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Profiel
Jazzmozaïek is hét driemaandelijks grenzeloos Belgisch/Vlaams
jazzmagazine. We doen net zomin aan grenzen als de muziek en
muzikanten dat doen en hebben onder meer een stevige voet aan grond
(en een mooi aantal abonnees) in Nederland.
In 2017 kreeg het magazine een volledige make-over. Daarmee willen we
niet alleen de trouwe fans blijven verwennen, maar ook een nieuw, jonger
publiek aanspreken. Een nieuwe lay-out, ander papier, nog steeds veel
aandacht voor sterke fotografie en inhoudelijk zit alles in een strakker
jasje. Opvallend: elke editie krijgt een eigen thema en we trekken die
rode lijn zo ver door dat het thema ook telkens de naam van het magazine
wordt. Powered by Jazzmozaïek. Dat kan dankzij een zeer herkenbare
huisstijl met (unicum!) een eigen lettertype.
Door het blad te lezen moet de lezer zin krijgen om naar jazz te luisteren,
naar optredens of festivals te gaan, om zelf jazz te gaan spelen.
Jazzmozaïek mikt op meer zin in jazz. Het magazine wil informeren, voor
ontdekkingen zorgen en inspireren.
Jazzmozaïek speelt met de veelzijdigheid, de avonturen en de tendensen
van jazz vandaag. Daarbij tonen we een groot respect voor muziek,
muzikanten, instrumenten, labels en concertorganisatoren. Het is een
positief blad.

Inhoud
Een magazine dat 4 keer per jaar verschijnt, brengt geen nieuws heet van
de naald. Het mikt op belevenis en service. Een pittig voorwoord loodst de
lezer binnen in het thema. Reportages zijn met veel zorg voor inhoud, taal
en beeld uitgewerkt. Bij interviews geven we inspiratiebronnen, playlists
en aankomende gigs mee. Vaste rubrieken en columns zorgen voor
herkenbaarheid. Ze geven ritme aan de verhaallijn van het blad.
Zoals gezegd houden we ons niet aan grenzen en we hebben oog voor
internationale tendensen, zeker in achtergrondstukken, maar als we
muzikanten of bands portretteren, krijgt de Lage Landenlink altijd
voorrang.
Geïnspireerd door het thema brengen we verhalen op zo’n manier dat de
lezer achteraf denkt: wow, zo had ik het nog niet bekeken! Of: nu heb ik een
ontdekking gedaan! En: ik hield niet bijzonder van drums en toch heb ik dit
themanummer van begin tot einde gelezen.
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Professionele én amateursmuzikanten
New kids en oude rotten
Leken, niet-muzikanten met een gezonde muzikale interesse
Jong en oud (mid 20 tot 99)
De sector

Uitgever
Muziekmozaïek Folk & Jazz vzw is hét steun- en
aanspreekpunt voor iedereen die in Vlaanderen
en Brussel met folk en/of jazz bezig en begaan is.
De organisatie is bekend van onder meer B-Jazz, het
Podium van Muziekmozaïek, Leuven Jazz en Mardi
Gras / Jazzenede & Muziekmozaïek @ Gentse Feesten,
organiseert al heel wat jaren de Jazzacademie en
geeft sinds 2000 Jazzmozaïek uit.

Powered by Jazzmozaïek
Verschijnt 4 keer per jaar, sinds 2000
Wordt ondersteund door de Vlaamse overheid
Wordt gedrukt op 3.500 exemplaren
Is een duurzaam magazine, gedrukt in quadri met bio-inkt op papier
afkomstig uit duurzaam bosbeheer (FSC) en verzonden onder biofolie
Formaat: 195 x 302 mm staand
Aantal pagina’s: 56 of 64
www.jazzmozaiek.be
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Deadlines en timing 2018
PUBLICATIE

RESERVEREN TOT

A ANLEVEREN TOT

Jazz Classics

1 maart

15 januari

19 januari

Festival

14 juni

30 april 2018

4 mei

Gitaar

20 september

6 augustus

10 augustus

Import/Export

6 december

22 oktober

26 oktober

Tarieven
FORMA AT *
EENMALIG
JA ARCONTR ACT **
			

(prijs per advertentie)

OPMA AK ***

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

*

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%

JAZZMOZAÏEK
POWERED BY

Let’s talk jazz

MEDIAKIT 2018

5

Richtlijnen voor het
aanleveren van advertenties
BASISGEGEVENS
Bladspiegel

195 x 302 mm staand

Bleed

3 mm

Zetspiegel

175 x 282 mm

Kleuren

Quadri

GEWENSTE BESTANDSFORMATEN (APPLE MAC)
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, ...)
bezorging via e-mail naar brigid.sullivan@skynet.be én
pauwel.dewilde@muzmoz.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 (1/2)
DUBBELPAGINA (2/1) AFLOPEND *
B 390 mm x H 302 mm (nagesneden)
+ 3 mm bleed
= B 396 mm x H 308 mm (bleed inbegrepen)

