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Film kijken onder de sterren
Tuin van de Tindalvilla - Nieuwe ’s Gravelandseweg 21, Bussum

Ontvangst: vanaf 19.30 uur, aanvang film 20.30 uur.  

Alleen entree met toegangsbewijs! 

Vrijdag 17 september wordt het startschot gegeven met een filmvoor

stelling in de tuin van de Tindalvilla aan de Nieuwe ’s Gravelandseweg 

21 in Bussum. AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES is een heerlijke 

combinatie tussen de muziek van Aznavour en zijn blik op de wereld. 

De belangstelling is zo groot, dat deze voorstelling inmiddels is UITVER

KOCHT! Door de nog geldende coronamaatregelen waren er slechts 

125 plaatsen beschikbaar. Wij hopen volgend jaar weer meer mensen 

blij te kunnen maken met de Openluchtfilm. Kleine tip: Hou de website 

van www.Filmhuisbussum.nl in de gaten voor eventuele retouren van 

reserveringen!

Tip: vanwege de grote belangstelling is het aan te raden op tijd te komen.

Show- & Marchingband VIJOS

11.00 uur - Een gevarieerd muzikaal repertoire; van film en musical

muziek tot hippe Top 40hits en van licht klassieke stukken tot strakke 

marsen.

De Gooische Muziekschool

12.00 uur - De docentenband van De Gooische Muziekschool met een 

Braziliaans SambaJazz optreden.

PAGAM: 

13.00 uur - Muzikaal duo presenteert semiakoestische (pop)muziek op 

zeer eigen wijze. Muziek met een hoog “feelgood” gehalte. Van mooie 

kleine liedjes, folk, Jazz, blues, country en ook eigen werk.

Het Ruime Sop

13.30 uur - Het Shantykoor van ’t Gooi met veel gezelligheid!

La La Familia

14.30 uur - Als vaderdochterduo treden zij op met hun favoriete muziek; 

een kruising tussen Jazz, Soul, Blues en soms een anderstalig tintje. 

Clous van Mechelen en Nol van Bennekom

15.30 uur - Zij brengen Tol Hansse weer tot leven, bekend van het liedje  

´Big City’.

AJB

16.30 uur - Voluit de Anton Jaarsma Band, is een viermansformatie en 

speelt een mooie mix van R&R, R&B en Jazz met wat Countryinvloeden.

Mart Hillen. Mart & Movies.

17.30 uur - Op zijn 21ste veroverde Mart Hillen de theaters met zijn 

eerste soloprogramma In Concert. Met zijn virtuoze gitaarspel schept hij 

schilderachtige beelden die het publiek meenemen in een andere wereld.

The Lounge Factory: 

18.30 uur - Ontmoet een mix van jazz, lounge, pop, funk, blues en rock. 

The Lounge Factory ademt muziek met een touch of love voor hun publiek.

Op een bijzondere locatie naast het SPANT ben je even in een ander wereld. FIER is een plek met een 

verhaal die we ook in de kunst en muziek tot uiting gaan brengen voor u. Kortom zie, luister en proef.

Art Fair

11.00 tot 17.00 uur - Tijdens de ART Fair presenteren ruim 20 kunstenaars uit de Gooise Meren en omstreken 

hun kunstwerken in de tuin van Fort Werk IV. 

Fier Concert

13.00 tot 17.00 uur - Optredens van onder andere het duo Le Coultre en VanHees op viool en gitaar die 

namens het Weesp Chamber Music Festival zal optreden en droom weg met beide voeten op de grond.   

De muziek van LAVALU kronkelt en streelt.

Gooise Meren beweegt 

Van 11.00 tot 17.00 uur -  Verschillende sport en spel activiteiten voor 

alle leeftijden op de Nieuwe Brink.

Dansstudio Van Harten

11.10 uur - Kom kijken naar de spetterende optredens van onze selectie 

en talentklassen op Bussum Cultureel.

Jong ViJoS:

11.30 uur - Met ons leer je samen met leeftijdsgenoten muziek maken. 

Hierbij staat, naast muziek, plezier centraal.

Muziekvendel Nardinc

12.10 uur - Een plezierig kijkje in hun repertoire. 

Balletschool Cabriole

13.15 uur - Ook dit jaar weer verrassende en aanstekelijke optredens 

waarbij verschillende dansstijlen voorbij komen. 

 ViJoS Plus

13.40 uur - Oudleden en andere muzikanten die graag op een 

ongedwongen manier muziek maken met elkaar. De band neemt het 

serieus, maar lekker muziek maken staat voorop. 

