Teatertidsskriftet

Få kontakt til landets ca. 400 amatørteaterscener, knap 600 skoler og institutioner og
1000 enkeltmedlemmer med speciel interesse
for drama & teater, teaterteknik m.v.
Rampelyset

Annoncebetingelser

Udgives af DATS - Landsforeningen for
Dramatisk Virksomhed. Bladet udkommer
to gange årligt i firefarvetryk i et format på
190 x 297 mm (20 mm smallere end A4).
Det trykkes i et oplag på 2.500 ekspl. og
udsendes til DATS’ medlemmer, der ud over
de private medlemskaber tæller stort set
alle landets amatørteaterscener.
Det er derfor et vigtigt medie for præsentation af nyheder indenfor teaterteknik,
teaterkursusvirksomhed på højskoler m.v.,
større teaterarrangementer samt en lang
række andre teaterrelaterede emner.

Priserne er baseret på aflevering af færdigt
materiale.
Vi tilbyder annoncelayout, opsætning,
scanning m.v., incl. korrektur, til 450,- kr.
i timen, excl. moms.

Færdigt materiale
Der modtages helst elektronisk materiale
i form af PDF-filer i høj opløsning med
vedhæftede skrifter.

Tryk
Bladet trykkes af Grafisk Produktion i Ribe.

Annoncedeadlines/
Udgivelsesterminer 2012
Annoncedeadlines
Booking

20. marts

Udgivelsesdato
27. APRIL

Færdigt materiale 30. marts
Booking

13. november

14. DECEMBER

Færdigt materiale 23. november

Med venlig hilsen
Rampelyset produceres
nu igen i firefarvetryk,
så alle annoncer
kan bestilles i farve
- uden merpris!
Se annonceformater
og priser på side 2

Ove Kirketerp
Tekst & Design
Odinsvej 16
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 26 09 / 26 81 31 32
kirk@tekstogdesign.dk
www.tekstogdesign.dk

Hel side
160 x 228 mm
2.800 kr. + moms

Super hel side
190 x 297 mm (ikke vist)
3.200 kr. + moms
(færdigt materiale skal leveres i mål 193 x
303 mm, da annoncen går ud over skæring)

1/2 side
160 x 111 mm
1.500 kr. + moms

Stor rubrik
77 x 33 mm
330 kr. + moms

1/8 side
77 x 52,5 mm
415 kr. + moms

1/4 side
77 x 111 mm
825 kr. + moms

Lille rubrik
35.5 x 52,5 mm
270 kr. + moms

1/4 side liggende
53 x 190 mm
825 kr. + moms
(færdigt materiale skal
leveres i mål 53 x 193 mm,
da annoncen går ud over
skæring)

1/4 side stående
50,5 x 228 mm
825 kr. + moms

