agenda
hilversum
juni 2019

spel
12 jun.

9 jun.

Rondleiding Beter met Planten

Pinetum Blijdenstein - Rondleiding langs alle planten
die een medicinale werking hebben. Met aandacht voor
het Japanse bosbad. Uniek in Hilversum.
14:00 - 15:00 uur. www.pinetum.nl

Filmquiz

tentoonstelling

De Vorstin - Filmkenners opgelet! Op woensdag 12 juni
is het weer zover: De Vorstin organiseert voor de derde
keer de filmquiz. Start 20:00 uur. www.devorstin.nl

1 jun.

Fietstocht Gooi en Eemland

1 - 2 jun.

Flight Deck 53 - Op Eerste en Tweede Pinksterdag zijn
wij geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Kom je ook gezellig
springen in de rijksmonumentale Clemenskerk?
10:00 - 18:00 uur. www.flightdeck53.com

HSG Jeugdschaaktoernooi

Pinetum Blijdenstein - Schaaktoernooi voor de jeugd
met een unieke prijs. 11.00 - 16.00 uur.
www.pinetum.nl

woensdag & zaterdag

17 jun.

Adverteren

actief

informeer naar mogelijkheden en
tarieven bij HilversumMarketing

Start parkeerplaats Zonnestraal - Een wandeling door
het fraaie landgoed met een bijzonder verleden, waarbij
de gids van Vrienden van ‘t Gooi je rondleidt.
14:00 - 16:00 uur. www.vriendenvanhetgooi.nl
2 jun.

5 jun.

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.

Fietstocht Archeologie
van Vecht en Venen

Start Kerkbrink - Deze fietstocht geeft een beeld van
de bewoningsgeschiedenis van dit gebied. Hier vinden
we de natte archeologie, archeologie waarbij het water
een grote rol speelt. Start 10:00 uur. www.fietsgilde.nl
8 jun.

9 jun.

16 jun.

Shinrin yoku wandeling

Pinetum Blijdenstein - Paulien Frieling introduceert u
in het fenomeen Japans bosbad. Een beproefd Japans
gebruik om ons welzijn te verbeteren. 10:00 - 11:30 uur.
www.pinetum.nl

Speurtocht Zonnestraal

Architectuurwandeling Dudok

20 - 30 jun.

27 jun.

23 jun.

Fietstocht
Combi Fietsboot Eemlijn

Kids Art Hilversum

Museum Hilversum - Naast het werk van professionele
kunstenaars zijn in het slotweekend kleurrijke werken
van jonge plaatsgenoten te zien die zich hebben laten
inspireren door de kunst van de tentoonstelling Art
Hilversum. 11:00 - 17:00 uur. www.museumhilversum.nl

Start Kerkbrink - Op de fiets naar Baarn waar je opstapt
op de Eemlijn naar Huizen. Na aankomst in Huizen fiets
je een mooie route terug naar Hilversum. Start 10:00 uur.
www.fietsgilde.nl
23 jun.

Satirisch avondje uit met
Van der Laan & Woe

Beeld en Geluid - Breng een bezoek aan de
tentoonstelling Serieus grappig. Met live:
Jack Spijkerman in gesprek met het weergaloze
cabaretduo Van der Laan & Woe. 20:00 - 23:00 uur.
www.beeldengeluid.nl
29 - 30 jun.

1 jun.

Plantenmarkt:
Stoer in de Schaduw

Pinetum Blijdenstein - Bijzondere plantenmarkt
waar speciale kwekers van planten geschikt voor (half)
schaduw komen. In samenwerking met Groei &Bloei.
Inclusief rondleiding: Beter met planten.
10:00 - 17:00 uur. www.pinetum.nl
23 jun.

Curiosamarkt

Landgoed Zonnestraal - Grote brocante en curiosafair
buiten op Landgoed Zonnestraal, circa 100 kramen
gevuld met antiek, curiosa en brocante. Gratis entree.
9:30 - 16:30 uur. www.vanaerlebv.nl

Art Hilversum

Museum Hilversum - Tien dagen lang tonen
Hilversumse kunstenaars hun nieuwste werken en
geven daarmee de bezoeker een blik op de kunst van
vandaag. 11:00 - 17:00 uur. www.museumhilversum.nl

Start Politiepost - Tijdens een wandeling door deze
buurt ziet en hoort u alles over de vele verschillende
opvattingen over wonen, restaureren, erfgoed en
stedenbouw tussen 1920 en 2020. Start 14:00 uur.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl

24 - 28 jun.

