Adverteren in
+
FORUM

FORUM+ is het tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de
Lage Landen en verschijnt 3 keer per jaar. Het brengt de meest
recente tendensen in kaart van het onderzoek in de kunsten, dat
vandaag een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger
kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en
Nederland. Met onze artikels bereiken we studenten,
onderzoekers en docenten in het domein van muziek, theater,
dans, beeldende, audiovisuele en toegepaste kunsten.
Daarnaast bereikt FORUM+ een breed publiek van kunst- en
cultuurliefhebbers in België en Nederland.

Advertentieformules

Volledige pagina

Halve pagina liggend

Afmetingen
210 x 297 mm + 3 mm
afloop

Afmetingen
210 x 148 mm + 3 mm
afloop

Zwart-wit of grijstinten
Per nummer: € 300
Per jaargang: € 750

Zwart-wit of grijstinten
Per nummer: € 200
Per jaargang: € 500

Kleur
Per nummer: € 600
Per jaargang: € 1600

Kleur
Per nummer: € 400
Per jaargang: € 1000

Redactionele formule

Praktisch

FORUM+ is zowel een academisch tijdschrift als een
culturele periodiek. Het publiceert artikelen en
beeldessays die het resultaat zijn van onderzoek. Deze
bijdragen worden beoordeeld door de redactie en een lid
van de adviesredactie met specifieke expertise ter
zake. Verder bevat FORUM+ artistieke teksten,
interviews, beschouwende essays, verdiepende
recensies over boeken, cd’s, dvd’s, tentoonstellingen,
theater-, opera-en dansvoorstellingen, en
een erfgoedrubriek, ‘Ex Libris’, over de rijke
bibliotheekcollectie van het Antwerpse Conservatorium.
Op die manier biedt FORUM+ een platform voor de

veelheid aan vormen waarin onderzoek in de
kunsten vandaag uitdrukking vindt.
Sinds 2017 werken we voor de uitgave van FORUM+
samen met het gerenommeerde Amsterdam University
Press (AUP). AUP heeft ruim 20 jaar ervaring met het
uitgeven van non-fictie boeken en tijdschriften voor
een breed publiek van geïnteresseerde lezers en voor
wetenschappers.

Lezerspubliek
Met twee inhoudelijke zwaartepunten, onderzoek
enerzijds en kunsten anderzijds, mikt FORUM+ op een
ruim publiek van cultureel geïnteresseerden, zowel in
België als in Nederland: studenten, onderzoekers,
academici, kunstenaars en cultuurminnaars. Het
tijdschrift richt zich op zowel mannen als vrouwen die
doorgaans een hogere opleiding genoten hebben.

Taal: Nederlands en Engels
Periodiciteit: 3 keer per jaar
Uitgever: Amsterdam University Press
Verspreiding: Via onze ambassadeurs wordt FORUM+
gelezen en gratis verspreid in de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten Antwerpen, het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen (deSingel), de Universiteit
Antwerpen (ARIA), RITCS Brussel, GUM Gent, Sint
Lucas Antwerpen, Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Tilburg, HKU Utrecht, Minerva Art Academy Groningen,
Hogeschool PXL Hasselt, Orpheus Instituut Gent en
LUCA School of Arts (Leuven, Brussel, Gent en Genk).
In de toekomst wordt de distributie nog uitgebreid.

Contact
Om alle advertentiemogelijkheden te bespreken kan u
mailen naar redactie@forum-online.be.

Aanleveren
In jpg of pdf via redactie@forum-online.be.
Deadlines: 15 april voor het lentenummer (mei), 15
augustus voor het herfstnummer (september), 5 januari
voor het winternummer (februari).

Facturering
U ontvangt de afrekening per factuur aan het einde
van het kalenderjaar.

