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NICOLAS THYS
COPPER
De taal van Heleen Van Haegenborgh
en Christian Mendoza

PETER JACQUEMYN
Op toernee met lage blazerstonen
en aanverwanten

GORILLA MASK
De powerjazz van Peter Van Huffel

Ook nog:
PIET VERBIST
B-JAZZ
LOGAN RICHARDSON
MATTIAS DE CRAENE
30 JAAR LUCA
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De eerste editie van Jazzmozaïek rolde in 2000 van de persen en sindsdien is dit jazzmagazine
niet meer weg te denken uit de Belgische en Nederlandse jazzscene.
Elke drie maand houdt Jazzmozaïek jazzmuzikanten en -liefhebbers up to date over wat er
beweegt in het jazzlandschap, zowel lokaal, nationaal als internationaal, met bijzondere
aandacht voor de Belgische en Nederlandse jazz. Van beginnend muzikant tot professional en
van de liefhebber die eerste stappen zet in het luisteren naar jazz tot de doorwinterde kenner,
allen komen ze aan hun trekken.
Een team van enthousiaste, gemotiveerde redacteurs en medewerkers zorgt telkens weer voor
een gevarieerde inhoud met interviews, opiniestukken, achtergrondartikelen, recensies en
columns.
Jazzmozaïek …
… verschijnt viermaal per jaar
… wordt uitgegeven door Muziekmozaïek Folk & Jazz vzw
… wordt ondersteund door de Vlaamse overheid
… heeft een oplage van 5.000 exemplaren
… wordt verspreid over 200 plaatsen in België
… wordt gericht verdeeld op de grote jazzfestivals
… is een duurzaam magazine
… wordt gedrukt met bio-inkt op papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer (FSC)
en een CO2 neutrale drukkerij
… wordt verzonden onder biofolie
… wordt gedrukt in quadri op A4 formaat (gesloten) en heeft een
omvang van 56 pagina’s
… is online te vinden via www.jazzmozaiek.be
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TARIEVEN EN DEADLINES 2017

Redactie & administratie
Oprichter:
Hoofdredacteur:
Coördinatie:
Lay-out:

Luc De Baets († 13.09.2009)
Filip Verneert
Femke Coopmans
Brigid Sullivan

Verantwoordelijke uitgever en afzendadres:
Filip Verneert, Wijngaardstraat 5, B 1755 Gooik

Redactiemedewerkers: Georges Tonla Briquet | Pieter Koten |
Bernard Lefèvre | Mischa Andriesen | Patrick Auwelaert | Patrick
Bivort | Peter De Backer | Pauwel De Wilde | Frederik Goossens |
Chris Joris | Leon Lhoëst | Marc Van den Hoof | Marc Van de Walle
| Jack van Poll | Bert Vuijsje
E-mail: redactie@jazzmozaiek.be
Advertenties & secretariaat: Jazzmozaïek, p/a Pablo Smet,
Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik, adverteren@jazzmozaiek.be,
+32 2 532 28 38, +32 475 297 287,
Aanlevering advertenties: brigid.sullivan@skynet.be

Een uitgave van:

Overmaken op bankrekening van
Muziekmozaïek Folk & Jazz vzw,
IBAN BE82 7380 4183 1068,
BIC KREDBEBB
met vermelding van
‘Abonnement Jazzmozaïek’

Met de steun van:

www.jazzmozaiek.be
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Abonnementen:
België: 20 euro
Rest van Europa: 30 euro

Deadlines & timing
VERSCHIJNING (= OP DE POST)

RESERVEREN TOT

AANLEVEREN TOT

JM 2017|1

1 maart 2017

13 januari 2017

1 februari 2017

JM 2017|2

21 juni 2017

5 mei 2017

24 mei 2017

JM 2017|3

27 september 2017

11 augustus 2017

30 augustus 2017

JM 2017|4

6 december 2017

20 oktober 2017

8 november 2017

FORMAAT *

EENMALIG

JAARCONTRACT **

OPMAAK *** (per advertentie)

2/1 (dubbelpagina)

1.200 euro

4.320 euro

150 euro

1/1 pagina

625 euro

2.250 euro

85 euro

1/2 pagina

380 euro

1.368 euro

60 euro

1/3 pagina

250 euro

900 euro

50 euro

1/4 pagina

200 euro

720 euro

45 euro

Advertentie tarieven
STANDAARDTARIEVEN

*
voor een meer gedetailleerde uitleg over formaten en andere technische vereisten voor advertenties: zie volgende bladzijde
** advertenties op jaarbasis (vier opeenvolgende edities) genieten een korting van 10% op de standaardprijs
*** alle opmaakprijzen zijn gebaseerd op een opmaak met een gemiddelde moeilijkheidsgraad, op basis van aangeleverde teksten en beelden

SUPPLEMENTEN
Advertentie op cover 4 (achterkaft)

+ 25%

Advertentie op cover 2 of 3 (binnenkaften)

+ 10%

Richtlijnen voor het aanleveren van advertenties
BASISGEGEVENS
Bladspiegel: A4 (210 x 297 mm staand)
Aflopendheid: 3 mm
Zetspiegel:
190 x 277 mm
Kleuren:
Quadri
GEWENSTE BESTANDSFORMATEN (Apple Mac)
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BIJ VOORKEUR:
ADOBE ACROBAT CERTIFIED PDF’s tot en met versie Pro CC
Enkel DRUKKLARE gecertificeerde pdf’s worden aanvaard.
OFWEL:
Adobe Photoshop tot en met versie CC (.tif of .jpeg-bestanden)
Alle Photoshop beelden op minimaal 300 dpi op ware grootte, één laag
WIJZE VAN AANLEVEREN
Alle advertenties kunnen aangeleverd worden op één van volgende wijzen:
» bezorging via een gratis server (bijvoorbeeld WeTransfer, Hightail, …)
» bezorging via e-mail naar brigid.sullivan@skynet.be én adverteren@jazzmozaiek.be (maximaal 8 MB)
KLEURENPROEVEN
Indien er geen kleurenproef wordt aangeleverd samen met de advertentie, is er geen referentie voor de juiste kleuren, inhoud en resolutie van de advertentie.
In dat geval kan Jazzmozaïek niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen.
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Standaard afmetingen voor advertenties

ATEN
NIEUWE FORM
VOOR 2017 !