Boekverkoop

Bibliotheek Hilversum - De hele week is er
boekenverkoop tijdens de openingstijden.
9:00 - 20:00 uur. www.bibliotheekhilversum.nl

Markt van Hilversum

woensdag
& zaterdag	Marktplein - Elke woensdag en zaterdag is er

markt op het marktplein. Je kan er terecht voor al je
boodschappen en natuurlijk gewoon gezellig struinen
langs de mooie marktkramen. 8:00 - 16:00 uur.
www.demarktvanhilversum.nl

culinair

Fietsrondleiding
langs kunstenaars

Museum Hilversum - Kunst-fietsrondleiding onder
leiding van kunsthistorica langs Hilversumse beeldend
kunstenaars. Start 12:00 uur. www.arthilversum.nl
26 jun.

Fietstocht Vechtstreek Zuid

1 jun.

Start Kerkbrink - Vecht is terecht beroemd om z’n
prachtige buitenplaatsen. Velen zijn er verdwenen maar
gelukkig zijn er nog veel behouden. Start 10:00 uur.
www.fietsgilde.nl

Fietstocht Plassengebied

Start Kerkbrink - Deze tocht voert via de Oude
Haven en de Gooise Vaart naar ‘s-Graveland,
Ankeveense Plassen, Spiegelplas de Vecht, de Wijde
Blik, de Waterleidingplas en de Vuntus weer terug naar
Hilversum. Start 10:00 uur. www.fietsgilde.nl

Sportief Vaderdaguitje!

Zonnestraal - Op Vaderdag organiseert de VVG, in
samenwerking met de gemeente Hilversum, een
tweetal speurtochten op Zonnestraal. Het hele gezin is
welkom, met voor de kinderen een spannende speurtocht,
waarbij soms de hulp van je (groot)ouders welkom is.
11:00 - 14:00 uur. www.vriendenvanhetgooi.nl

Fietsexcursie Over ‘t Spoor

Start Kerkbrink - Over ’t Spoor kent een rijke variëteit
aan huizen in verschillende bouwstijlen. Er zijn straten
in de Amsterdamse School en Dudok heeft er een
belangrijk deel van zijn oeuvre gerealiseerd.
Start 14:00 uur. www.albertusperk.nl

livehilversum.nl/
adverteren-in-uitagenda

Kijk voor uitgebreide
informatie over events
ook op livehilversum.nl

Wandeling
Landgoed Zonnestraal

Raadhuis Hilversum - Tijdens Iktoon Hilversum tonen
honderden amateurkunstenaars hoe fijn het is om
samen iets moois te maken, om met anderen te zingen,
te spelen, te dansen, te creëren. Het hele weekend zijn
er optredens van bands, koren, theatergezelschappen,
dans; is er allerhande beeldende kunst; zijn er kunst- en
poëzieworkshops, en nog veel meer. Zaterdag 1 juni om
10:30 uur is het Raadhuis het decor van de de landelijke
opening. Toegang is geheel gratis. 10:00 - 18:00 uur.
www.iktoonhilversum.nl

Flight Deck 53 - Alle papa’s worden op Vaderdag
getrakteerd op een gratis kopje koffie en een cupcake bij
Flight Deck 53 trampolinepark in Hilversum.
10:00 - 18:00 uur. www.flightdeck53.com
16 jun.

Iktoon Hilversum

winkelen

30 jun.

Fietstocht
Omroepgeschiedenis

Start Beeld en Geluid - De tocht voert langs
omroepgebouwen van toen en nu. Het verhaal
wordt verteld van de ontstaansgeschiedenis van de
Nederlandse omroep en gaat dieper in op het huidige
fenomeen “Hilversum Mediastad”. Start 13:30 uur
www.fietsgilde.nl

t/m 16 jun.

