
Tijdens het gratis festival voor de échte liefhebber verrassen 

tientallen amateurkunstenaars, uit de regio Gooi en Vechtstreek, 

u met het hoge niveau van hun liefhebberij. Tussen  

10.30 uur - 18.00 uur verandert het Raadhuis van Hilversum in een 

podium voor meer dan 30 regionale verenigingen en organisaties. 

Kom langs, ervaar dit hoge niveau, het plezier en de diversiteit aan 

amateurkunst en waag misschien zelf wel een poging als 

kunstenaar!

Om 10.30 uur wordt het festival groots geopend door de 

Hilversumse stadsdichter Mieke van Zonneveld en het Goois  

Jeugd Orkest. 

Wat kunt u zoal zien of meemaken? 

Er zijn muziekoptredens van diverse bands, meerdere koren,  

en DJ’s; er is zang, dans, theater, er zijn glasworkshops, 

djembéworkshops, livestreams, korte films, er is beeldende 

kunst, en rondleidingen door het monumentale pand. Kortom,  

kom kijken! Dan kunt u met eigen ogen en oren ervaren hoe leuk  

én mooi amateurkunst kan zijn. 

Voor het complete programma van de opening verwijzen wij graag 

naar de sites iktoonhilversum.nl en iktoongooivecht.nl.

–––––
www.iktoongooivecht.nl

–––––

––––– 

IKTOON 2018 
–––––
Overdag op kantoor, ‘s avonds in een band of op de 
planken? Stiekem beoefenen veel meer mensen kunst  
dan ze denken. Bijna de helft van de Nederlanders doet 
namelijk aan een vorm van amateurkunst. Tijdens het 
landelijke festival Iktoon tonen honderden amateur-
kunstenaars hoe fijn het is om iets moois te maken, te 
zingen, te spelen of te dansen. U wordt van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen of gewoon te 
komen kijken. En laat u de gehele maand juni verrassen 
door de verscheidenheid aan getoonde kunsten. 

–––––
OPENING IKTOON
2 juni van 10.30 uur tot 18.00 uur

Raadhuis | Dudokpark 1 | Hilversum
–––––



PROGRAMMA

––––– 
31 mei – 27 juni – 9.00 uur tot 17.00 uur – BEL Art Expositie –  
BEL-kantoor, Zuidersingel 5, Eemnes. Expositie van schilder- en 
beeldenkunst door amateurkunstenaars uit Blaricum, Eemnes en 
Laren. www.iktoongooivecht.nl 

–––––
1 juni – 20.00 uur, en 2 juni – 16.00 uur – Concert Viva la Vida – City of 
Wesopa, Herengracht 23, Weesp. The City Singers nemen u op deze 
avond mee in de wereld van de popmuziek. www.wesopa.nl 

–––––
2 juni – 12.00 uur tot 01.00 uur – Biersteegfestival – Biersteeg 1, 
Hilversum. Lekker bier en live muziek: zet het samen een groot feest!  
Met Leo Fanfare, Beatrix Brassband e.a. www.iktoongooivecht.nl

–––––
2 juni – 20.00 uur, en 3 juni –  16.00 uur – Bruineberg Producties 
speelt The Wiz – Theater Gooiland, Emmastraat 2, Hilversum. 
Amateurmusical The Wiz met o.a. de wereldhits ”Ease On Down The 
Road” en ”A Brand New Day”. www. bruineberg.nl/hilversumthewiz/

–––––
2 juni  – 19.00 uur – Concert Marcel & Lydia Zimmer met Kinderkoor 
Jong Holland – Meentkerk, Bovenmaatweg 410, Huizen. Geschikt 
voor jong én oud. www.jonghollandhuizen.nl

–––––
3 juni – 13.00 uur – Bussumse Kunstmarkt – Julianaplein, Bussum. 
Jaarlijkse Bussumse Kunstmarkt op het Julianaplein.  
www.iktoongooivecht.nl

–––––
4 juni – 09.30 uur of 13.30 uur – Creatieve Zomerworkshops 
Beeldhouwen – Laren. Frans van der Dorst biedt een vijfdaagse 
beeldhouwworkshop (met klei of was, of hakken in steen en hout) aan. 
Workshopdata: 4 – 8 juni, 11 – 15 juni, 25 – 29 juni, en van 2 – 6 juli.  
www.iktoongooivecht.nl

