
Adverteren in het driemaandelijkse OPENDOEK magazine is een uitgelezen 
kans om jouw organisatie of bedrijf, dienstverlening of product in de 
schijnwerpers te zetten bij het lezerspubliek van het enige 
vrijetijdstheatermagazine in Vlaanderen en Brussel. 

OPENDOEK magazine is het informatiekanaal bij uitstek voor 
theaterliefhebbers en belicht alle facetten van theater maken: van scenografie 
tot techniek en van teksten lezen tot acteren.

Het OPENDOEK magazine wordt uitgegeven door OPENDOEK vzw. 
Als koepelorganisatie willen we het beoefenen en beleven van
amateurtheaterwaarderen, faciliteren en verder ontwikkelen zodat mensen 
zich sociaal en artistiek kunnen ontplooien. 

In deze infofiche lees je meer over de adverteermogelijkheden. 

OPENDOEK

• is een stijlvol en hedendaags magazine voor iedereen met een passie 
voor theater in Vlaanderen en Brussel;

• wordt samengesteld door een vakkundige redactie onder leiding van 
theaterrecensent en journalist Gilles Michiels en wordt professioneel 
vormgegeven met artistiek beeldmateriaal;

• wordt driemaandelijks op een vastgelegde datum per post verspreid 
naar de +18-jarige leden van OPENDOEK (1 exemplaar per adres), 
de culturele centra en gemeenschapscentra, de bibliotheken in            
Vlaanderen en Brussel en het Deeltijds Kunstonderwijs. 

• telt 32 pagina’s, formaat 220b x 285h;
• wordt onder transparante sealing verstuurd op adres;
• behandelt alle mogelijke aspecten van theater maken: zowel geluid en 

belichting, regie en  vormgeving, teksten en acteren, kostuum en grime 
als louter informatieve items, zoals theatercursussen, komen aan bod;

DE GEMIDDELDE LEZER 

• is 41 jaar oud;
• is in 49 % van de gevallen een man en in 51% een vrouw;
• heeft een hoger diploma behaald in een culturele discipline (45%), 

een materiële, productgerichte of technische discipline (34%) of in 
een dienstgerichte discipline (20%);

• is actief op de arbeidsmarkt;
• woont samen met een partner;
• is geïnteresseerd in kunst en cultuur;
• is receptief cultuurparticipant en participeert meer aan cultuur dan 

gemiddeld;
• 85% woont in een niet-stedelijke en 15% woont in een stedelijke 

omgeving;

BEREIK

• het OPENDOEK magazine heeft een gemiddelde oplage van 17.475 
exemplaren;

• 22.000 leden ontvangen het magazine (één exemplaar per adres);
• OPENDOEK heeft een lezersbereik van 2,3;
• het magazine wordt evenwichtig verspreid over de vijf Vlaamse 

provincies en Brussel:
• de amateurtoneelspeler woont niet noodzakelijk in een  

centrumstad: zo’n 85% van de liefhebbers woont in een                      
niet-stedelijke omgeving;
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Adverteren in OPENDOEK
TARIEVEN & FORMATEN

De advertentietarieven worden berekend op basis van een standaard oplage 
van 17.475 exemplaren. Advertenties en publireportages kunnen in 
OPENDOEK geplaatst worden binnen de verschillende formaten. Past jouw
advertentie toch niet binnen de afmetingen? Contacteer ons en wij zorgen  
voor een oplossing. Alles is bespreekbaar. 

Formaat Prijs 

1/1 (achtercover) €  1500

1/1 € 1100

1/2 € 625

1/4 € 425

Frequentiekorting 
2x = -5%

4x = -15%

AANLEVEREN VAN MATERIAAL

• de advertenties worden drukklaar aangeleverd als pdf-bestanden: 
certified pdf’s, CMYK (zie www.certifiedpdf.net);

• alle gebruikte beelden moeten als hoge resolutie (minimum 300 dpi) en 
CMYK in de pdf ingesloten zijn;

• alle gebruikte kleuren moeten CMYK zijn. Andere kleurruimtes (rgb, 
LAB, ...) of steunkleuren worden niet ondersteund;

• alle gebruikte fonts moeten ingesloten zijn in de pdf;

Formaat (in mm) 

Magazine 210b x 297h

Zetspiegel 190b x 225h

Advertenties 1/1 (aflopend) 220b x 307h

1/1 172b  x 258h

1/2 liggend 172b  x 127h

1/2 staand 84b x 258h

1/4 84b x 127h   

DEADLINES

Advertenties dienen aangeleverd te worden volgens beschreven 
specificaties voor volgende data:

Aanleveren materiaal In de bus

20 februari midden maart

20 mei midden juni

20 september midden oktober 

20 november midden december

FACTURATIE

Facturatie gebeurt na inlassing. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen. 
OPENDOEK vzw is vrijgesteld van BTW ingevolge art 44. §2,11°van het 
WBTW.

Contacteer Bianca De Wolf, verantwoordelijke communicatie & pers 
bianca.de.wolf@opendoek.be 
+32 (0)3 222 40 92 - +32 (0)479 58 41 70

NOG VRAGEN?
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