas

Binnenstad Hilversum - Sinterklaas en zijn Pieten
komen op zaterdag 17 november naar Hilversum!
13:00 - 17:00. www.sinterklaasinhilversum.nl

hilversum

geheim met zich meedragen, ontmoeten elkaar in El Royale, een
vervallen hotel in Lake Tahoe met een donker verleden.

The sisters brothers – 1850, het Wilde Westen is volledig in

City Orkest & Friends

kids

Bad times at el royale – Zeven vreemdelingen die ieder een

Beeld en Geluid - Leuk en leerzaam programma over
de vraag Wat is jouw online en offline identiteit?
Met o.a. Pip Pellens en Ismail Ilgun. 10:00 uur - 17:30 uur.
www.beeldengeluid.nl

Open Podium

De Vorstin - Onder muzikaal toezicht van DJ Branco en
Dr. Hoff los gaan op Old & New Soul, Disco en nog veel
meer. Start 21:30 uur - 05:00 uur. www.devorstin.nl

Filmoverzicht van november,
met onder andere:

Brico (Christanne de Bruijn) is als kind met haar ouders (Annet
Malherbe en Raymond Thiry) geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt
ervan om dirigent te worden, maar die ambitie wordt door niemand
serieus genomen.

De Vorstin & The Skiff present:
Hed PE
De Vorstin - Elk album veranderen ze weer van stijl,
maar dat het een avondje knallen wordt staat vast.
21:30 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl

30 nov.

krijgt het jonge meisje Clara van haar peetvader een opvallende
pop in de vorm van een notenkraker. Als Clara om klokslag 12 uur
de pop oppakt, komt ze in een magische wereld terecht.

Patat Met: Banner + Sured +
Alec Todd

De Vorstin - Ontdek drie nieuwe aanstormende bands
onder het genot een patatje en een drankje.
20:30 uur - 02:00 uur. www.devorstin.nl

Feen Brothers: Brubeck

Muziekcentrum van de Omroep - De virtuoze broers
Feen vinden elkaar in een onverwerkte jeugdliefde voor
de muziek van het legendarische Dave Brubeck Quartet.
Start 15:00 uur. www.mco.nl

Steve Harley & Cockney Rebel

Weekend van de Mediawijsheid

november

18 nov.

17 & 18 nov.

De Vorstin - Dé ‘leading lady’ van hedendaagse blues
komt met haar 3-delige blues, funk en jazz album
‘Trilogy’. 20:30 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl

Fools Garden

De Vorstin - Een wereldberoemde band, bekend
geworden van onder andere ‘Lemon Tree’.
20:00 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl

Becoming Astrid – Een opmerkelijk biografisch drama over

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

Sunday Afternoon Jazz
ft. Lo van Gorp

De Vorstin - Een keer per maand, de lekkerste jazz in de
middag. 15:30 uur - 20:00 uur. www.devorstin.nl

Beautiful Boy – Het waargebeurde verhaal van een

onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon. In de
hoofdrollen schitteren Timothée Chalamet (‘Call Me By Your Name’)
en Steve Carrell.

Gimmick

Ana Popovic (USA)

agenda

18 nov.

The Wife – Veertig jaar lang heeft Joan haar eigen dromen en

ambities opzij gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar
man, de overspelige Joe. Maar ze besluit dat het genoeg is en
onthult haar grote geheim.

23 nov.

De Vorstin - Gimmick presenteert hun nieuwe album.
Een avond vol rock, funk, blues, soul en jazz met
Ben Sims. 21:30 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl

waargebeurde verhaal van Forrest Tucker (Robert Redford),
een bankrover van in de zeventig.
dat een vijfjarige uit haar klas een wonderkind is en raakt
gefascineerd door hem. In een poging om zijn talent te helpen
ontwikkelen riskeert ze haar familie en vrijheid.

Christopher Cross & Band (USA)
De Vorstin - Christopher Cross heeft al meerdere grote
prijzen op zijn naam staan en nu staat hij met zijn band
in de Vorstin. 20:30 uur - 03:00 uur. www.devorstin.nl

The Old Man and the Gun – Gebaseerd op het

The Kindergarten Teacher – Lerares Lisa Spinelli ontdekt

22 nov.