BORN FREE - Mandela’s
Generation of Hope
Ilvy Njiokiktjien

Museum Hilversum - In de multimediale tentoonstelling
BORN FREE laat Ilvy Njiokiktjien zien hoe het 25 jaar na
de verkiezing van Nelson Mandela gaat met de jongeren
van Zuid-Afrika. 11:00 - 17:00 uur.
www.museumhilversum.nl

hilversum

in deze Uitagenda?

16 jun.

HSG Kroegtoernooi Schaken

Foodhall Mout - Potje schaken in combinatie met een
heerlijk potje bier? Dat kan tijdens dit kroegtoernooi.
Start 19.00 uur. www.hsgopen.nl

2 jun.

Start Kerkbrink - Deze tocht gaat door drie
karakteristieke dorpen: Laren, Blaricum en Eemnes.
Start 10:00 uur. www.fietsgilde.nl

Grafisch Atelier Hilversum - Foto’s van legendarische
jazzmuzikanten als Art Blakey, Sonny Rollins, Bill Evans,
Ornette Coleman en John Coltrane door Frits van Swoll.
10:00 - 14:00 uur. www.gahilversum.nl

Dudok Architectuur Centrum - In deze tentoonstelling
is te zien hoe het werk van architect Dudok en zijn
Raadhuis is doorgedrongen in de levens en huiskamers
van de bewoners van Hilversum en hoe de architect
bepalend is geweest voor het stadsbeeld.
12:00 - 16:00 uur. www.dudokarchitectuurcentrum.nl

juni

Markt

15 jun.

Jazzfoto’s van Frits van Swoll

De alledaagse Dudok

agenda

Jumpen met Pinksteren

Tentoonstelling:
Serieus grappig

Beeld en Geluid - Bijtend, baanbrekend of luchtig? Waar
ligt de grens van de spot? Bezoek de tentoonstelling
Serieus grappig en ontdek hoe satire je laat grinniken
of gieren, terwijl het serieuze onderwerpen aan de kaak
stelt. 10:00 - 17:00 uur. www.beeldengeluid.nl
dagelijks

9 - 10 jun.

16 jun.

dagelijks

Eten op Rolletjes foodfestival
Dudokpark Hilversum - Eten op Rolletjes is terug!
Voor de vierde keer mogen we ons favoriete feestje
weer in het Dudokpark laten plaatsvinden. Het
bijzondere Dudokpark in Hilversum wordt weer
een openluchtrestaurant voor jong, oud en alles
daartussenin. Dit jaar met nieuwe foodtrucks,
akoestische bandjes en vermaak! 13:00 - 23:00 uur
www.etenoprolletjes.nl

15 jun.

High Tea: Proef de planten

De Costerustuin - Na de rondleiding staat een
uitgebreide High Tea voor u klaar. Veel ingrediënten
komen uit de tuin. 14:30 - 16:00 uur.
www.costerustuin.nl

livehilversum.nl

cultuur
1 - 2 jun.

14 jun.

20 jun.

Beeld en Geluid - Inspirerende ochtend voor senioren
die mediawijzer willen worden. In samenwerking met
Seniorweb. 10:30 - 12:00 uur.
www.beeldengeluid.nl

Zapplive Weekend

Beeld en Geluid - Neem een kijkje achter de
schermen van Zapplive, ontmoet Klaas van
Kruistum en ga bakken met Pierre Wind. Ook ga je
zelf aan de slag als verslaggever. 11:00 - 17:00 uur
www.beeldengeluid.nl

Wijs met Media

15 - 17 jun.

Dag van de Architectuur

Diverse activiteiten rond het landelijke thema ‘Door de
ogen van’ waarbij op een veelzijdige en verrassende
manier gekeken wordt naar architectuur in Hilversum.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl
16 jun.

Herman Pleij over satire

Beeld en Geluid - Cultuurhistoricus Herman Pleij neemt
je op humorvolle wijze mee door de geschiedenis van
Nederlandse spot en satire. 14:00 - 15:30 uur.
www.beeldengeluid.nl

muziek
1 jun.

3 jun.

22 - 23 jun.

Ateliers kunstenaars - Beeldend kunstenaars uit
Hilversum openen hun ateliers, misschien wel bij jou om
de hoek? 11:00 - 17:00 uur. www.arthilversum
29 jun.