–––––
6 juni – 20.00 uur – Open regie-repetities – IJsselmeerstraat 1, 
Huizen. In juni zijn op alle woensdagen (om 20.00 uur) de repetities 
van de Gooise Operette vrij toegankelijk voor geïnteresseerden in 
totaaltheater. Huidige productie: The Pirates of Penzance. 
Repetities: 6, 13, 20 en 27 juni. www.gooiseoperette.com

–––––
7 juni – 20.00 uur tot 22.30 uur – Open repetitie Nederlandse 
Händelvereniging – MCO, Heuvellaan 33, Hilversum. Een open  
repetitie onder leiding van dirigent B. Jansen en repetitor W. 
Kooijmans. Werken: Nänia en Schicksalslied van Brahms en Mis in  
D van A. Bruckner. Aanmelden om mee te zingen via secretariaat@
haendelvereniging.nl. Inloop vanaf 19.30 uur.  
www.haendelvereniging.nl

–––––
9 juni – 20.00 uur, en 10 juni – 15.00 uur – Jubileumconcert Hilversum 
100 – MCO, Heuvellaan 33, Hilversum. Goois Symfonieorkest, 
Christelijke Oratorium Vereniging en City Orkest Hilversum spelen  
in het kader van 100 jaar Mediastad wereldpremières van R. Bos  
en vertrouwde composities van o.a. R. van Otterloo.  
www.gooissymfonieorkest.nl, www.covhilversum.nl of  
www.cityorkest.nl

–––––
9 juni – 20.15 uur – Musical Ja Zuster Nee Zuster – Theater Spant!,  
Dr. A. Kuyperlaan 3, Bussum. www.spant.org of  
www.muziektheaterspotlight.nl 

–––––
9 juni – 13.00 uur tot 18.30 uur – Gratis jongeren DJ workshop – Plein  
op de Kerkbrink, Hilversum. Stichting One Hilversum i.s.m. met 
Nachtdokter, voor jongeren tussen de 10 en 21 jaar die altijd al DJ 
wilden worden. www.stichtingonehilversum.nl

–––––



>

–––––
9 juni – 12.30 uur tot 15.00 uur – Veteranendag jGJO en GJO –  
Theater Spant!, Dr. A. Kuyperlaan 3, Bussum. Goois Jeugd Orkest.  
www.gooisjeugdorkest.nl

––––– 
10 juni – 15.00 uur – Opposites Attracs – Kamerkoor Revoce – 
Raadhuis, Dudokpark 1, Hilversum, Raadzaal. Slavische en 
Nederlandse koormuziek i.s.m. Belle Voci Den Haag o.l.v.  
N. Todorova. www.revoce.nl 

–––––
13 juni – 11.45 uur tot 12.45 uur – Opendeuren concert – Grote Kerk, 
Kerkbrink, Hilversum. Het 60 koppige Goois Ouderenkoor geeft een 
uniek (Iktoon-)Opendeurenconcert, vol bekende Nederlandse liedjes 
en klassieke hits. www.gooisouderenkoor.nl

–––––
13 juni – 15.00 uur – Wonderlijk leven – City of Wesopa, Weesp. In dit 
toneelstuk nemen de kinderen van De City Speelt u mee naar de 
wonderlijke wereld van de kleinste deeltjes waar ook wij uit 
bestaan. Cellen, bacteriën en meer… Speeldata: 13 juni 15:00 uur,  
15 juni 19:30 uur, 16 juni 15:00 uur & 19:30 uur en 17 juni 15:00 uur.  
www.wesopa.nl 

–––––
15 juni – n.t.b. – Citybende – City of Wesopa, Herengracht 23, Weesp. 
Samen met de leden van De City Speelt wisselen kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen ideeën uit. Zij fantaseren en verbeelden 
deze vervolgens om ze te delen met het publiek. www.wesopa.nl 

–––––
16 juni – 15.30 uur tot 17.30 uur – Interactief kinderconcert – MCO, 
Heuvellaan 33, Hilversum. Interactief kinderconcert van het Goois 
Fanfare Orkest met het thema Sprookjes, incl. optreden van het 
opleidingsorkest en de djembé/slagwerkgroep. Aansluitend een 
workshop voor kinderen. www.gooischfanfareorkest.nl

–––––
16 juni – 12.00 uur tot 17.00 uur – Workshop accordeon door  
Musicorda – MCO, Heuvellaan 33, Hilversum. www.musicorda.nl 