De Vorstin - Een legendarische jazzformatie. Dé kans
om te genieten van een avond vol rhythm & jazz.
21:00 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl

Girl – Schetst het leven van de 15-jarige Lara, wier grootste

droom het is om carrière te maken als ballerina. Maar haar lichaam
stribbelt tegen, want Lara is geboren als jongen.

Yellowjackets (USA)

24 nov.

Medialab Carla van de Puttelaar
Museum Hilversum - Carla vertelt over haar werkwijze
en inspiratiebronnen. Maar je gaat ook zelf aan de slag
en maakt de mooiste foto’s. Start 10.00 uur.
www.museumhilversum.nl

livehilversum.nl

cultuur
1 nov.

6 nov.

Stadsgesprek
Hilversum Verlicht

Dudokfestival INSIDE

De Vioolkist - Lezing over stadsarchitect W.M.
Dudok en twee theatervoorstellingen onder 1 dak.
Cabaret van Nabil Aoulad Ayad en muziektheater
van Nienke Nasserian over haar familie uit
Tanzania. 19:30-23:00. www.dudokfestival.nl

10 nov.

Theater Gooiland - Hoogtepunten uit haar
vele fantastische shows aangevuld met nieuwe
liedjes en sketches. Start 20:15 uur.
www.gooilandtheater.nl
3 & 4 nov.

Tentoonstelling Meentwerk

10, 16, 17,
23 & 24 nov.

Ryan van den Akker

12 nov.

13 nov.

Theater Gooiland - Alex Klaasen showt de allerbeste
versie van zichzelf even groots als glorieus. Met zang,
dans, typetjes en sketches. Start 20:15 uur.
www.gooilandtheater.nl
13 nov.

Voorpremiere
De Getekende Hahn

Beeld en Geluid - Voorpremière van
De Getekende Hahn, een fascinerend
kunstenaarsportret van documentairemaker
Pim Zwier over politiek tekenaar Albert Hahn sr.
(1877 – 1918). 15:00 uur - 17:00 uur.
www.beeldengeluid.nl
va. 4 nov.

15 nov.

Bibliotheek Hilversum - Heb je de workshop 3D
printen gevolgd? Dan krijg je een FabLab pas.
Hiermee kan je naar de open inloop komen in de
FabLab-bus en zelf aan de slag gaan. 15:30 uur 19:30 uur. www.bibliotheekhilversum.nl

Lekker Vet!

Bibliotheek Hilversum - Dat olijfolie gezond is weten
we inmiddels wel. Maar wat is olijfolie nou precies?
Waar komt het vandaan? Wat kun je ermee en hoe
herken je verschillen? 20:00 uur - 22:00 uur.
www.bibliotheekhilversum.nl
16 nov.

20 nov.

Docentendag (VO):
Nieuws of Nonsens in de klas
Beeld en Geluid - Een studiedag voor docenten in
het voortgezet onderwijs over medialogica, nieuws,
desinformatie, en duiding. 10:00 uur - 17:30 uur.
www.beeldengeluid.nl

Tentoonstelling
Carla van de Puttelaar - Stillness
Museum Hilversum - Fotografie, videokunst en speciaal
gecomponeerde soundscapes met prachtige verstilde
werken waarin vrouwen in een eigen wereld lijken te zijn.
11:00 - 17:00 uur. www.museumhilversum.nl

div. data

4 nov.

agenda
hilversum

november 2018

Najaarsconcert
Hilversumse Orkest Vereniging
Morgenster Hilversum - Programma met werk van
Beethoven en Mendelssohn. Start 15:00 uur.
www.hilversumseorkestvereniging.nl

5 nov.

The Laundry Bigband

De Vorstin - Deze maandelijks terugkerende jazzavond
is deze maand in samenwerking met speciale gast Henk
Meutgeert. 20:00 uur - 00:00 uur. www.devorstin.nl

40UP

muziek
2 nov.

2 nov.

Excalibur + Hardland

De Vorstin - Dubbel genieten van hardrock met deze
2 bands! 20:30 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl
2 nov.

