
Ligt jouw oranje outfit al klaar? Woensdag 27 april 
is het weer zover: dan vieren we Koningsdag! 
Natuurlijk kijken we uit naar een oranje zonnetje, 
de gezellige activiteiten en de outfits van Maxima 
en Amalia. Kun je zo lang niet wachten? Het feest 
voor onze koning begint al op 26 april tijdens 
Koningsnacht. Dit zijn de leukste activiteiten. 

Kermis 
22 april t/m 2 mei
Zwieren zwaaien, rondjes draaien op de Kermis in Hilversum. 
Spannende, leuke en grappige attracties voor jong en oud. 
Van zoete suikerspinnen, spannende spookhuizen en het reu-
zenrad. Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Op Koningsdag 
extra vroeg open om 10.30 uur. Check voor meer informatie  
www.kermishilversum.nl

Prikkelarme kermis
Op 28 april is een prikkelarme kermis. Van 13.00 – 15.00 uur 
wordt de verlichting en het geluid een tandje lager gezet.

Koningspelen 
22 april
Een mooi sportief feest op basisscholen. Het thema van dit jaar is 
‘voel je fit’. Want als je fit bent, voel je je fijner en is alles leuker. 
Eerst ontbijten, daarna samen sporten.

Koningsnacht
26 april
19.00 - 01.00 uur   Groest - Terug naar Toen Kingsnight special. 

Koningsnacht wordt op de Groest gevierd 
met Terug Naar Toen! Lekker dansen en 
sjansen met de lekkerste hits van toen. 
Vamos a la playa en een beetje Hazes. 

20.00 - 01.00 uur    Biersteeg - Koningsnacht in de Biersteeg. 
Laat je verrassen door knallende live 
optredens, een gemoedelijke sfeer, heerlijke 
dranken en smaakvol streetfood. 

18.15 - 00.00 uur    Dudok Arena - Koningsavond Hilversum. 
Haal je oranje feesttenue maar van zolder, 
want Koningsavond Hilversum in de Dudok 
Arena wordt een spectaculair muziekfeest. 
Van Martin Warmerdam tot Nick Koot en als 
tropische afsluiter: Trafassi! Kaartverkoop 
via maestro-entertainment.nl

Oranje 
programma

Kijk voor het programma 
voor 4 & 5 mei op

livehilversum.nl



Koningsdag 
27 april 2022

Dudokpark
10.00 – 17.30 uur
Koningsdag vier je dit jaar met je gezin in het Dudokpark. Met 
optredens door de Beatrix Band, zingende kapsters en de stads-
beiaardier Wim Ruitenbeek. De kids kunnen zich de hele dag ver-
maken met kinderattracties zoals: bungeejump, springkussens, 
aquabootjes, escaperoom en een zweefmolen.

Programma Dudokpark 
10.00 uur Beiaardiersconcert.

10.30 uur  Officiële opening Koningsdag met de Oranje 
Influencers, burgemeester en wethouders.

10.45 uur Optreden van Beatrix Band.

11.00 - 17.00 uur  Diverse optredens door de zingende kapsters.

12.00, 13.30 Optredens van de leerlingen van  
& 15.00 uur  de gitaarleraar.

12.30, 13.30,  Circusvoorstellingen. 
14.30 & 15.30 uur

Ontdek het Raadhuis 
en beklim de toren
Ga mee met een gids van het Dudok Architectuur Centrum met 
een korte rondleiding door het Raadhuis. Je eindigt op de top 
van de 45 meter hoge toren. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en om 
15.00  uur (duur 30 minuten). Aanmelden vooraf verplicht op 
www.dudokarchitectuurcentrum.nl/activiteit

Vrijmarkt
6.00 – 18.00 uur
Leg je kleedje neer en stal je mooiste koopwaren uit. Tijdens de 
gezellige vrijmarkt in en om het centrum van Hilversum kun je 
op zoek naar de mooiste pareltjes. Uitgestruind? In de stad kun 
je ook proosten op de koning en genieten van de goede sfeer en 
live optredens. Check waar je mag zitten met je kleedje en de 
spelregels op livehilversum.nl/vrijmarkt.

Programma 
12.00 - 20.00 uur  Café de Baron - Live muziek.

12.00 - 20.00 uur  Café Bravours - Vier hier je Hollandse 
Koningsdag. Met optredens van Rob Zorn, 
Jeffrey Heessen, Mike Angelo en nog veel 
meer Hollandse artiesten. 

12.00 - 20.00 uur The Skiff - Sjoelen en barbecueën. 

12.00 - 20.00 uur   Vida - Bij Vida vier je Koningsdag in Ibiza 
style met live muziek. 

13.00 - 20.00 uur   Groest - Koningsdag Live. Eén groot 
meezingfeest met de lekkerste hitjes en 
beste live artiesten.

14.00 - 18.00 uur  Weversplein Gulle Graef & Open Keuken - 
Een spetterend optreden van SoulMachine.  
Soul- en funkhits uit 60, 70 en 80’s.

14.00 - 20.00 uur   Biersteeg - Laat je verrassen door knallende 
live optredens, een gemoedelijke sfeer, 
heerlijke dranken en smaakvol streetfood. 
Met vanaf 16.00 uur een optreden 
van Fusebox.

14.00 - 20.00 uur Keiplein - DJ op het plein.

Kijk voor het volledige 
programma en de leukste 
Koningsdag tips op

livehilversum.nl


