
Vrij Nederland: hét maandblad dat zich richt op politiek, cultuur, samenleving en wetenschap. 
  
CULTUUR is één van de pijlers waar Vrij Nederland de focus op legt, en niet zonder 
reden. De 144.000 lezers die het merk per maand bereikt, houden van cultuur, of het 
nou gaat om film, kunst, muziek, toneel of literatuur. Een bezoek aan de schouwburg, 
het theater, bioscoop en musea staat geregeld bij ze op de agenda. 

Belangrijke data 2017
editie   verschijnt sluit
 01   15 december 17 november
 02   19 januari 23 december
 03   23 februari 27 januari
 04   23 maart 24 februari
 05   20 april 24 maart
 06   18 mei  21 april
 07   22 juni  26 mei
 08   27 juli  30 juni
 09   24 augustus  28 juli
 10   21 september 25 augustus
 11   26 oktober 29 september
 12   23 november 27 oktober
 01 2018  21 december  24 november

Vergeet ook de cultuurspecial niet!
cultuurspecial
 najaar   31 augustus 21 juli

 

Jouw voorstelling of expositie 
in Vrij Nederland
Exclusief voor de cultuursector breng je je voorstelling of 
tentoonstelling onder de aandacht bij het Vrij Nederland-
publiek, dé doelgroep voor cultuur. 

¼ pagina
• 1x: € 475,- 
• 3x: € 320,- per plaatsing

½ pagina
• 1x: € 950,- 
• 3x: € 635,- per plaatsing

Een ¼ pagina bevat circa 100 woorden met liggend beeld, een ½ pagina bevat circa 
200 woorden met staand beeld. 

Opmaak: geheel verzorgd door WPG Media
Beeld: jpg of tiff bestand. Minimaal 300 dpi
Beeldrechten: apart vermelden fotocredits
Aanleveren: per mail o.v.v. Cultuuradvertorial aan: jur.anepool@weekbladpers.nl
Gebaseerd op aanlevering van compleet tekst en beeldmateriaal. Netto tarieven, 
incl. opmaak/vormgeving, zonder tussenkomst bureau, excl. BTW. Het plaatsen van 
eigen advertentiemateriaal is binnen deze rubriek niet mogelijk.

Reserveren en informatie
Arlette Schraa

020 -55 18 536 
arlette.schraa@weekbladpers.nl

144.000
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WPG Media is uitgever van Happinez, Psychologie Magazine, Yoga Magazine, Runner’s World, en Vrij Nederland        Wibautstraat 133 I 1097 DN Amsterdam I 020 - 551 85 38 I www.wpgmedia.nl I media@weekbladpers.nl


