
Met Folk blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen binnen de folkwereld. 

Het tijdschrift is het enige gespecialiseerde folkblad in Vlaanderen en verschijnt vier keer 
per jaar op een oplage van ca. 3.000 exemplaren. In Folk staan beklijvende interviews met 
folkpioniers en folkgroepen, boeiende reportages, historische achtergrond bij recente thema’s, 
cd-recensies, nieuwtjes uit de media, fotoreportages en nog veel meer.

Dit magazine van Muziekmozaïek wil zich profileren als hét folkblad. Folk wil het gelaat 
zijn van de folkmuziekscene in binnen- en buitenland en een voortrekkersrol spelen in de  
bevordering van de culturele diversiteit van het muzieklandschap.

Folk is de opvolger van het tijdschrift Goe Vollek!. In januari 1987 verscheen het allereerste 
nummer van Goe Vollek!. In 2002 werd overgeschakeld op een groter formaat, eind 2006 
kwam er een nieuwe lay-out en begin 2007 deed vierkleurendruk zijn intrede. Maar... 2012 
was het jaar van de grote verandering. Het tijdschrift kreeg een nieuwe naam: Folk en kende 
een inhoudelijke metamorfose vanaf december 2012. folk  2017 | 4  | 1
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Kantoor van afgifte: Brussel X - P4A9123
Jaarabonnement: België: € 20 - Buitenland: € 30 

Folk is een driemaandelijks folkmagazine, uitgegeven door  , 

met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Vlaams-Brabant.

2. REDACTIE EN ADMINISTRATIE

3.  UITGAVE & PERIODICITEIT

Hoofdredacteur Steven Vanderaspoilden
Coördinatie Ilse Coppieters
Redactie Ilse Coppieters, Walter Evenepoel,
 Bart Vanoutrive
Fotograaf Bart Denolf
Lay-out en aanlevering 
advertenties Brigid Sullivan (brigid.sullivan@skynet.be)
 

Muziekmozaïek Folk & Jazz 
Wijngaardstraat 5
B-1755 Gooik
tel 02 532 28 38
info@muzmoz.be
ilse.coppieters@muzmoz.be
www.muziekmozaiek.be

Abonnementen 
België: € 20 | Andere landen: € 30 
Overmaken op bankrekening van 
Muziekmozaïek vzw 
IBAN BE82 7380 4183 1068 - BIC KREDBEBB
Telkens met vermelding: Abo Folk

MAGAZINE:
Formaat: A4 staand (gesloten)
Omvang: 56 pagina’s
Kleuren: Quadri

Oplage: ca. 3.000 exemplaren

Periodiciteit: Trimestrieël 
  Deadline
Editie Verschijning advertentiemateriaal

Folk 1/2018 21 maart 2018 21 februari 2018
Folk 2/2018 8 juni 2018 9 mei 2018
Folk 3/2018 3 oktober 2018 5 september 2018
Folk 4/2018 19 december 2018 21 november 2018

Media Support: Ilse Coppieters
 tel +32 (0)2 532 55 62
 ilse.coppieters@muzmoz.be

Verantwoordelijke uitgever: Filip Verneert

4.  TARIEVEN

STANDAARD TARIEVEN

Formaat* 1x Jaar contract** Opmaak*** (x1)
 2/1  750  2.700  150 
 1/1  400  1.440  85 
 1/2  240  864  60
 1/3  170  612  50
 1/4  135  486  45
 1/6  115  414  40
 1/8  100  360  35

SPECIALE TARIEVEN

Supplement adv. op cover 4 (achterkaft) + 25% 

Supplement adv. op cover 2 of 3 (binnenkaften) + 10% 

Korting jaarcontract:  – 10%

* Voor een meer gedetailleerde uitleg over formaten en andere technische vereisten 
voor advertenties in ons blad, zie aparte pdf: ‘Tech Fiche Folk_2018.pdf’

** Advertenties op jaarbasis zijn 90% van standaardprijs
*** Alle opmaakprijzen zijn gebasseerd op een opmaak vertrokken van geleverde tekst 

en beeld en van een gemiddelde moeilijkheidsgraad.
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