DUBBELPAGINA (2/1) NIET AFLOPEND
B 370 mm x H 282 mm

VOLLE PAGINA (1/1) AFLOPEND *
B 195 mm x H 302 mm (nagesneden)
+ 3 mm bleed
= B 201 mm x H 308 mm (bleed inbegrepen)

VOLLE PAGINA (1/1) NIET AFLOPEND
B 175 mm x H 282 mm

HALVE PAGINA (1/2) STA AND AFLOPEND *
B 95 mm x H 302 mm (nagesneden)
+ 3 mm bleed
= B 101 mm x H 308 mm (bleed inbegrepen)

HALVE PAGINA (1/2) STA AND NIET AFLOPEND
B 85 mm x H 282 mm

(*) INFO BIJ AFLOPENDE FORMATEN
Bleed = Valse snit = Afloop
Zetspiegel = 175 x 282 mm
(Alle teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen moeten op min.
10 mm afstand van de snit staan)
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Standaard afmetingen
voor advertenties (2/2)
HALVE PAGINA (1/2) LIGGEND NIET AFLOPEND
B 175 mm x H 136 mm

DERDE PAGINA (1/3) LIGGEND NIET AFLOPEND
B 175 mm x H 90 mm

VIERDE PAGINA (1/4) STA AND NIET AFLOPEND
B 85 mm x H 136 mm

DERDE PAGINA (1/3 ) STA AND AFLOPEND *
B 65 mm x H 302 mm (nagesneden)
+ 3 mm bleed
= B 71 mm x H 308 mm (bleed inbegrepen)

DERDE PAGINA (1/3 ) STA AND NIET AFLOPEND
B 55 mm x H 282 mm

(*) INFO BIJ AFLOPENDE FORMATEN
Bleed = Valse snit = Afloop
Zetspiegel = 175 x 282 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)
Overeenkomst tussen / Contrat entre / Agreement between:
KLANT / CLIENT		
Bedrijf / société / company:_______________________________________________
Btw / tva / vat: ___________________________________________________________
Bank / banque: IBAN: ___________________________________________________
BIC: _____________________________________________________
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 telefoonnr. / n° téléphone direct / direct phone no.:
_________________________________________________________________________
Gsm nr. / n° de gsm / mobile phone no.: ___________________________________
E-mail: __________________________________________________________________

POWERED BY

en / et / and:

MEDIAKIT 2018

MUZIEKMOZAÏEK FOLK & JAZZ VZW
vertegenwoordigd door / représentés par / represented by :
Pauwel De Wilde | adverteren@jazzmozaiek.be | M +32 (0)488 865 434
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ORDER / COMMANDE		
Editie(s) / edition(s):

2018|1
2019|1

Formaat / format:

2/1 (double page spread)
1/2 page (landscape)
1/3 page (landscape)
1/4 page

2018|2
2019|2

2018|3
2019|3

2018|4
2019|4

1/1 (full page)
1/2 page (portrait)
1/3 page (portrait)

Indien jaarcontract*:
telkens dezelfde
advertentie
telkens een
verschillende
advertentie

En cas du contrat
d’un an*:
chaque fois la
même insertion
chaque fois une
insertion differente

In the case of a
one year contract*:
the same advert in
each edition
a different advert
in each edition

(*) OPGELET: voor een
jaarcontract geldt
10% korting op de
standaardprijs (al
inbegrepen in de
bedragen op pag. 4),
enkel indien het gaat om
vier opeenvolgende
edities!

(*) ATTENTION: pour un
contrat d’un an il y a une
reduction de 10% (déjà
inclus dans les montants
à la page 4), seulement
quand ce sont quarte
editions consécutifs!

(*) ATTENTION: for a one
year contract there
is a 10% discount
applicable (already
applied to the prices
on page 4), 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:_______________________
één totaalfactuur
(per jaar)

une facture pour
l’année

one global invoice
(for one year)

of

ou

or

facturatie per editie

une facture par
édition

invoice per issue

Gefactureerde waarde per publicatie /
valeur facturée par édition / invoice value per issue :_______________________
(**) Muziekmozaïek Folk & Jazz vzw is niet btw-plichtig / Pas de TVA / No VAT applicable

HANDTEKENING VOOR AKKOORD / SIGNATURE POUR ACCORD /
SIGNATURE FOR APPROVAL

_________________________________

_________________________________

Klant / Client

Jazzmozaïek

Muziekmozaïek Folk & Jazz vzw
Wijngaardstraat 5 - B-1755 Gooik
T +32 (0)2 532 28 38 - info@muzmoz.be
www.jazzmozaiek.be
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Bank : KBC
BIC : KREDBEBB
IBAN : BE22 7340 0644 4647

