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AARHUS PANORAMA

BYENS MAGASIN
Kom ned i tempo med Aarhus Panorama. Byens gratismagasin, som inviterer læserne på velfortalte historier med
substans. Vi fordyber os og sætter en ære i at levere de
bedste historier gennem anderledes vinkler, der nuancerer
fortællingen om Aarhus.
Portrætter af spændende personligheder og malende
reportager fra interessante steder i Aarhus og beretninger
om byens mange kulturbegivenheder er faste temaer
i magasinet. Vi søger de små og store fortællinger i dit,
mit, vores Aarhus.

Målgruppe

Aarhus Panorama appellerer typisk til 20-45årige engagerede aarhusianere, der interesserer sig for byen og involverer
sig i bylivet, caféer, udstillinger, museer, musik, teater, osv.

De er optaget af byens puls, både når det handler om musik,
oplevelser, socialt liv og aktiviteter såvel som byens fremtid
og den måde, hvorpå vi lever sammen i Aarhus.

Aktivt tilvalg

Aarhus Panorama er et magasin, læserne selv tager, fordi
de har et reelt ønske om at læse det. Det betyder, at artikler
og annoncer bliver læst grundigt. Indholdet er som oftest
tidløst, hvilket får folk til at gemme og opbevare magasinerne. Og ofte bliver magasinerne læst, når man har en
naturlig pause i for eksempel toget, på caféen, ved
frisøren eller hjemme i sofaen.

Vidste du, at
• Aarhus Panorama er blevet udgivet
siden september 2013
• Aarhus Panorama har et oplag
på 12.000 eksemplarer og et
sidetal på 84
• Aarhus Panorama udgives
6 gange om året
• Aarhus Panorama distribueres på
400 af byens caféer, i butikker, storcentre og kulturinstitutioner
• Aarhus Panorama er gratis
at tage med hjem

Annoncering

ANNONCERING 2018
Helsider
Helsider, stykpris

11.495,-

New bizz Helsider, nysalg, stykpris

6.995,-

Helsider, årsaftaler, min. 6. indrykninger , stykpris

7.995,-

Halvsider
Halvsider, stykpris

6.295,-

New bizz Halvsider, nysalg, stykpris

3.945,-

Halvsider, årsaftale, min. 6 indrykninger, stykpris

4.945,-

OPSLAG
Opslag, stykpris

14.995,-

INDSTIK
A6 indstik i Aarhus Panorama. 12.000 indstik inkl. tryk, opsætning og distribution

8.995,- per udgivelse

Specialplaceringer og temasektioner
Specialplaceringer; side 2-8 + inderside af bagside & bagside – tillæg på 25 procent.
Temasektioner – tillæg på 25 procent på hele & halve sider samt opslag.

mulige temaer
• Ud ad Aarhus: Vi rejser ud ad byen og lader rejsebranchen inspirere læserne om alt det,
der foregår udenfor Østjylland
• Erhverv i Aarhus: Vi følger medarbejdere i spændende virksomheder, som fortæller deres
historier om, hvad deres job giver dem og viser læseren nye sider af erhvervslivet
• Cafe & restaurationsnyt: Vi fortæller og portrætterer, hvor læseren skal spise og drikke,
når det er tid til et citybreak

Profil opslag
Opslag inkl. produktion af tekst, foto og grafisk layout

16.995,-

Udgivelsesdatoer
2018

2019

2. januar

8. januar

6. marts

12. marts

1. maj

7. maj

3. juli

9. juli

30. august (op til festugen)

