
ADVERTEREN 
IN OP&doek
Het tweemaandelijks magazine OP&doek wordt uitgegeven door OPENDOEK vzw - 
Amateurtheater Vlaanderen. OPENDOEK wil als koepelorganisatie het beoefenen en 
beleven van amateurtheater waarderen, faciliteren en verder ontwikkelen zodat mensen 
zich sociaal en artistiek kunnen ontplooien.

Adverteren in OP&doek is een uitgelezen kans om jouw product in de verf te zetten bij het 
lezerspubliek van het enige amateurtheatermagazine in Vlaanderen. Via deze brochure 
lichten wij je graag in over de advertentiemogelijkheden.

 OP&doek 
•	 is	een	stijlvol	magazine	voor	amateurtheater	in	Vlaanderen;
•	 wordt	samengesteld	door	een	vakkundige	redactie	en	wordt	professioneel	vormgegeven	

met	artistiek	beeldmateriaal;
•	 wordt	tweemaandelijks	(behalve	in	de	vakantieperiode)	op	een	vastgelegde	datum	per	

post	verspreid	naar	de	+18-jarige	leden	van	OPENDOEK	(1	per	adres);
•	 telt	32	pagina’s,	formaat	220b	x	285h;
•	 wordt	onder	transparante	sealing	verstuurd	op	adres;
•	 is	het	belangrijkste	informatiekanaal	voor	amateurtheater	in	Vlaanderen	en	heeft	een	

uitstekend	lezersbereik;
•	 behandelt	alle	mogelijke	aspecten	van	amateurtheater.	De	redactie	getuigt	van	kennis	

van	zaken	en	levert	boeiende	bijdragen	die	het	brede	scala	van	het	amateurtheater	
belichten.	Zowel	techniek,	regie,	vormgeving	als	louter	informatieve	items,	zoals	
cursussen,	komen	aan	bod.

 DE GEMIDDELDE LEZER VAN OP&doek 
•	 is	34	jaar	oud;
•	 is	in	43,8%	van	de	gevallen	een	man	en	in	56,2%	een	vrouw;
•	 heeft	een	hogere	opleiding	genoten	in	een	culturele	discipline	(45%),	in	een	materiële,	

productgerichte	of	technische	discipline	(34%)	of	in	een	dienstgerichte	discipline	(20%);
•	 is	actief	op	de	arbeidsmarkt;
•	 woont	samen	met	een	partner;
•	 woont	voor	85,1%	in	een	niet-stedelijke	en	voor	14,9%	in	een	stedelijke	omgeving;
•	 is	geïnteresseerd	in	kunst	en	cultuur;
•	 is	receptief	cultuurparticipant	en	participeert	meer	aan	cultuur	dan	gemiddeld;
•	 is	een	frequente	sporter.

De lezers zijn verspreid over de vijf Vlaamse provincies en Brussel en zijn daarom een 
belangrijk doelpubliek voor verhuurbedrijven, fabrikanten van technisch materiaal, maar 
ook voor auteurs, verhuurders van zalen, licht- en geluidsmateriaal. 

De lezers van OP&doek hebben immers een ruim en gevarieerd interessegebied: van 
acteren tot belichting, van toneelauteurs tot grime, van kostumering tot boekhouding.

 BEREIK
•	 het	magazine	OP&doek	heeft	een	oplage	van	17.400	exemplaren;
•	 22.000	leden	ontvangen	het	magazine	(één	exemplaar	per	adres);
•	 OP&doek	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	80	%	van	de	

liefhebbers	woont	in	een	niet-stedelijke	woonomgeving.



ADVERTEREN 
IN OP&doek
TARIEVEN & FORMATEN

De advertentietarieven worden berekend op basis van een standaard oplage van 17.400 
exemplaren.  Advertenties, flyers en affiches kunnen in OP&doek 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 (in €)

1/1 1100

1/2 625

1/4 425

FREQUENTIEKORTING
3x= -5%

5x= -20%

 AANLEVEREN VAN MATERIAAL 
•	 De	advertenties	moeten	aangeleverd	worden	als	pdf-bestanden:	certified	pdf’s,	CMYK	

(zie	www.certifiedpdf.net).
•	 Geen	QuarkXpress-	of	Indesignbestanden	aanleveren.
•	 Geen	Illustrator-	of	Photoshopbestanden	aanleveren.
•	 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 220b x 285h

Zetspiegel 190b x 255h

Advertenties 1/1 (aflopend) 220b x 285h (+5mm snit)

1/1 190b x 255h

1/2 liggend 190b x 125h

1/2 staand 92,5b x 255h

1/4 92,5b x 125h

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

AANLEVEREN MATEIAAL IN DE BUS 

Begin januari Begin februari

Begin maart Begin april

Begin mei Begin juni

Begin september Begin oktober

Begin november Begin december

Contacteer ons als je de exacte data wil kennen.

 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.

 VOORWAARDEN 
De inhoud van de advertentie moet passen binnen het gedachtegoed van OPENDOEK vzw. 
De redactie behoudt zich het recht om advertenties die zij ongeschikt acht af te wijzen.

 NOG VRAGEN?
Neem contact op met Stefaan Deleeck, stafmedewerker communicatie, via
stefaan.deleeck@opendoek-vzw.be
Tel.: 03 206 75 86 - GSM: 04 95 93 98 92


