KUNST &
CULTUUR TWENTE

INFORMATIEKRANT OVER KUNST / CULTUUR / EVENEMENTEN

Mediakaart
Er is een steeds grotere groep mensen die interesse heeft in kunst en
cultuur; denk bijvoorbeeld aan de babyboomers. De informatie over
kunst en cultuur is in Twente tot nu toe echter versnipperd. Het magazine
Kunst & Cultuur Twente verschijnt 4 x per jaar en stelt de sector in staat
een verbindend geheel te vormen. Het magazine kent een oplage van
20.000 exemplaren.
De uitgave komt bij alle culturele instellingen, bibliotheken, galeries, hotels,
restaurants en VVV kantoren in Twente en de Achterhoek te liggen. Zo is
er een grote kruisbestuiving tussen de lezer van Kunst & Cultuur Twente
en alle culturele instellingen binnen Twente. De redacteuren schrijven vele
lezenswaardige redactionele artikelen. Inwoners van Twente en gasten van
buiten Twente waarderen deze uitgave ten zeerste.
Tevens is het magazine te lezen op de website www.kunstencultuurtwente.nl
De agenda op deze website geeft steeds een zeer actueel overzicht van
voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen op het gebied van
Kunst&Cultuur in Twente.
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Kunst & Cultuur Twente verschijnt in 2021 4x;
3 april (kan wijzigen i.v.m corona- maatregelen),
1 juli, 1 september en 15 december.
Aanleverspecificaties:
Per hele pagina is er ruimte voor 450 à 500 woorden platte tekst,
een intro van ± 68 woorden en uiteraard een mooie en krachtige
kop. U heeft de keuze uit een 2-, 3- of 4-koloms stramien (zie voorbeelden op de volgende pagina’s). Een streamer is optioneel en
door u aan te leveren.
Kiest u voor een halve pagina? Dan is de intro ± 37 woorden
en de platte tekst tot 250 woorden.
Beelden: minimaal 3000x2000 pixels en 300 dpi. Logo als vector
(ai/eps) of hoge resolutie beeld (jpg, tiff, png). Liefst los aan te
leveren via ‘wetransfer’. Beeld aangeleverd in Word of i.d. kunnen wij
helaas niet accepteren.
Tekst: enkel als tekstbestand zonder ingevoegd beeld.

Redactionele-pagina
Hele pagina

1x
€ 395

Advertentie-pagina
Een pagina 259*385
Halve pagina 259*190
Kwart pagina 127*190
Achtste pagina 127*92
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Cover prijs in overleg
Achterpagina toeslag 15%
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