10 nov.

10 nov.

11 nov.

Carmina Burana’ van Carl Orff

Popronde

Verschillende locaties - Op diverse plekken
verandert Hilversum tijdens de Popronde in één groot
podium. Onder andere De Vorstin, Mout, The Skiff,
Nul Vijf En Dertig en De BarBier doen mee. Start 15:30 uur.
www.popronde.nl/steden/hilversum
12 nov.

2 Meter Sessies Live
Marble Sounds

Adverteren

in deze Uitagenda?
informeer naar mogelijkheden en
tarieven bij HilversumMarketing

info@hilversummarketing.nl

Muziekcentrum van de Omroep - Jan Douwe Kroeske
ontvangt in Studio 2 de populaire Belgische band Marble
Sounds. Start 20:00 uur. www.mco.nl
14 nov.

Pop Bizz Quiz

De Vorstin - Kom met je vrienden je kennis over de
popbizz testen! 20:30 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl
15 nov.

Comedy Cowboys

De Vorstin - Lachen, gieren, brullen met deze
improviserende mannen, waarbij jij zelf het onderwerp
mag bepalen van de grappen, sketches en liedjes.
20:30 uur - 00:00 uur. www.devorstin.nl

Dansfeestje

Kijk voor uitgebreide
informatie over events
ook op livehilversum.nl

Verenigingsconcert
Gooisch Fanfare orkest

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.

Lene Lovich Band (USA)

De Vorstin - Een avondje uit je dak gaan op disco,
house en guilty pleasures. Bier, wijn en fris bij de prijs
inbegrepen, voor 35+! Start 23:00 uur - 05:00 uur.
www.devorstin.nl
3 nov.

Smoove & Turrell (UK)

Grote Kerk - Het Toonkunstkoor Hilversum samen
met het Voorschotens Kamerkoor en het Kinderkoor
Kathedrale Koorschool Utrecht . Solisten, 2 vleugels en
slagwerkgroep. Start 20:00. www.toonkunsthilversum.nl

De Vorstin - Lene Lovich (bekend van ‘Lucky Number’)
en haar band brengt postpunkpop naar Hilversum!
Start 20:00 uur - 03:00 uur. www.devorstin.nl
3 nov.

VRIJDAG 23 NOVEMBER
BLACKFRIDAYHILVERSUM.NL

De Vorstin - Een avond vol funk, soul, hip-hop en jazz;
Smoove & Turrell komt hun nieuwe album presenteren.
21:00 uur - 00:00 uur. www.devorstin.nl

Seinconcert

Morgenster Hilversum - Liza Ferschtman en Roman
Rabinovich spelen werken van Brahms, Bartok
Lutoslawski en Beethoven, 19:30 inleiding door
Joop van Velzen - 20:15-23:00. www.seinconcerten.nl

Legends of Rock

De Vorstin - AC/DC, Metallica en Guns N’ Roses en
nog veel meer oude rockhelden komen voorbij op deze
avond, gerepresenteerd door verschillede coverbands.
20:30 uur - 03:00 uur. www.devorstin.nl

Rondleiding
Raadhuis Hilversum

Dudok Architectuur Centrum - Onder leiding van een
gids komen deelnemers in de meest bijzondere en nog
grotendeels authentieke ruimtes van dit rijksmonument.
Torenbeklimming is onderdeel van de rondleiding.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl

Marjolein de Graaff

Theater Kleintje Kunst - In haar planeetreddende one
woman show weet Marjolein de Graaff op geraffineerde
wijze kleinkunst en opera te verweven Start 20:15 uur.
www.theaterkleintjekunst.nl

STEUR 92

FabLab: Open inloop

gehele
maand

Filmtheater Hilversum - Animatiefilm te zien i.h.k.v.
Movies that Matter on Tour, een landelijk film-en-debatprogramma i.s.m. Amnesty International. Start 20:15 uur.
www.filmtheaterhilversum.nl

Grafisch Atelier Hilversum - Tentoonstelling van
Herma Steur. www.gahilversum.nl/steur92
6 nov.