30 jun.

9 & 16 jun.

12 jun.

Hilversum in Gesprek
met Clairy Polak

2 jun.

Podium MH: Special met
Ilvy Njiokiktjien!

Museum Hilversum - Ilvy Njiokiktjien vertelt over
de verhalen achter de werken, haar werkwijze en
passie. Een avond vol inspiratie en indringende
verhalen. Aansluitend presenteert en signeert
Ilvy haar nieuwste boek BORN FREE en kun je de
expositie bekijken. Start 19:30 uur.
www.museumhilversum.nl

Theater Santbergen - Regisseuse Gwen de Visser
neemt je mee op reis langs de verbeelding wat het
betekent om op de vlucht te zijn. Samen met haar
spelers heeft zij een half jaar al improviserend gezocht
naar uitingsvormen van onderweg zijn. Start 20:15 uur.
www.theatergroepfusie.nl

Seinconcerten

Rocketman – Taron Egerton (‘Sing’, ‘Kingsman’) is Elton John
in deze fantasievolle muziekfilm gebaseerd op het leven van de
legendarische artiest in het begin van zijn muziekcarrière.

Nureyev – Boeiende en aangrijpende documentaire over het

Groot Omroepkoor in
Raadhuisformaat

25 jun.

Morgenster - Paul Appleby (tenor) zingt liederen van
Crumc, Ives, Meltzer, Rorem en Schubert, begeleid door
Ernst Munneke op piano. Voor het concert is om 19:30
een inleiding in de foyer door Joop van Velzen.
Start 20:15 uur. www.seinconcerten.nl
15 jun.

Rumours (USA)

De Vorstin - Is het tijd voor een Fleetwood Mac Tribute?
Ja! Daar is het altijd tijd voor. Rumours komt uit Atlanta
en is volgens Fleetwood Mac de enige echte tribute
band. Start 20:00 uur. www.devorstin.nl
15 jun.

Emanuel Ax

Muziekcentrum van de Omroep - Wereldster Emanuel
Ax speelt de mooiste pianowerken van o.a. Chopin, Ravel
en Schumann. Start 20:15 uur. www.mco.nl

Raadhuis - Een vocaal festijn met leden van het Groot
Omroepkoor. Zij trakteren op prachtige melodieën van
Fauré, Bach, Dvořák, Elgar en Bartók. 20:15 22:15 uur.
www.raadhuisconcerten.nl

Groove Society

28 jun.

De Vorstin - De negen muzikanten van Groove Society
spelen funk, soul en dance classics. Start 20:00 uur.
www.devorstin.nl

kids

FabLab Open inloop

4 jun.

Bibliotheek Hilversum - Elke eerste dinsdag van de
maand ben je welkom tijdens de open inloop in onze
FabLab-bus. Vanaf 9 jaar. 15:30 - 19:30 uur.
www.bibliotheekhilversum.nl

8 jun.

De Fancy Fiddlers
Strijkersensemble
o.l.v. Coosje Wijzenbeek

De Kapel - Het strijkersensemble de Fancy Fidders
bestaat uit viool- en cellotalenten in de leeftijd van
6 tot 19 jaar, onder supervisie van de Hilversumse
vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Start 15:30 uur.
www.kapel.nu

21 jun.

Leo Sayer (UK)

De Vorstin - Met 16 hitalbums onder zijn riem is Leo
Sayer een van de meest succesvolle Britse zangers aller
tijden. Start 20:00 uur. www.devorstin.nl
21 jun.

Kleuter inloop ochtend
	
Flight Deck 53 - Kom gezellig spelen, springen,

7, 14
& 21 jun.

dansen, rollen en kruipen met je peuter en kleuter op
de trampolines! Iedere vrijdagochtend van 10.00 tot
11.30 uur voor € 7,- per kind tot 4 jaar (ouders en verzorgers
gratis). 10:00 - 11:30 uur. www.flightdeck53.com

Patat Met

schrijver die terugkeert naar zijn geboortestreek om zijn toekomst
uit te kunnen stippelen.