Dubbelpagina (2/1)
aflopend*

Dubbelpagina (2/1)
niet aflopend

Formaat:
B 420 mm x H 297 mm (nagesneden)
+ 3 mm valse snit / bleed
= B 426 mm x H 303 mm (bleed inbegrepen)

Formaat:
B 400 mm x H 277 mm

Volle pagina (1/1) aflopend*

Volle pagina (1/1)
niet aflopend

Formaat:
B 210 mm x H 297 mm (nagesneden)
+ 3 mm valse snit / bleed
= B 216 mm x H 303 mm (bleed inbegrepen)

Formaat:
B 190 mm x H 277 mm

Halve pagina (1/2) staand
aflopend*

Halve pagina (1/2) staand
niet aflopend

Formaat:
B 102,5 mm x H 297 mm (nagesneden)
+ 3 mm valse snit / bleed
= B 108,5 mm x H 303 mm (bleed inbegrepen)

Formaat:
B 90 mm x H 277 mm

Halve pagina (1/2) liggend
niet aflopend

Derde pagina (1/3) liggend
niet aflopend

Formaat:
B 190 mm x H 133,5 mm

Formaat:
B 190 mm x H 95 mm

Vierde pagina (1/4) staand
niet aflopend
Formaat:
B 90 mm x H 133,5 mm
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Derde pagina (1/3 ) staand
aflopend*

Derde pagina (1/3 ) staand
niet aflopend

Formaat:
B 70 mm x H 297 mm (nagesneden)
+ 3 mm valse snit / bleed
= B 76 mm x H 303 mm (bleed inbegrepen)

Formaat:
B 60 mm x H 277 mm

(*) Info bij aflopend formaten:
> VALSE SNIT = afloop = bleed
> ZETSPIEGEL = 190 x 277 mm
(Alle teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen moeten op min. 10 mm afstand van de snit staan.)
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ORDERBEVESTIGING ADVERTENTIE(S) IN JAZZMOZAÏEK
CONFIRMATION D’ORDRE D’INSERTION(S)
ORDER CONFIRMATION ADVERTISEMENT(S)
Klant / client 					
Bedrijf / société / company:________________________________________________
Bank / banque:_________________________________

BTW / TVA / VAT: _____________________________________

BIC: _________________________ IBAN: __________________________________________

Contact (voornaam + familienaam / prénom + nom de famille / first name + surname): _________________________________________________________
Adres / l’adresse / address (straat + huisnummer + postcode + plaats / rue + numéro + code postal + ville / street + number + post code + place):
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rechtstreeks telefoonnummer / numéro téléphone direct / direct phone number):_____________________________________________________________
Gsm nummer / numéro de gsm / mobile phone number: ________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________

Redactie adres / l’adresse rédaction / editorial address
Muziekmozaïek Folk & Jazz vzw/asbl/npo
Wijngaardstraat 5 | B-1755 Gooik | Belgium
redactie@jazzmozaiek.be | T +32 (0)2 532 28 38
Contact: Pablo Smet | adverteren@jazzmozaiek.be | M +32 (0)475 297 287

Order / commande
Editie(s) / edition(s):

2017|1
2018|1

2017|2
2018|2

Formaat / format:

2/1 (double page spread)
1/3 page (landscape)

2017|3
2018|3

2017|4
2018|4

1/1 (full page)		
1/3 page (portrait)

1/2 page (landscape)
1/4 page

1/2 page (portrait)

Indien jaarcontract:

telkens dezelfde advertentie
telkens een verschillende advertentie
Opgelet: voor een jaarcontract geldt 10% korting op de standaardprijs, enkel indien het gaat om vier opeenvolgende edities!

En cas du contrat d'un an:

chaque fois la même insertion
chaque fois une insertion differente
Attention: pour un contrat d'un an il y a une reduction de 10%, seulement quand ce sont quarte editions consécutifs!

In the case of a one year contract:

the same advert in each edition
a different advert in each edition
Attention: for a one year contract there is a 10% discount applicable, but only if it's for four consecutive editions!

Speciale voorwaarden / conditions spéciales / special conditions: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Prijs / prix / price*
Tarief / tarif / rate:________________________________
–10% korting jaarcontract / remise contract annuel / discount year contract:________________________________
TOTAAL / TOTAL:________________________________
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één totaalfactuur (per jaar) of
une facture pour l’année ou
one global invoice (for one year) or

Gefactureerde waarde per publicatie / valeur facturée par édition / invoice value per issue :________________________________
* Vzw Muziekmozaiek is NIET BTW-plichtig / Pas de TVA / No VAT applicable

Handtekening voor akkoord / Signature pour accord / Signature for approval

Klant / Client_________________________________________________
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facturatie per editie
une facture par édition
invoide per issue

Muziekmozaïek vzw
Wijngaardstraat 5
B-1755 Gooik

Jazzmozaïek __________________________________________________

T +32 (0)2 532 28 38
info@muzmoz.be
www.jazzmozaiek.be

Bank : KBC
BIC : KREDBEBB
IBAN : BE22 7340 0644 4647

