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IN HET KORT

Gonzo (circus) is een papieren tijdschrift met een cd, een
blog en veel meer…
Al meer dan 20 jaar lang bericht Gonzo (circus) onafhankelijk
en eigenwijs over vernieuwende muziek en cultuur. Van
hedendaags gecomponeerd tot metal, van elektronica tot
experimentele pop en alles daartussen. En niet alleen over
muziek, maar ook over film, literatuur, beeldcultuur, media
en maatschappij.
Gonzo (circus) verschijnt 6 x per jaar en biedt telkens 100
pagina’s boordevol interviews, essays, columns, recensies
en een uitgebreide agenda. Geschreven door de beste
muziekjournalisten en kenners. Bij elke editie vind je ook
de Mind The Gap-cd, met de keuze van de redactie uit
het actuele muziekaanbod.
Op onze website en blog www.gonzocircus.com kun je
dagelijks terecht voor nieuws, festival- en concertrecensies,
fotoblogs, extra artikelen en de keuze van de redactie uit het
actuele aanbod. Bovendien kun je er een uitgebreide agenda
en een onmetelijke recensiedatabase raadplegen. En je kunt
Gonzo (circus) ook live ontmoeten als de Gonzo (circus) dj’s
ten dans spelen of bij events die Gonzo (circus) ondersteunt!

ONZE MISSIE

Gonzo (circus) is een gedrukt tijdschrift, een cd en een blog.

ONZE LEZERS

Gonzo (circus) is een ‘mannenblad’; van de respondenten
op de enquête was helaas slechts 10% vrouw. Dat is gelukkig
al een stuk meer dan drie jaar geleden. De jongste lezer is
16 jaar jong, de oudste 62. De gemiddelde lezer heeft 39
zomers meegemaakt.
Bijna 60% van de Gonzo (circus)-lezers werkt voltijds,
20% werkt deeltijds en iets minder dan 10% studeert.
Ruim 35% van de lezers is in het bezit van een Nederlands
HBO of Belgisch Hoger Onderwijs diploma, nog eens 35%
is universitair opgeleid. Ruim de helft, 60%, van de lezers is
werkzaam in de creatieve sector. 26% van de lezers heeft
Gonzo (circus) leren kennen via vrienden of kennissen,
hoewel vrijwel niemand zijn Gonzo (circus) graag weggeeft.
‘Indie, lo-fi, en shoegaze’, ‘dark ambient, industrial en
noise’, ‘soundscapes en fieldrecordings’, ‘modern klassiek’
en ‘drones’ zijn met stip de top vijf favoriete muziekgenres
van de gemiddelde Gonzo (circus)-lezer. Verder is hij of zij
toch wel voor vrijwel alle muziek te porren, hoewel ‘funk’,
‘hiphop, rap, urban en r&b’, ‘Aziatisch’, ‘Zuid-Amerikaans’
en ‘lounge’ het minst in de smaak vallen.
Gemiddeld kocht één lezer het afgelopen jaar oa. 23 elpee’s,
7 ep’s, 45 cd’s, 2 muziekdvd’s, 1 documentaire-dvd,
10 digitale albums, 7 dvd films, 10 boeken en 6 stripboeken.
77% downloadt wel eens muziek. 95% van de lezers woont,
niet verrassend, regelmatig een concert bij. Dik 80% bezoekt
festivals; ruim de helft daarvan zelfs minstens drie keer per jaar.

Gonzo (circus) is een gids voor iedereen die vernieuwing en
experiment in muziek en cultuur zoekt.
Gonzo (circus) richt zich op kleinschalige, spontane,
niet-commerciële, duurzame en/of alternatieve initiatieven.
Gonzo (circus) is ervan overtuigd dat muziek en cultuur niet
los staan van de samenleving.
Gonzo (circus) is niche, eigenwijs, onafhankelijk en toegewijd.
Gonzo (circus) steunt lokale scenes wereldwijd.
Onze doelgroepen: dedicated music lovers, professionals,
early adopters en ‘culture vultures’
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Gonzo (circus)
Uitgever
Gonzo Circus vzw in samenwerking 		
		met Virtùmedia
Frequentie
Tweemaandelijks
Distributie
Abonnees, kiosken en record stores in
		
Nederland en België, online via
		
https://shop.gonzocircus.com, bibliotheken
Circulatie
2.750 print, aantal lezers: 3.500

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN
Formaat
1/1 pag. staand
1/2 pag. staand
1/2 pag. liggend
1/4 pag. staand
1/4 pag. liggend

b x h in mm
210 x 275**
93 x 258
193 x 125,5
93 x 125,5
193 x 59

* Alle prijzen zijn excl. BTW.

Tarief *
€ 850,–
€ 450,–
€ 450,–
€ 260,–
€ 260,–

Specials, insert en opplakkers op aanvraag.
+50%
+25%

TECHNISCHE GEGEVENS

Bladspiegel
Pagina’s
		

VERSCHIJNINGSDATA 2021
Nummer
161
162
163
164
165
166

Verschijningsdatum
08 januari
02 maart
04 mei
06 juli
07 september
02 november

Aanleverdatum
10 december 2020
03 februari
07 april
09 juni
11 augustus
06 oktober

** 5 mm afloop noodzakelijk.

AANVULLENDE TARIEVEN

Backcover
Voorkeursplaatsing

De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel
van het tijdschrift en editienummer. Als Virtùmedia het
materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt
kunnen er kosten doorberekend worden voor de te maken
aanpassingen. Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editie
nummer naar traffic@virtumedia.nl.

210 mm x 275 mm
100 pagina’s, glued spine
Volledig full-colour

AANLEVEREN MATERIAAL

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf,
300 dpi. (of als Adobe InDesign, EPS of TIFF.) 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 colour nog steunkleuren toevoegt.

CONTACT

Mariska Jankovits 		
T +31 (0)30 - 693 11 77
		
e mjankovits@virtumedia.nl
De advertentieacquisitie van Gonzo (circus)
wordt verzorgd door:
Uitgeverij Virtùmedia
www.virtumedia.nl

Een redactionele
special in
Gonzo Circus?
Bel Mariska Jankovits
+31 (0)30 - 693 11 77

WWW.Gonzocircus.com
Uitgave van 			
Gonzo Circus vzw i.s.m.
				Virtùmedia
Unieke bezoekers per maand
18.000
E-mailnieuwsbrief		
17.000 abonnees

BANNERS
Soort

Button
Skyscraper
Leaderboard

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

CONTACT

b x h in pixels

Tarief *

250 x 250
(max. 30 KB)
160 x 600
(max. 40 KB)
728 x 90
(max. 40 KB)

€ 200,–
per maand
€ 320,–
per maand
€ 380,–
per maand

Mariska Jankovits 		
T +31 (0)30 - 693 11 77 		
e mjankovits@virtumedia.nl
		
De advertentieacquisitie van Gonzo (circus)
wordt verzorgd door
Uitgeverij Virtùmedia
www.virtumedia.nl

* Alle prijzen zijn exclusief BTW

Adverteren in de wekelijkse online nieuwsbrief (17.000 lezers
wereldwijd) mogelijk op verzoek.

AANLEVEREN MATERIAAL

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 bedrijfsnaam en
websitetitel. Als Virtùmedia het materiaal niet volgens
de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

