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PrintScènes
Scènes is het enige Nederlandse publiektijd-
schrift over podiumkunsten. Vier keer per 
jaar verschijnt er een sprankelend magazine 
over de wereld op en achter het toneel. Met 
veel tips, nieuws, achtergronden en natuurlijk 
informatie over voorstellingen van theater, 
dans, cabaret, musical en opera. Scènes 
volgt de ontwikkelingen in de Nederlandse 
theaterwereld op de voet.
Zie ook Scenes.nu en Theater.nl

Scènes.nu
De website Scenes.nu heeft 3.000 unieke 
bezoekers per maand.

Onze lezers
De lezer van Scènes is een liefhebber van 
theatervoorstellingen en bezoekt meerdere 
voorstellingen per jaar. Driekwart van onze 
lezers geeft zelfs aan meer dan 8 keer per 
jaar naar het theater te gaan. De helft van 
onze lezers koopt kaartjes voor het hele 
theaterseizoen, de andere helft doet dat zo’n 
maand van tevoren. Nagenoeg al onze lezers 
halen uit Scènes inspiratie voor nieuwe 
theaterbezoeken. 
Daarnaast bewaard een groot deel van onze 
lezers nummers van Scènes.
De lezers zijn 25 jaar of ouder, HBO/WO 
opgeleid, cultuurliefhebbers in de breedste 
zin van het woord.

Online

4 x
per jaar

15.000
drukoplage

3.000
unieke bezoekers per maand

2.500
nieuwsbrief
abonnees
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Aanvullende tarieven

Advertentieformaten
Technische gegevens

Contact

Verschijningsdata

1/1 pagina E 1.500
breed 215 mm x hoog 280 mm
(5 mm afloop noodzakelijk)

1/2 pagina liggend E  950
breed 182 mm x hoog 120 mm

1/2 pagina staand E  950
breed 89 mm x hoog 243 mm
(5 mm afloop noodzakelijk)

1/4 pagina staand E  550
breed 89 mm x hoog 120 mm

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Tarieven voor specials, bijsluiters, 
meehechters of advertorials op aanvraag.

Pagina IV omslag  +50%
Voorkeursplaatsing  +25%

Bladspiegel: breed 215 mm x hoog 280 mm.
Zetspiegel: breed 182 mm x hoog 243 mm.

Sam Atila: T 0655167254 | sam@theater.nl

Verschijningsdatum    Aanleverdatum
09.09.2022      22.08.2022
16.12.2022 28.11.2022
03.02.2023  16.01.2023
14.04.2023   27.03.2023

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren 
als certified pdf, 300 dpi (of als EPS, TIFF of 
Adobe InDesign). Het materiaal dient
voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en 
illustraties (minimaal 300 dpi). Let u er op 
geen RGB-kleuren gebruikt of naast full color 
nog steunkleuren toevoegt. De advertentie-
bestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel van 
het tijdschrift en editienummer. Als Theater.nl 
het materiaal niet volgens de aanlevervoor-
waarden ontvangt kunnen er kosten door-
berekend worden voor de te maken aan-
passingen. Aanleveren materiaal o.v.v. titel 
en editienummer naar: sam@theater.nl

tHeatermaGaZiNe SCÈNeS
PRINT | TARIEVEN & INFO

SCeNeS.NU
ONLINE | TARIEVEN & INFO

Uitgave van: Theater.nl B.V.
Bezoekers per maand: 3000
E-mailnieuwsbrief: 2500 abonnees

Scènes
‘Mustread voor alle theaterliefhebbers’
Uitgave van: Theater.nl B.V., Kerkenbos 1226, 
6546 BE Nijmegen
Hoofdredacteur: Jos Schuring
Verschijningsfrequentie: 4x per jaar
Abonnementsprijs: E 19,95 per jaar
Drukoplage: 15.000

Banners

Button  E	 75
breed 336 pixels x hoog 95 pixels
(max. grootte 30 KB)

Header banner   E 125
breed 468 pixels x hoog 60 pixels
(max. grootte 30 KB)

Bannerprijzen zijn per maand & exclusief BTW

Aanleveren materiaal

Contact

Sam Atila: T 0655167254 | sam@theater.nl

Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png 
(flash uitsluitend na voorafgaand overleg). 
Aanleveren in de juiste bestandsgrootte met 
de link waarnaar de banner moet verwijzen. 
Wij hanteren een carrouselsysteem. 
De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfs-
naam en websitetitel. 
Als Theater.nl het materiaal niet volgens 
de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen 
er kosten doorberekend worden voor de te 
maken aanpassingen. 

Aanleveren materiaal 5 werkdagen voor 
publicatiedatum bij sam@theater.nl o.v.v. 
bedrijfdnaam, websitetitel, plaatsingsperiode 
en url. Materiaal bij voorkeur als losse bijlage 
met de mail mee sturen.

Overige advertentiemogelijkheden

Advertorial  E 150
Een advertorial is 2 weken zichtbaar 
op de homepage. Na 2 weken blijft uw 
artikel vindbaar op de website.
Aanleveren: 
Circa 400 woorden. Beeldmateriaal. 
Desgewenst een link naar een youtubefilm 
en/ of uw website

E-mailnieuwsbrief E 75
De e-mailnieuwsbrief van Scènes 
wordt tweewekelijks verstuurd.
Aanleveren: 
De titel 8 woorden. De tekst maximaal
60 woorden. Een rechtenvrije liggende 
afbeelding van 550 x 160 pixels.

Aanleveren materiaal


