De leukste agenda voor actieve oma’s en opa’s die trots zijn op hun
grootouderschap. Met elke week inspiratie voor een vitaal, duurzaam,
betrokken en actief leven voor henzelf en leuke suggesties om samen
met (klein)kinderen of vrienden op ontdekking te gaan.

bij
Beleef het
tphen!
de Musea Zu
Bij de Musea Zutphen vind je twee musea onder
één dak: het cultuurhistorische Stedelijk Museum
Zutphen dat ‘Het Verhaal van Zutphen’ vertelt,
en Museum Henriette Polak, hét museum voor
figuratieve beeldende kunst van Nederland.
Een unieke combinatie van erfgoed en kunst!
Beide musea tonen naast de vaste collectiepresentaties meerdere tentoonstellingen per jaar
en er is altijd iets leuks te doen voor families en
kinderen. In het museumcafé of op het terras in onze
museumtuin kun je genieten van een hapje en drankje.
De musea zijn gevestigd in het oude stadspaleis in
het Hof van Heeckeren, tegenover de Walburgiskerk
in het historische stadshart van Hanzestad Zutphen.
Stedelijk Museum Zutphen
Ontdek het verhaal van een van de oudste steden
van Nederland. Bekijk de crimescene van de
Vikingaanval uit 882 en ontdek de oudste objecten
van Nederland, zoals het ‘oudste stripverhaal’.
Kleine avonturiers kruipen in de huid van de
archeoloog met onze gratis speurtocht. Of doe
samen de spannende tabletgame: Family Challenge.
Museum Henriette Polak
Maak in dit museum kennis met Henriette Polak en de
kerncollectie. Geniet van topstukken van o.a. Charlotte
van Pallandt, Wim Oepts en Kees Verwey. Kom oog in
oog te staan met de vele kunstenaarsportretten waar
het museum bekend om is en stel in het Digitale Depot
je eigen tentoonstelling samen. Kleine kunstenaars
halen hun hart op met de gratis speurtocht.

Praktisch:

Bezoekadres
Stedelijk Museum
Musea Zutphen |
Henriet te Polak
Zutphen & Museum
DN Zutphen
’s Gravenhof 4, 7201

Tentoonstellingen en activiteiten
Geniet het hele jaar door van prachtige tentoonstellingen en doe mee aan leuke activiteiten.
Houd hiervoor onze website in de gaten.

.nl
museazutphen
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Ontdek de pracht van papier
in Paper Art!
CODA Museum Apeldoorn staat om het jaar in het teken van beeldende
kunst, design en sieraden die gemaakt zijn van papier en karton.
Groots en monumentaal of juist klein en gedetailleerd; je ontdekt
het allemaal van juni tot en met oktober in CODA Paper Art 2021.
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September

Uw aanbod of suggestie
in De leukste agenda voor
Oma’s en Opa’s 2022?
Beschikbaar vanaf oktober 2021

Voor wie
De leukste agenda voor actieve oma’s en opa’s die trots zijn op hun grootouderschap. Met elke week inspiratie voor een
vitaal, duurzaam, betrokken en actief leven voor henzelf en leuke suggesties om samen met (klein)kinderen of vrienden
op ontdekking te gaan.

Inhoud
Naast een jaarkalender, verjaardagskalender, overzicht van de Nationale feestdagen en schoolvakantie informatie is de
agenda opgebouwd als weekdagenplanner (56 weken, 2 weken 2021, 52 weken 2022 en 2 weken januari 2023) met elke
week ruimte voor een leuke suggestie, advies of wetenswaardigheid. Voorafgaand aan elke nieuwe maand is een 1/1 pagina
advertorial beschikbaar voor inhoudelijke informatie die aansluit bij de interesse van de agenda gebruiker. Alle week- en
maandcontent wordt alfabetisch gerangschikt op een indexpagina met url verwijzing. Achterin de agenda zijn een aantal
pagina’s beschikbaar voor het maken van notities.

Afzet en verspreiding
• Losse verkoop retail
• Online facebook campagnes i.s.m.
opanoma.nl en generatieopontdekking.nl
• Online promotie via fabulous MAMA
• On- en Offline Promotie via landelijke dag- en weekbladen
• Bol.com
• Centraal Boekhuis
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één dak: het cultuurhistorische Stedelijk Museum
Zutphen dat ‘Het Verhaal van Zutphen’ vertelt,
en Museum Henriette Polak, hét museum voor
figuratieve beeldende kunst van Nederland.
Een unieke combinatie van erfgoed en kunst!
Beide musea tonen naast de vaste collectiepresentaties meerdere tentoonstellingen per jaar
en er is altijd iets leuks te doen voor families en
kinderen. In het museumcafé of op het terras in onze
museumtuin kun je genieten van een hapje en drankje.
De musea zijn gevestigd in het oude stadspaleis in
het Hof van Heeckeren, tegenover de Walburgiskerk
in het historische stadshart van Hanzestad Zutphen.
Stedelijk Museum Zutphen
Ontdek het verhaal van een van de oudste steden
van Nederland. Bekijk de crimescene van de
Vikingaanval uit 882 en ontdek de oudste objecten
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Museum Henriette Polak
Maak in dit museum kennis met Henriette Polak en de
kerncollectie. Geniet van topstukken van o.a. Charlotte
van Pallandt, Wim Oepts en Kees Verwey. Kom oog in
oog te staan met de vele kunstenaarsportretten waar
het museum bekend om is en stel in het Digitale Depot
je eigen tentoonstelling samen. Kleine kunstenaars
halen hun hart op met de gratis speurtocht.
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5.000 exemplaren

Specificaties
Formaat 170 x 240 mm | Omvang circa 160 pagina’s
Uitvoering met ringband, stevige flexibele cover met uitklapflap.
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Ontdek de pracht van papier
in Paper Art!
CODA Museum Apeldoorn staat om het jaar in het teken van beeldende
kunst, design en sieraden die gemaakt zijn van papier en karton.
Groots en monumentaal of juist klein en gedetailleerd; je ontdekt
het allemaal van juni tot en met oktober in CODA Paper Art 2021.

Mogelijkheden
Presentatie op de weekpositie
Opname op de indexpagina + 5 agenda’s

€

Presentatie voorafgaand aan een maand
1/1 pagina Advertorial, opname op indexpagina + 10 agenda’s

€ 1.195,-*

*

495,-*

Prijzen zijn exclusief btw en inclusief opmaak.

• Voorkeurposities week of maand + 10%
• Bij afname van 2 of meerdere weekposities geldt een staffelkorting van 5%

De agenda is een uitgave van Medialijn.
Voor meer info of deelname: 0314 76 37 35 | info@medialijn.nl
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