Naarden
Evenementen
april | mei | juni
2019

VOORJAAR
Welkom in Naarden

–––––
Kom… en geniet van het voorjaar in en nabij deze unieke stad!
Bekijk de musea, proef de restaurants, bewonder de galeries,
beleef de natuur, geniet van de speelparken, ontdek de
vestingwerken, beluister concerten, kom naar het theater en
verwonder je… Welkom in onze Vestingstad!

–––––

APRIL

–––––
In deMess… April 2019 Podium deMess is een prachtig klein

theater met brede programmering en een unieke culturele plek in
het hart van de Vesting Naarden. Informatie en kaarten www.
demess.nl/agenda.

–––––
Speelpark Oud Valkeveen Vanaf april 2019 Seizoen geopend
www.oudvalkeveen.nl!
–––––
Stadhuis Naarden Vanaf april 2019 Oude Stadhuis, Marktstraat
22, iedere zaterdag en zondag vrij toegankelijk voor bezichtiging
tussen 11.00 -17.00 uur.

–––––
Vaar- en wandeltochten Naardermeer Vanaf april 2019

Prachtige tochten op, rond en bij het Naardermeer
www.naardermeer.nl, www.gasterijstadzigt.nl.

–––––
Vestingvaart Vanaf april 2019 Start vaarseizoen in klassieke

schepen! In april op aanvraag, vanaf 4 mei vast schema. Kijk op
www.vestingvaart.nl.

–––––
Weegschaalmuseum Vanaf april 2019 Woensdag t/m zondag
van 11.00-17.00 uur www.weegschaalmuseum.nl.
–––––
Kinderboerderij De Pluimgraaf Vanaf april 2019 Kom spelen!

De Pluimgraaf kijkt uit op de gracht en de vesting van Naarden. De
schapen en geiten grazen op de wallen en een bunker uit de eerste
wereldoorlog doet dienst als geitenstal. Elke woensdagmiddag
ponyritjes tegen kleine vergoeding! www.degooiseark.nl.

–––––
School! Kunst uit de klas Tentoonstelling April t/m 12 mei

2019 dinsdag t/m zondag 12.00-17.00 uur Comenius Museum,
Naarden-Vesting. Tentoonstelling met kunstwerken van kinderen
over school uit verschillende landen in de wereld. Tevens
kinderkunstwedstrijd! Informatie, rondleidingen mausoleum,
meet & greet www.comeniusmuseum.nl.

–––––
De VOC in Sri Lanka April t/m 19 mei 2019 Vestingmuseum.

Tentoonstelling ‘Forten in het land van olifanten’
www.vestingmuseum.nl.

–––––
Themaochtend ‘Werken met Dropbox en de Cloud’ Dinsdag

2 april 2019 10.00-12.00 uur, bibliotheek Naarden. Gratis toegang
www.bilbliotheekgooienmeer.nl.

–––––
Expositie ‘Schone Schijn’ Zat 6 april t/m di 11 juni 2019 Vrijdag
en zaterdag van 11.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur Galerie
Pouloeuff. Expositie met werk van jonge talentvolle kunstenaars.
www.galeriepouloeuff.nl.

–––––
Nationale Museumweek | Ons echte goud! Maandag 8 t/m

zondag 14 april 2019 Wat is jouw favoriete pronkstuk?
Binnen én buiten de muren van het museum. Pronkstukken,
bijzondere activiteiten en initiatieven, ze zijn dichterbij dan je
denkt! www.comeniusmuseum.nl, www.vestingmuseum.nl,
www.weegschaalmuseum.nl.

–––––
Matthäus Passion Zondag 14 t/m zaterdag 20 april 2019

Grote Kerk Naarden. De jaarlijkse beroemde uitvoeringen
van de Nederlandse Bachvereniging, dit jaar onder leiding
van niemand minder dan dirigent Philippe Herreweghe
www.bachvereniging.nl, www.grotekerknaarden.nl.

–––––
Themaochtend ‘Hollandse Waterlinie’ Dinsdag 16 april 2019
10.00-12.00 uur, bibliotheek Naarden. ‘De Hollandse waterlinie;
water, aarde, steen’ door Martin Luif. Gratis toegang www.
bilbliotheekgooienmeer.nl.

–––––
Start Fortenseizoen Zaterdag 20 t/m maandag 22 april 2019
De forten, vestingen, kastelen, bunkers en tussenliggend
waterlinie-erfgoed gaan weer open www.vestingmuseum.nl.

–––––
Stadswandelen Zondag 21 en maandag 22 april 2019 12.30 uur

Utrechtse Poort, Naarden-Vesting. Voorjaarswandeling van 75
minuten langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden.
Kaartjes ter plaatse www.verenigingvestingstad.nl.
Ook op zondag 19 mei, maandag 10 en zondag 16 juni 2019.

