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Kort om Resonans
Resonans är en tidskrift som ges ut av Finlands svenska sång- och musikförbund och utkommer med fyra nummer om året. Tidningen behandlar
aktuella ämnen för amatörmusiker och -korister i Svenskfinland. Tidningen når dirigenter, sångare, musiker, musiklärare, musikinstitut och
många bibliotek. Tidningen är en medlemsförmån i förbundet, men har
också utomstående prenumeranter.
Upplagan är 4100 exemplar och sidantalet är cirka 40. Resonans publiceras också på förbundets webbsidor fssmf.fi med en månads fördröjning
efter utgivningsdatum.
Vill du veta mer om Resonans eller diskutera artikelidéer, tveka inte att
ta kontakt med redaktör Sofia Strömgård.
Mejl: resonans@fssmf.fi
Telefon: 050 328 8769

Kort om FSSMF
Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar
och andra grupper. Antalet medlemmar är ca 3800.
Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar,
stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och
ungdomar.

Uppslag
Storlek: 285 x 420 (+ 3mm skärsmån)
Pris: Första uppslaget: 1000 €
Övriga uppslag: 900 €

Helsida
Storlek: 285 x 210, baksidan 253 x 210
(+3 mm skärsmån)
Pris: Baksidan: 600€
Övriga sidor*: 500 €
* sida 2 och 3 säljs endast som uppslag

Halvsida
Storlek: 285 x 105 eller 142,5 x 210 (+3mm
skärsmån)
Pris: 300 € (ej baksidan eller sida 2 och 3)

Fjärdedelssida
Storlek: 142,5 x 105 eller 71,25 x 210 (+3mm
skärsmån)
Pris: 200 € (ej baksidan eller sida 2 och 3)

Annonsering
Priserna för annonserna ser ni till höger. Det är CJ
Center som sköter annonsförsäljningen i Resonans och
kontaktuppgifterna är följande :
+358 6 347 0608, cjcenter(at)malax.fi
Petalaxvägen 453, 66240 Petalax
www.cjcenter.fi
Resonans når en stor del av Svenskfinlands kulturaktiva
och är ett bra sätt att nå ut till dessa!

Utgivningsdatum
Resonans nr 1 - 2020
utkommer den 28 februari
material den 9 februari

Resonans nr 3 - 2020
utkommer den 23 september
material den 1 september

Resonans nr 2 - 2020
utkommer den 27 maj
material den 6 maj

Resonans nr 4 - 2020
utkommer den 10 december
material den 23 november
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