10. september

6. november

12. november

Erindringens
KULISSE

Gennem knapt 50 år har Nils Malmros bidraget til den danske
filmskat. Lavet film om barndommens tidlige skoleår, ungdommens
ulykkelige kærlighed og om voksenlivets modne, gensidige
kærlighed. Fælles for næsten alle film er, at kameralinsen altid har
været vendt indad. Mod eget liv og egne erindringer.
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JULIE STORGAARD PHILIPP

mtrent 20 meter bag de andre huse på
villavejen i Højbjerg ligger et A-formet
hus. Let gemt væk bag vinternøgne bøgehække og træstakit. Huset er sortmalet, og lidt græs vokser vildt på taget. I
køkkenvinduet skimtes lys, og døren ind
til entreen står på vid gab. Næsten som
en velkomst i sig selv. Snart kommer to
skikkelser til syne i døråbningen. Det er
Nils Malmros og hans kone, Marianne
Tromholt.
”Kom ind, kom ind, små forkomne
mus,” siger Nils Malmros i en let latter.
For det har regnet hele formiddagen, og
lidt tørvejr er efterhånden tiltrængt.
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KEVIN PEDERSEN

Inde i entreen fremkommer der med det
samme en følelse af genkendelighed.
En følelse, der blot forstærkes, idet man
træder videre ind i stuen. En speciel
fornemmelse af at være et sted for allerførste gang, og så alligevel tænke, at
her har man været før.
Og det er næsten også tilfældet. I
hvert fald hvis man har set Nils Malmros’
seneste film, Sorg og glæde fra 2013. Her
er kulissen hans eget hjem. Den bordeauxrøde hjørnesofa, det hjemmebyggede sofabord, de stopfyldte bogreoler
og flygelet, som han dog ikke selv kan
finde ud af at spille på. Alle er de rekvisitter i hans film, men også i hans liv. I
spændet mellem virkelighed og fiktion.

AARHUS I BLODET
Bag Aarhus Kommunehospitals mure
kom Nils Malmros til verden i 1944. Som
søn af lægen og professoren Richard
Malmros levede han og hans søskende
en beskyttet tilværelse i en af hospitalets tilknyttede lægeboliger. Det var her,
Nils Malmros tilbragte den første del af
sin barndom.
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Liam Nygaard O’Connor er en glad, men træt
mand. De granitgrå øjne er blanke af lykke og
søvnmangel. For nylig blev han og kæresten
Christiane Schaumburg-Müller forældre til
lille Constantin. Den 37-årige L.O.C. ligner
mest af alt stadig en gadedreng fra Aarhus V
i sin sorte hættetrøje, jeans med hængerøv,
sort-hvide Nike-sneakers og glimt i øjet, men
siden danskerne første gang hørte ham rappe
om Absinthe og sige ”Undskyld, so” til sin ekskæreste, er han både blevet ædru, forretningsmand og familiefar.
L.O.C. tager efter en længere pause fra
rampelyset nu på en selvbiografisk rejse tilbage
i tiden med opsamlingsalbummet ”Anno
XV”, der indeholder 27 gamle og tre helt nye
numre, og som ledsages af en tilhørende turné
i landets fire største byer. Førstesinglen ”Ti Fod
Høj” er en sang til hans unge jeg og det vestlige
Aarhus, der dannede ramme for hele hans
barndom og ungdom. 8210. Et område, som
senere skulle vise sig at blive en vigtig brik i udformningen af L.O.C.’s kunstneriske identitet.
”Det handler om at fortælle mig selv, at
det hele nok skal gå. Uden at det skal blive
så skide rygklapperagtigt,” fortæller han og
smiler skævt.

Det er femten år siden, L.O.C.’s debutalbum udkom. Ti plader og
et hav af livserfaringer senere kan der indimellem virke langt til
rebellen fra Aarhus Vest. I et særligt jubilæumsalbum rejser han nu
tilbage til det postnummer, der senere blev hans varemærke.
Til barndommens betonblokke og ungdommens rastløshed.
Til festerne, fællesskabet og alle lærestregerne.
Tekst Amalie Møller Christensen / Foto Helle Arensbak
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REBELLEN
Der vil
ruske
Danmark
Peter A.G. ser det som sin pligt at sige tingene
højt, være flittig og vove pelsen. Kom med bag om
den energiske frontfigur i Gnags, som netop er
aktuel med en ny og længe ventet plade, der skal
give danskerne en velkomponeret mavepuster.
AF