Jelly Jam Dance

14.20 uur - Streetdance, HipHop, breakdance, kinderdans, Modern/Jazz 

dance, Dance hall en Puppydance en nog veel meer… KOM JE KIJKEN?

Opening Seizoen! 

12.00 tot 17.00 uur - Podium 

deMess is een bruisende culturele 

plek in het hart van de Vesting 

Naarden. Op Bussum Cultureel geeft 

‘Andermans Veren Live’ wat van de 

bruisende culturele sfeer van Podium 

deMess ten beste. Kirsten Berkx, 

Daphne Groot, Matthias Valk, Bas 

Marée en Johan Hoogeboom zullen 

de gouden keeltjes weer oppoetsen, 

de voetjes weer dansbaar trainen en 

de toetsen weer tot grote hoogten 

beroeren. Voor meer informatie 

www.demess.nl/agenda

Mede mogelijk gemaakt door:
Kunstkring Artes, st Helder Gooise Meren, Spant!, Gemeente Gooise  

Meren, Filmhuis Bussum, GrafiMedia Groep, De Gooische Muziekschool,  

De Tindal stichting, Drugsadvies.nl. 11o’coffee, Gooische Bierbrouwerij  

en vele anderen.

Kijk op 
www.bussumcultureel.nl 

voor het actuele programma

Gaat Door!
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BUSSUM CULTUREEL
GRATIS TOEGANG | CENTRUM VAN BUSSUM

17-18-19 SEPTEMBER
3 dagen bomvol muziek, kunst en cultuur

11.00 - 17 uur | ART Fair

  

Culturele & Creatieve Markt  
met theater, dans en muziek
Wilhelminaplantsoen en Havenstraat: Culturele- en Creatieve Markt van 11.00 tot 17.00 uur  

Terrassen en podia van 11.00 tot 20.00 uur

PODIUM Wilhelminaplantsoen
Wilhelminaplantsoen - 11.00 tot 20.00 uur

PODIUM de Nieuwe Brink
Nieuwe Brink - 11.00 tot 17.00 uur

FIER Concert & Art Fair Gooise Meren & More
Dr. A. Kuyperlaan 1a - 11.00 tot 17.00 uur

PODIUM deMess 
Naarden
Kapelstraat/Havenstraat - 12.00 
tot 17.00 uur

Food & Drinks 
Wilhelminaplantsoen - 11.00 tot 20.00 uur

Het Wilhelminaplantsoen wordt omgetoverd tot fijn terras. Met een klein 

hapje en drankje.

ZATERDAG 18 SEPTEMBERVRIJDAG 17 SEPTEMBER

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

* HOUD 1.5 M AFSTAND *
GEEF COVID GEEN KANS

ZONDAG 19 SEPTEMBER

17.30 uur | Mart Hillen 

15.00 - 17 uur | LAVALU 

18.30 uur |  Grada Van The Lounge 

Factory

11.00 - 15 uur | Buurman en Buurman 
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Zaterdag 18 september presenteren vele creatieve ondernemers en culturele verenigingen uit Gooise 

Meren zich tijdens de Culturele Markt op het Wilhelminaplantsoen en in de Havenstraat. Op het 

 Wilhelminanplantsoen staat op zaterdag een gezellig terras met allemaal lekkere hapjes en drankjes. 

En kun je plaatsnemen en genieten van de vele optredens met theater, dans en muziek. En let op, want 

er lopen door het dorp ook vele muzikanten, zonnestralen en hele lieve springende bokjes rond. 

13.00 - 17.00 uur | Springbokjes 13.00 - 17.00 uur | Zonnestralen 14.00 - 18.00 uur |  Manolo

12.00 - 17.00 uur |  Podium deMesss 

Naarden 

13.00 uur | PAGAM11.00 uur | VIJOS 

Kinderfilm BUURMAN & BUURMAN

11.00 tot 15.00 uur - Tijdens 

de Art Fair op zondag 19 

september organiseren Fier en 

Filmhuis Bussum doorlopende 

filmvoorstellingen van BUURMAN 

& BUURMAN. In de speciaal 

voor deze ochtend gecreëerde 

minibioscoop in de Poterne kunnen 

de allerkleinste kijkers (en ook 

de wat grotere) genieten van de 

avonturen van deze grappige 

buurmannen. 

11.00 - 15.00 uur |  Diverse PoP-ups van de dansscholen op het Veerplein  

bij McDonalds!


