
   
Medieplatform for musikpædagoger og musikere ved musikskoler, MGK, konservatorier, højskoler mm. 

Den trykte udgave af MUSIKSKOLEN udkommer fire gange om året. Oplaget er ca. 1250 eksemplarer, som bl.a. 

distribueres til foreningens medlemmer, musikskoler, konservatorier, politikere og personlige abonnenter. 

Det elektroniske nyhedsbrev E-MUSIKSKOLEN udsendes 11-12 gange årligt. 

Annonceformater og priser: 

Bladets format er 195 x 260 mm. Nedenfor er vist standardformaterne for annoncer. Andre formater efter aftale. 

Fagbladet MUSIKSKOLEN Digitale annoncer 
Helside til kant Banner i nyhedsbrevet E-MUSIKSKOLEN 

195 * 260 mm + 3 mm til beskæring - 
med skærelinjer 

Pris: 6.700 kr. 

  
Pris: 3.100 kr.   (Trykt annonce udløser 50 procents rabat) 

Halv side til kant Banner på MUSIKSKOLENs hjemmeside 

195 * 125 mm + 3 mm til beskæring -
med skærelinjer 

Pris: 4.150 kr. 

  
Pris: 1.130 kr./kvartal 

Tredjedel side til kant De anførte priser er gældende for en enkelt annonce 
ved aflevering af reproklart materiale til det trykte 
blad, og for den elektroniske del leveret i de 
ovenstående formater, og gælder de numre, som 
udgives i 2023. 
 
Tillæg for opsætning: 
700 - 1000 kr. afhængigt af mængden af tekst og 
grafik. 
 
Tillæg for særlig placering: 
Bagsiden, hel side til kant 8.900 kr. 
 
145 * 260 + 3 mm til beskæring, med skærelinjer 
 
Afregning: Pr. faktura. 
 
Alle priser er ekskl. moms.  
 

195 * 83 mm + 3 mm til beskæring -
med skærelinjer 

Pris: 3.450 kr. 

 

 

Sjettedel side 

78,5 * 66 mm 

Pris: 2.775 kr. 

 
 
 

STILLINGSANNONCER lægges normalt på hjemmesiden og vores Facebookside indenfor to arbejdsdage. Prisen 

for en elektronisk stillingsannonce er 3100,- kr. og bringes såfremt det er muligt også i nyhedsbrevet E-

MUSIKSKOLEN og som en annonce på 1/6 side i det trykte blad.  

Yderligere er der mulighed for at tegne bannerannoncer 

 

 

https://musikskolen.dmpf.dk/det-trykte-blad/
https://us9.campaign-archive.com/?u=21c9e85556adb974acc1d7c03&id=374d20c524
https://musikskolen.dmpf.dk/ledige-stillinger/
https://www.facebook.com/dmpf.dk/
https://us9.campaign-archive.com/?u=21c9e85556adb974acc1d7c03&id=374d20c524
https://us9.campaign-archive.com/?u=21c9e85556adb974acc1d7c03&id=374d20c524
https://musikskolen.dmpf.dk/


   

Dansk Musikpædagogisk Forening Dronningensgade 68, 4. 1420 København K 

T: 3535 6333, hverdage kl. 9-12M: musikskolen@dmpf.dk W: musikskolen.dmpf.dk  

Forbehold for fejl og ændringer i indhold. 

 
Fagbladet MUSIKSKOLEN 

2023 Artikel deadline Annoncedeadline   Udgivelsesdag 

MUSIKSKOLEN 1 24. november 5. december 5. januar 

MUSIKSKOLEN 2 23. marts 3. april 27. april 

MUSIKSKOLEN 3 17. august 28. august 15. september 

MUSIKSKOLEN 4 12. oktober 30. oktober 17. november 

2024       

MUSIKSKOLEN 1 4. januar 15. januar 1. februar 
 

Nyhedsbrevet E-MUSIKSKOLEN 

                2023   Annoncedeadline    Udgivelsesdag 

E-MUSIKSKOLEN januar ret henvendelse ultimo januar 

E-MUSIKSKOLEN februar ret henvendelse ultimo februar 

E-MUSIKSKOLEN marts ret henvendelse ultimo marts 

E-MUSIKSKOLEN april ret henvendelse ultimo april 

E-MUSIKSKOLEN maj ret henvendelse medio maj 

E-MUSIKSKOLEN juni ret henvendelse medio juni 

E-MUSIKSKOLEN august ret henvendelse primo august 

E-MUSIKSKOLEN september ret henvendelse primo september 

E-MUSIKSKOLEN oktober ret henvendelse primo oktober 

E-MUSIKSKOLEN november ret henvendelse primo november 

E-MUSIKSKOLEN december ret henvendelse primo december 

 

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

aktuelt. 

Annoncemateriale: 

Skal sendes til musikskolen@dmpf.dk senest kl. 12 på dagen for deadline, medmindre andet er aftalt.  

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. 

mailto:musikskolen@dmpf.dk
http://musikskolen.dmpf.dk/
mailto:musikskolen@dmpf.dk