–––––
Schuttersdag Zondag 21 april 2019 13.00-16.00 uur

Vestingmuseum. Met gratis rondleiding, exercerende
manschappen, flanerende burgerij en bulderende kanonnen
www.vestingmuseum.nl. Ook op zondag 19 mei en 16 juni 2019.

–––––
Orgelconcert Wybe Kooijmans Maandag 22 april 2019

20.15 uur Grote Kerk Naarden-Vesting. Informatie en kaarten
www.grotekerknaarden.nl.

–––––

–––––
Nederlandse Händelvereniging Vrijdag 26 april 2019 20.15 uur

Grote Kerk Naarden-Vesting. Petite Messe Solennelle van
Gioachino Rossini www.haendelvereniging.nl,
www.grotekerknaarden.nl.

–––––
Koningsdag Zaterdag 27 april 2019 9.30 uur Opening Koningsdag

2019 door burgemeester Han ter Heegde op het oude Stadhuis.
Daarna een prachtige dag op diverse locaties met o.a. kindervrijmarkt en vestingpop. Gehele programma op www.oranjenaarden.nl.

–––––
MEI

–––––
In deMess… Mei 2019 Podium deMess is een prachtig klein

theater met brede programmering en een unieke culturele plek
in het hart van de Vesting Naarden. Informatie en kaarten
www.demess.nl/agenda.

–––––
De VOC in Sri Lanka t/m 19 mei 2019 Vestingmuseum.

Tentoonstelling ‘Forten in het land van olifanten’
www.vestingmuseum.nl.

–––––
Expositie ‘Schone Schijn’ Mei t/m 11 juni 2019 Vrijdag en
zaterdag van 11.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur Galerie
Pouloeuff. Expositie met werk van jonge kunstenaars.
www.galeriepouloeuff.nl.

–––––
Torenbeklimmingen Vanaf 1 mei 2019 Iedere woensdag,

zaterdag, zondag om 14.00 en 15.00 uur. Verzamelen bij de Grote
Kerk aan het Kerkpad, kaartjes ter plaatse. Iedere eerste zondag
van de maand een demonstratie van de Slinger van Foucault
www.verenigingvestingstad.nl.

–––––
Herdenking 4 mei Zaterdag 4 mei 2019 19.00-19.45 uur Grote

Kerk Naarden-Vesting. Jaarlijkse herdenking voorafgaand aan
kranslegging. Om 21.00 uur herdenkingsconcert Het Requiem van
Duruflé, door Vocaal Ensemble Fioretto www.grotekerknaarden.nl.
Overig herdenkingsprogramma op www.oranjenaarden.nl.

–––––
Bevrijdingsdag Zondag 5 mei 2019 vanaf 17.00 uur

Vestingmuseum. Picknick en om 20.00 uur bevrijdingsfilm op
het buitenterrein. www.vestingmuseum.nl.

–––––
Themaochtend ‘Onmisbare apps’ Dinsdag 7 mei 2019

10.00-12.00 uur, bibliotheek Naarden. Door Eleanor Pascoe van
seniorenweb. Gratis toegang www.bilbliotheekgooienmeer.nl.

–––––
Naarden International Piano Festival Donderdag 9 t/m

zondag 12 mei 2019 BIJ ANDREAS. Eerste editie waarbij zes
masterstudenten tijdens het festival kennismaken met
meesterpianisten en ‘honorary guest’. Onder artistieke leiding van
Nino Gvetadze. Informatie en kaarten www.bijandreas.nl.

–––––
Café Zimmerman | Nederlandse Bachvereniging

Dinsdag 14 mei 2019 20.15 uur Grote Kerk Naarden-Vesting.
Informatie en kaarten www.bachvereniging.nl.

–––––
Historisch Café Woensdag 15 mei 2019 20.00 uur deMess Naarden.

Historische lezing met drankje en debat. Dit keer Pieter Hoogenraad
over ‘Sint Vitus in het Gooi’ www.verenigingvestingstad.nl.

–––––
Wallenloop Zondag 19 mei 2019 vanaf 10.45 uur, 36e

prestatieloop voor 4 , 7,5 , 11 of 14,5 km om de Vesting Naarden,
voor jong en oud. Goede doelen: Reddingsbrigade Naarden en
Muziekvendel Nardinc www.wallenloopnaarden.nl.

–––––
Stadswandelen Zondag 19 mei 2019 12.30 uur Utrechtse Poort,

Naarden-Vesting. Voorjaarswandeling van 75 minuten langs de
mooiste plekjes en bezienswaardigheden. Kaartjes ter plaatse
www.verenigingvestingstad.nl. Ook op maandag 10 en zondag 16 juni
2019.

–––––
Schuttersdag Zondag 19 mei 2019 13.00-16.00 uur Vestingmuseum.
Met gratis rondleiding, exercerende manschappen, flanerende burgerij
en bulderende kanonnen www.vestingmuseum.nl. Ook op 16 juni 2019.

