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MUSIKSKOLEN er fagbladet for landets musikpædagoger og musikere ved musikskoler, konservatorier, 

højskoler osv.  

Den trykte udgave af MUSIKSKOLEN udkommer 6 gange om året. Oplaget er ca. 1600 eksemplarer, som 

bl.a. distribueres til foreningens medlemmer, musikskoler, konservatorier, biblioteker, politikere og 

personlige abonnenter. 

Imellem udgivelserne af det trykte blad kan stillingsannoncer løbende lægges på hjemmesiden. Prisen for 

en stillingsannonce i det trykte blad er inkl. en elektronisk annonce.  

Annonceformater og priser: 

Bladets format er 210 x 280 mm. Nedenfor er vist standardformaterne for annoncer. Andre formater efter 

aftale.  

 

 

 

 

 

 

A 1/1 side 178 x 255 mm 5900 4 farver 

B 2/3 side 138 x255 mm 4600 4 farver 

C 1/3 side lodret 67 x 255 mm 3450 4 farver 

D ½ side vandret 178 x 125 mm 3800 4 farver 

E 1/3 side vandret 139 x 125 mm 3450 4 farver 

F 1/2 side lodret 86 x 255 mm 3780 4 farver 

G 1/4 side  86 x 125 mm 3275 4 farver 

H 1/8 side 86 x 62,5 mm 2680 4 farver 

 Kun elektronisk  2680  

 

De anførte priser er gældende for en enkelt annonce ved aflevering af reproklart materiale og gælder de 

numre, som udgives i 2019.  

Tillæg for opsætning: 335 kr. til 685 kr. afhængigt af mængden af tekst og grafik. 

Tillæg for særlig placering: Bagsiden + 25 %. Garanteret højreside: + 395 kr. 

Afregning: Pr. faktura. 

Alle priser er ekskl. moms.  
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MUSIKSKOLEN deadlines 2019: 

Nr. Deadlines for artikler, 
anmeldelser, læserbreve mv. 

Vejledende deadlines for 
annoncer 

MUSIKSKOLEN udkommer 

1 2019 26.  november 6.  december 7.  januar 

2 2019 6.  februar 25.  februar 14.  marts 

3 2019 10.  april 29.   april 16.  maj 

4 2019 29.  maj 10.  juni 27.  juni 

5 2019 14.  august 26.  august 12.  september 

6 2019 23.  oktober 4.  november 21.  november 

1 2020 27.  november 9.  december 9.  januar 

  

 

Vi tilstræber størst mulig fleksibilitet overfor vores annoncører. Ring og træf særlig aftale, hvis det er 

aktuelt. 

Annoncemateriale: Skal sendes til musikskolen@dmpf.dk senest kl. 12 på dagen for deadline, med mindre 

andet er aftalt.  

Opsætning: Det er muligt at få professionel hjælp til opsætning af annoncen – se priser på s. 1. 

Du finder MUSIKSKOLEN i elektronisk form på musikskolen.dmpf.dk/  

 

Al henvendelse til: 

Dansk Musikpædagogisk Forening 

Dronningensgade 68, 4. 

1420 København K 

T: 3535 6333, hverdage kl. 9-12. 

M: musikskolen@dmpf.dk  

W: musikskolen.dmpf.dk    

 

 

 

 

Forbehold for fejl og ændringer i indhold. 
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