Movies that Matter:
Tehran Taboo

Muziekcentrum van de Omroep - Pianist Bert van
den Brink speelt de grandioze Préludes van Chopin en
improviseert op thema’s uit het publiek. Start 16:00 uur.
www.mco.nl

10 nov.

Scenecs maandfilm

Showponies
De Alex Klaasen Revue

Bert van den Brink

De Vorstin - Het beste van 40 jaar dansmuziek, speciaal
voor 40+! Samen met leeftijdsgenoten ouderwets uit je
dak gaan! 21:00 uur - 04:00 uur. www.devorstin.nl

Theatergroep Fusie speelt
‘River’

De Grootste Mediavrouwen
uit de 20ste eeuw

4 nov.

9 nov.

Bibliotheek Hilversum - 19:30 uur - 21:00 uur.
www.bibliotheekhilversum.nl

Theater Kleintje Kunst - Actrice-zangeres Ryan
van den Akker, bekend hoofdrolspeelster van
musicals, Cyrano, De Jantjes, My Fair Lady met
haar eigenzinnige theatershow ‘Zoet-Zuur’.
Start 14:30 uur. www.theaterkleintjekunst.nl
4 nov.

Dudok Architectuur Centrum - Tot en met 7 januari
2019 laten drie finalisten hun ontwerp voor de nieuwe
(feest)verlichting van Hilversum zien. Bezoekers worden
uitgenodigd hun mening te geven. Op 27 november
wordt de winnaar bekend gemaakt.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl

Guido Weijers
De Oudejaarsconference 2018

Beeld en Geluid - Samen met onder anderen Hedy
d’Ancona, Tineke Verburg en historica Els Kloek kijken we
terug op enkele van Nederlands grootste mediavrouwen
van de afgelopen eeuw. 14:00 uur - 16:00 uur.
www.beeldengeluid.nl

De Kruisdam, Hilversumse Meent De 16 deelnemende kunstenaars zijn uitgedaagd
om in ieder geval één kunstwerk te maken waarin
de 5 voorkomt aangezien dit de 5e editie is.
12:00 - 17:00 uur. www.hilversumsemeent.nl
4 nov.

Tentoonstelling
Hilversum Verlicht

Theater Gooiland - Guido Weijers sleurt je mee door
het afgelopen jaar. Try-out van DeOudejaarsconference
2018. Start 20:15 uur. www.gooilandtheater.nl

11 nov.

Tineke Schouten
Highlights

Rondleiding
Landgoed Zonnestraal

Landgoed Zonnestraal - Tijdens de rondleiding krijgt u
meer te horen over de bijzonderheden van de gebouwen
en de omgeving. 12:00 en 14:00 uur.
www.zonnestraal.org
gehele
maand

Theater Santbergen - Vier vrouwen – ex-vriendinnen
– ontmoeten elkaar ’s avonds in het bos. Later die nacht
worden er drie verhoord over de moord op de vierde.
Wat is er gebeurd? - 20:15. www.theatergroepfusie.nl

3 nov.

25 nov.

Museum Hilversum - Harriet Stoop-de Meester
bespreekt 6 Nederlandse Portretfotografen.
Start 20:00 uur. www.museumhilversum.nl

Burgerzaal Raadhuis - Drie ontwerpers
lichten hun ideeën toe tijdens het stadsgesprek
“Hilversum Verlicht”. Er wordt ook dieper ingegaan
op de geschiedenis van de feestverlichting
in de binnenstad, nieuwe technieken op het
gebied van straatverlichting en hoe het begrip
“Mediastad” hierin vorm zou kunnen krijgen.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl
2 nov.

Lezing Nederlandse
portretfotografie - deel 2

Zuiderkerk - Concert van Hilversumse muziekvereniging.
Start: 19:30 uur. www.gooischfanfareorkest.nl

16 nov.

Knivoj eindfeest

De Vorstin - Knivoj begon als een grap, maar ze hebben
toch heel wat feestjes gemaakt. Nu gaan de mannen
met pensioen, maar niet zonder een knallend eindfeest.
20:30 uur - 01:00 uur. www.devorstin.nl