–––––
Themaochtend ‘Poëzie en Klassieke muziek’ Dinsdag

21 mei 2019 10.00-12.00 uur, bibliotheek Naarden. Lezing door Joop
van Velzen’ Gratis toegang www.bilbliotheekgooienmeer.nl.

–––––

>

MEI

–––––
FotoFestival Naarden 2019 Van 25 mei t/m 30 juni 2019

Vesting Naarden. ‘Dutch Masters & Marvelous Misfits’ is het
thema van FFN 2019, het nationaal bekende fotofestival dat al 30
jaar verbonden is aan de prachtige vesting van Naarden.
Curatoren Koos Breukel en Hedy van Erp staan voor de kwaliteit.
Extra activiteiten in de FFN festivalkrant. Kaartverkoop online en
ter plaatste in de Gele Loods www.fotofestivalnaarden.nl.

–––––
FotoFestival Naarden – Festival OFF 2019 Van 25 mei t/m

30 juni 2019 Vesting Naarden. Jong talent en enkele oude bekenden
tonen hun werk in winkels, tuinen, kantoren of restaurants om het
officiële festival heen, en dompelen de stad tot in de kleinste
hoekjes onder in de fotografie www.festival-off.nl.

–––––
Schaapsscheerdersfeest Zondag 26 mei 2019 12.00-16.00

uur Kinderboerderij De Pluimgraaf. Schapen scheren, pony rijden en
allerlei leuke activiteiten voor kinderen www.degooischeark.nl.

–––––
Orgelconcert Wybe Kooijmans Donderdag 30 mei 2019

20.15 uur Grote Kerk Naarden-Vesting. Informatie en kaarten
www.grotekerknaarden.nl.

–––––
JUNI

–––––
In deMess… Juni 2019 Podium deMess is een prachtig klein

theater met brede programmering en een unieke culturele plek
in het hart van de Vesting Naarden. Informatie en kaarten
www.demess.nl/agenda.

–––––
Vestingtuinen Achterom Zondag 2 juni 2019 Van 11.00-16.00 uur.
Vesting Naarden. Ontdek de mooiste vestingtuinen! Route op te
halen bij bezoekerscentrum Naarden-Vesting aan het
Ruijsdaelplein www.verenigingvestingstad.nl.

–––––
Stadswandelen Maandag 10 en zondag 16 juni 2019 12.30 uur
Utrechtse Poort, Naarden-Vesting. Voorjaarswandeling van 75
minuten langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden.
Kaartjes ter plaatse www.verenigingvestingstad.nl.

–––––
Expositie Galerie Pouloeuff Vrijdag 14 juni t/m 25 augustus

2019 Vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur
Galerie Pouloeuff. Nieuwe expositie met werk van jonge
talentvolle kunstenaars www.galeriepouloeuff.nl.

–––––
Jaarmarkt Keverdijk Zaterdag 15 juni 2019 9.00-16.00 uur.

Gezellige jaarmarkt in het hart van de Keverdijk met kramen,
kinderactiviteiten en muziek www.jaarmarktkeverdijk.nl.

–––––
Jazz Marine Zaterdag 15 juni 2019 14.00-20.00 uur. Jachthaven

Naarden. Kennismaken met alles wat de haven te bieden heeft!
Geniet van jazzmuziek, lekker eten en watersportactiviteiten
www.jachthavennaarden.nl.

–––––
Schuttersdag Zondag 16 juni 2019 13.00-16.00 uur Vestingmuseum.
Met gratis rondleiding, exercerende manschappen, flanerende burgerij
en bulderende kanonnen www.vestingmuseum.nl.

–––––
Cuypers Ensemble Zondag 23 juni 2019 15.30 uur Grote Kerk

Naarden-Vesting. De jonge strijkers van het Cuypersensemble zijn
getalenteerde musici tussen de 10 en 17 jaar. Kaarten aan de kassa
www.cuypersensemble.nl.

–––––
Orgelconcert Minne Veldman Donderdag 27 juni 2019 20.15
uur Grote Kerk Naarden-Vesting. Informatie en kaarten www.
grotekerknaarden.nl.

–––––
Vestingzondag FFN Zondag 30 juni 2019 12.00-18.00 uur.

Aansluitend bij de laatste dag van FotoFestival Naarden, met
terrassen, muziek en gezelligheid. Marktstraat en
Cattenhagestraat autovrij www.ovnv.nl.

–––––

www.facebook.com/vvvnaarden | www.vvvnaarden.nl | @vvvnaarden |
contact@infonaarden.nl | naarden@gooivecht.nl | 035-6942673 | 035-5446971
Bezoekerscentrum Naarden-Vesting | Ruijsdaelplein 6 in de Utrechtse Poort.
Dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur.

Foto: ©Koos Breukel, curator FotoFestival Naarden 2019
Content: Stadspromotie Naarden
Wijzigingen voorbehouden.