–––––
17 juni – 14.30 uur – Korenfestival Laren – Sint Jansbasiliek, Brink 31, 
Laren NH. De achtste editie van het sprankelende Korenfestival in de 
Sint Jansbasiliek van Laren. www.zingeninlaren.nl 

–––––
18 juni – 19.00 uur tot 22.15 uur – Openbare repetitie bij Musicorda – 
Spelevaart, Vaartweg 63A, Hilversum. www.musicorda.nl 

–––––
22 – 29 juni – SCENECS filmfestival – diverse locaties, Hilversum. 
Het SCENECS International Debut Film Festival biedt internationale 
startende filmmakers een platform om hun films te laten zien. 
www.scenecs.com

–––––
23 juni – 20.00 uur – Film- en musicalmuziek o.l.v. Yvonne de Winter 
van muziekvereniging BMol. De Hilversumse Federatie van 
Muziekverenigingen geeft een gezamenlijk concert van de 
muziekverenigingen.  
www.hilversumsefederatievanmuziekverenigingen.nl

–––––
24 juni – 12.00 uur – Rosariumconcert – Rosarium, Boomberglaan, 
Hilversum. Goois Jeugdorkest, jGJO & GJO & meespelers.  
www.gooisjeugdorkest.nl

–––––
27 juni – 19.30 uur – Zomerconcert in de Hof, Engelse Partsongs – 
Stadspark de Hof, Oude Torenstraat 1, Hilversum. Optreden van het 
70-koppig Toonkunstkoor op de prachtige monumentale 
begraafplaats De Hof. www.toonkunsthilversum.nl

–––––

PROGRAMMA
Dansschool van Harten ©



Deelnemende verenigingen & kunstenaars:

Beatrix Brass Band; Bruinenberg producties; Christelijke Oratoriumvereniging; City 

Orkest Hilversum; Dansstudio van Harten; De City Speelt; De Gooische Muziekschool; 

De Gooise Academie; Dudok Architectuur Centrum; Ensemble Giocoso; Fotoclub 

Perspectief; Frans van der Dorst; Glass Art (K. Bosch, H. Keunen); Globe CKC; Goois 

Jeugd Orkest; Goois Ouderenkoor; Gooisch Fanfare Orkest; Gooisch Symfonieorkest; 

Gooise Operette; Grafisch Atelier; Groot Hilversums Federatieorkest; Han Schoon; 

Hilversumse Concertkoor N.S.F.; Jeugdtheaterschool Maitta; Kamerkoor Revoce; 

Kinder- en jeugdkoor Jong Holland; Laresz Dance; Leo Fanfare; Marianna Stefanovska 

Balletschool; Marimbakoor Hilversum; MediaCity Big Band; Musicorda; Muziektheater 

Spotlight; Muziekvereniging Prinses-Irene; Nederlands Dansorkest; Nederlandse 

Händelvereniging; Robberts Muziekschool; Salsadansschool Esencia; Schilderclub 

Kleur en Toets; Section 8; St. Koormuziek Laren; St. One Hilversum; St. Scenecs; 

STACCATO musicaltheatergezelschap; Studio Dansu; The City Singers; 

Toneelvereniging De Schakel; Toneelvereniging Kameleon; Toneelvereniging Meer 

Vreugde; Toonkunstkoor Hilversum. 

––––– 

SLOTAVOND 
–––––
Met o.a. Dansstudio van Harten, de Gooische Muziekschool, 
Muziektheater Spotlight, STACCATO musicaltheatergezelschap, 
Toneelvereniging Kameleon en Toneelvereniging De Schakel. 

–––––
29 juni 18:30 uur, en 20.30 uur

 

Spant! | Dr. A. Kuyperlaan 3 | Bussum
–––––
De feestelijke afsluiting van de iktoon-maand. Een knallende  
avond vol optredens met podiumkunstverenigingen uit de  
regio Gooi en Vechtstreek. 

Spant! is deze avond het podium voor amateurkunstenaars  
op het gebied van dans, zang, muziek, toneel en musical. 

De avond is opgesplitst in twee voorstellingen:
Om 18.30 uur wordt de avond geopend door kinderen en jong-
volwassenen die hun talenten op het gebied van dans tonen.

Om 20.30 uur begint het tweede deel van de feestelijke afsluiting. 
Amateurkunstenaars (zang, muziek, toneel en musical) zullen het 
publiek verrassen met het hoge niveau van hun liefhebberij.

Dit spektakel wilt u niet missen! Kom naar de slotavond!

Gratis toegang, kaarten verkrijgbaar via www.spant.org

–––––


