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Hilversummers, mediamakers, inwoners van de mediastad, wat beleven wij een bijzondere avond.
Ons Raadhuis is het decor voor het beste orkest ter wereld, ons eigen Metropole. Samen met
solisten, en vakmensen achter de schermen, maken zij vanavond een verhaal, dat we ons nog
lang zullen herinneren.
Maken van verhalen
En dat is precies waar Hilversum in uitblinkt: in het maken van verhalen, die bij je blijven. Wij zijn
de verhalenfabriek van Nederland. Vanuit deze stad kun je je verhaal vertellen en heb je zomaar
kans dat het verspreid wordt naar miljoenen mensen, soms over de hele wereld.
Voor wakker blijven
Wat is het televisieprogramma dat echt indruk op u maakte? Was het Zwiebertje, de
Fabeltjeskrant, Bassie & Adriaan? Was het open het dorp, de Fabriek, en onvergetelijke quiz?
Een programma waar ik voor wakker bleef werd ooit verzonnen door twee middelbare scholieren.
Zij startten een cabaretgroep, kwamen op de radio en uiteindelijk op televisie. Ze werden bekend
als Koot en Bie. Die kans pakten ze hier in Hilversum en maakte mij voor eeuwig Tjolk Hekking.
Modernste techniek
Vanavond ziet u oude beelden, hoort nostalgische muziek, maar wel verpakt in de modernste
techniek, die in de wereld voorhanden is. Verbinding tussen oud en nieuw; het verleden en de
toekomst. Precies zoals wij dat in ons eigen leven doen. Gisteren en vandaag onderweg naar
morgen, ze kunnen niet zonder elkaar.
Dromen
Vanavond is een moment waarin we mogen dromen over het beeld en het geluid van de 21ste
eeuw Vanavond is ook de tijd dat we de creativiteit de makers meer waarderen. Juist in tijden van
polarisatie en onzekerheid is er zoveel behoefte aan die creativiteit, een ander beeld, een ander
geluid.
Talenten van morgen
Dus zetten we de mediastad wijd open voor de talenten van morgen. Voor een nieuwe generatie
mediamakers, die ons leven verrijken door beeld en geluid. Ik ben optimistisch, want de groep
makers groeit. Onze kinderen zijn niet alleen meer consumenten, maar ook producenten van
beeld en geluid: In deze tijd van multimedia, gaming, streaming video en virtual reality voegen zij
op online kanalen hun verhalen toe over bijzondere dingen in hun leven, die ze graag willen delen.
Vertellen wat ons raakt
Hilversummers, uiteindelijk gaan verhalen over mensen. Verhalen, die vertellen over wat ons
raakte, blij of bedroefd maakte. Wat ons inspireerde. Mensen die ooit begonnen zoals Wim en
Kees op die middelbare school. Wiens droom werkelijkheid werd, hier in Hilversum.
Liefhebbers van onze media. Heel veel plezier. Ik wens u allen een onvergetelijke avond!
Dank u wel!