Nous finirons ensemble – Het vervolg op de Franse

bioscoophit ‘Les petits mouchoirs’. De gehele originele sterrencast
keert terug voor een grote reünie.

The Biggest Little Farm – Een inspirerend verhaal voor de

hele familie over het verwezenlijken van je dromen en het bewijs dat
duurzaam leven mogelijk is. Een hommage aan het idealisme, aan de
eindeloze complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven.

Queen of Hearts – Intrigerend drama waarin Anne, een

succesvolle advocaat van middelbare leeftijd, een affaire begint
met haar stiefzoon Gustav.

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

22 jun.

Jake Clemons (E Street Band)

23 jun.

getting home safe.

X-men – Dark Phoenix: De X-Men nemen het op tegen hun

meest formidabele en krachtigste tegenstander ooit: iemand uit
hun eigen familie, Jean Grey.

Tolkien – Tolkien vertelt over de vormende jaren van de

befaamde schrijver waarin hij vriendschap, moed en inspiratie
vindt bij een groep mede- schrijvers en kunstenaars op school.

Secret Life Of Pets 2 – De nieuwe vrolijke animatiefilm van
Illumination Entertainment en Universal Pictures, de makers van
De Grinch, Minions en Sing.

Karaoke night

Jennifer Ewbank

De Vorstin - Singer-songwriter, zangeres en pianiste
Jennifer Ewbank komt naar De Vorstin. Start 15:00 uur.
www.devorstin.nl

Godzilla II – Na het wereldwijde succes van Godzilla uit 2014
Ma – Everybody’s welcome at Ma’s. But good luck

Soulmachine

Eetcafe Samen - Zing uit volle borst mee op lekkere
hits. 22:00 - 1:00 uur. www.eetcafesamen.nl

Filmoverzicht van juni,
met onder andere:

en Kong: Skull Island uit 2017, volgt het volgende hoofdstuk uit de
‘MonsterVerse’ van Warner Bros.

De Vorstin - Het maandelijkse evenement voor je
portie nieuwe oogst aan bands uit Nederland. Een
avond waarbij je niet alleen getrakteerd wordt op een
zak biologische patat en een drankje, maar ook op een
avond gevuld met nieuwe toffe bands. Start 20:00 uur.
www.devorstin.nl

De Vorstin - Don’t break up a winning team! En
dat zullen wij zeker ook niet doen. Ieder jaar zet de
11-koppige soulformatie Soulmachine de grote zaal op
z’n kop en in 2019 gaan ze dat weer doen!
Start 20:00 uur. www.devorstin.nl

De Vorstin - Jake Clemons tourt al zeven jaar, als tenor
en baritonsaxofonist met de E Street Band van Bruce
Springsteen. Maar Jake maakt ook eigen muziek! We
hebben de waanzinnige eer om deze E Street Band
muzikant te ontvangen! Start 21:00 uur. www.devorstin.nl

The Wild Pear Tree – Bitterzoet drama over een jonge

Flight Deck 53 - Wil je vette jumptricks leren? Neem
dan jumples op de Flight Deck Academy! Op dinsdag
4 juni kun je deelnemen aan een gratis proefles. Voor kids
vanaf 7 jaar. 18:00 - 19:00 uur. www.flightdeck53.com

22 jun.

8 jun.

buitengewone leven van Rudolf Nureyev, één van de beroemdste
balletdansers ter wereld, die uitgroeide tot een popcultuur icoon
van zijn tijd.

Gratis proefles
trampoline springen

4 jun.

The Muff + Jessie Beretta
+ Dirty Magazines

The Fury and the Compassion

Theatergroep Fusie
Mensen op drift

14 jun.

Live bandjes avond

Theater Kleintje Kunst - Productief filmdocumentaire
maker Orna Ben Dor onthult belangrijke mijlpalen in
haar persoonlijke leven als bronnen van inspiratie en
genezing in haar films. Start 14:30 uur.
www.theaterkleintjekunst.nl
14 - 22 jun.