Louise Boe Weis Jensen

FOTO

Ivan Pral

ILLUSTRATION
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::: Journalistikkens :::

JERNLADY
DU KENDER HENDE for de gyldne anekdoter, indsigten og de farverige tørklæder.
Med en mikrofon i hånden og kameraet i vinkel, står hun klar til at reportere fra verdens
brændpunkter. Og med sin overbevisende fortælleevne tager hun os nye steder hen og
bidrager med nye perspektiver. Ulla Terkelsen er et af landets mest kendte ansigter inden
for tv-journalistik med mere end halvtreds års erfaring. En ’grand lady’ vil nogen sige. Altid
på farten. Men når kameraet sættes på standby, nyder hun mest af alt at drikke en kop te
og læse en bog, ligesom alle andre. Og måske endda at tage en tur hjem til Aarhus.

Af Daniel Christian Skinbjerg / Foto Kenneth Stjernegaard
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Helena Dam
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Magasinaflevering

fastlagte Udgivelsesdatoer

Billeder

Udgivelsesdatoer inkl. materiale
deadlines

Upload af annoncemateriale

Aarhus Panorama udkommer 6 gange om året
i 2018/2019 på følgende datoer:

2018
2. januar

Materiale 18. december

6. marts

Materiale 20. februar

1. maj

Materiale 17. april

3. juli

Materiale 19. juni

30. august

Materiale 16. august

6. november

Materiale 23. oktober

2019
8. januar

Materiale 20. december

12. marts

Materiale 27. februar

7. maj

Materiale 24. april

9. juli

Materiale 25. juni

10. september

Materiale 26. august

12. november

Materiale 29. oktober

Annoncemateriale

Materialet leveres som PDF.

Materialet

Til alle annonceformater skal der lægges 3 mm.
til beskæring på alle fire sider af annoncen. Al tekst
og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm
indenfor det beskårne format.
Kunden eller kundens mediebureau er selv ansvarlig
for, at annoncematerialet er korrekt produceret og
leveret fra deres eventuelle underleverandørs side.
Ved produktion af dobbeltside-annoncer anbefales
det, at der ikke placeres elementer henover midten
pga. formeringen. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt
Aarhus Panorama.

Billeder skal som minimum have en opløsning på 300
DPI. PDF. Filen må kun indeholde CMYK-farver.

Annoncemateriale skal sendes til:
ps@aarhuspanorama.dk

Annoncekontrol

Aarhus Panorama forbeholder sig ret til at nægte at
indrykke en annonce, selvom den i første instans er
blevet accepteret eller tidligere har været indrykket.
Annoncer, der ud fra Aarhus Panoramas skøn kan
forveksles med redaktionelt indhold, forsynes med
ordet annonce.

Annullering

Eventuel annullering skal være Aarhus Panorama
i hænde inden senest 30 dage før udgivelsee.
I tilfælde af for sen annullering faktureres 50%
af annoncens pris.

Betalingsbetingelser

Alle annoncer beregnes efter de på indrykningsdatoens gældende priser.
Betalingen skal ske senest 14 dage før udgivelsesdatoen. Bestilles mere end én annonce
sker faktureringen samlet på aftalens fulde beløb.
Alle priser er oplyst ekskl. moms

Reklamationer

Ved trykning påtager Aarhus Panorama sig
intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser
fra originalmaterialets farver.
Aarhus Panorama forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er
påtalt som ikke egnet til trykning.
Der ydes ingen reduktion i annonceprisen ved fejl,
hvor Aarhus Panorama er uden skyld i fejlens opståen.
I tilfælde af fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret
for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets
forringelse, dog højst annonceindrykningens pris.
Reklamationer skal fremsættes senest 10 hverdage
efter annoncens indrykning. Fakturareklamationer
skal fremsættes senest 7 dage efter fakturaen er
modtaget.