De Vorstin - Gruppo Sportivo maakte vorig jaar meer
dan geslaagde comeback met het zowel door pers als
publiek uitstekend ontvangen album ‘GREAT’! Ze hebben
besloten hun tour met een selectief aantal optredens te
verlengen en komen naar Hilversum! Start 19:30 uur.
www.devorstin.nl

De Vorstin - The Muff, Jessie Beretta en The Dirty
Magazines komen de kleine zaal eens flink wakker
schudden. Start 20:00 uur. www.devorstin.nl

theater

Filmtheater Hilversum - Gesprek met journalist,
radio- en televisiepresentator Clairy Polak over
haar romandebuut ‘Voorbij, voorbij’.
19:30 - 20:30 uur. www.filmtheaterhilversum.nl
13 jun.

7 jun.

De Vorstin - Elke laatste zondag van de maand
presenteren Hans Sligter en Sjoerd van den Broek (met
geestelijke bijstand van Marion Stein) het Open Podium
in het Vorstin café. Start 13:30 uur. www.devorstin.nl

Rondleiding en Proeverij

Mout, Gooische Bierbrouwerij - Neem een kijkje
in de Gooische bierbrouwerij en ontdek jouw
favoriete bier. € 15 euro p.p. Aanmelden via de
site. 15:00 - 17:00 uur.
www.gooischebierbrouwerij.nl

Open Podium

Filmoverzicht van juni,
met onder andere:

Gruppo Sportivo

Eetcafe Samen - Leerlingen van Robberts
muziekschool krijgen deze avond een podium om lekker
te spelen. 21:00 - 23:00 uur. www.eetcafesamen.nl

Bij de kunst op de koffie

Museum Hilversum - Meet & greet met kunstenaars
in Museum Hilversum. Start 11:00 uur.
www.arthilversum.nl
30 jun.

7 jun.

LHBTI+ Media Dag

Beeld en Geluid - Over de representatie van LHBTI+ in
de Nederlandse media, in het verleden, heden en in de
toekomst. 11:00 - 17:00 uur. www.beeldengeluid.nl

The Laundry BigBand
ft. Simon Rigter

De Vorstin - Geniet van een gevarieerd concert van een
uur, voorafgegaan door een open repetitie. Neem een
kijkje in de keuken en ontspan van de intieme sfeer in
het eveneens intieme café. Start 20:00 uur.
www.devorstin.nl

Open Atelierdagen

14 jun.

Muziekkids Festival

Marktplein Hilversum - Lucas & Steve, Van Velzen,
Kenny B, Jennie Lena & many more komen naar het
Muziekkids Festival in Hilversum. De middag wordt door
niemand minder dan Giel Beelen gehost!
13:00 - 17:00 uur. www.livehilversum.nl

Jamsessie

De Vorstin - Kan jij ook altijd zo genieten van scènes in
films of series waarin een groep muzikanten heerlijk met
elkaar zit te jammen en de meest fantastische muziek
ontstaat? Stop maar met zoeken en geniet iedere
maand van de jamsessie in De Vorstin. Start 15:00 uur.
www.devorstin.nl

Zep & Friends + John Frost
+ Kevin Storm

De Vorstin - In samenwerking met NH Gooi radio
presenteren de beste muzikanten uit Hilversum en
omstreken zich op het podium. Start 21:00 uur.
www.devorstin.nl

PechaKucha Night #15

De Vorstin - De vijftiende editie van PechaKucha
Night op donderdag 6 juni kleurt groen. De avond
staat in het teken van duurzaamheid en circulaire
economie. Een tiental “groene bruggenbouwers”
uit Hilversum en omgeving betreden het podium
om korte, inspirerende presentaties te geven over
hun initiatief, idee en ambitie op weg naar een
toekomstbestendiger samenleving.
Start 20:00 uur. www.pechakucha-hilversum.nl

9 jun.

De Vorstin - Voor het derde jaar op rij spelen de Comedy
Cowboys improvisatie comedy in de stijl van De Lama’s
en Whose line is it anyway. Start 20:00 uur.
www.devorstin.nl

2 jun.

6 jun.

Comedy Cowboys

30 jun.

Familieatelier
fotogrammen maken

Grafisch Atelier Hilversum - De ideale creatieve
bezigheid op de zondagmiddag voor het hele gezin.
Spannende fotogrammen maken in de donkere kamer.
14:00 - 16:00 uur. www.gahilversum.nl

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

