
Hét tijdschrift over hedendaags Griekenland
Lychnari is hét tijdschrift over het hedendaagse Griekenland en 
wordt gelezen door een grote groep enthousiaste en betrokken 
Griekenlandgangers en –liefhebbers.
In Lychnari vinden zij uitgebreide achtergrondverhalen en 
reportages over onder meer reizen, politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen, geschiedenis, taal, muziek, film, fotografie, theater, 
kunst, literatuur en gastronomie. Elk nummer bevat naast losse 
artikelen ook vaste rubrieken, zoals ‘Hier Athene’, ‘Uit de Griekse 
keuken’, ‘Boeken’ en ‘Muziek’. Ook zijn er altijd besprekingen van 
nieuwe boeken. Kortom: een veelzijdig magazine over Griekenland, 
Grieks en de Grieken.

Auteurs in Lychnari
Naast de redactie (Marietje Wennekendonk, Wim Oudshoorn,  
Inge Manousakis, Patrick Gouw) werkt Lychnari met een groot 
team van correspondenten in Griekenland, andere journalisten en 
diverse deskundigen met kennis van land, volk en taal (Agnes Dijk, 
Frans Happel, Shereen El Sherbini en tal van anderen) die 
regelmatig in het blad publiceren.

Adverteren in Lychnari
Met een advertentie in Lychnari bereikt u heel doelgericht een zeer 
bij Griekenland betrokken publiek. Actief, reislustig en 
geïnteresseerd in alles wat met het land te maken heeft.

Verschijningsdata en tarieven 2022
Bereik:  2.500
Frequentie:  4 x per jaar

Aanleverdata 2022  Verschijningsdata 2022
03-02-2022 15-03-2022
12-05-2022 21-06-2022
11-08-2022  20-09-2022
03-11-2022 10-12-2022

Tarieven*  1 x  2x  4 x  *exclusief 21% btw
1/1 pagina  € 830  € 765 € 730
1/2 pagina  € 460  € 430 € 400  
1/4 pagina  € 255  € 235 € 215  

Lampje: 1/16 pagina  abonnees € 50, niet-abonnees € 85  

Technische gegevens 
Druk:  Full color vellenoffset
Paginaformaat:  229 x 300 mm (b x h)

Wij verzoeken u al uw advertenties als Certified Pdf (cPDF) aan  
te leveren. Voor afwijkende bestanden of niet druk- en 
paginagereed materiaal kunnen kosten in rekening worden 
gebracht.

Annuleringstermijn: 5 weken voor verschijnen.

Met plaatsingsverzoeken wordt rekening gehouden, garanties 
kunnen we helaas niet geven. In overleg zijn bijzondere 
advertentieformaten, ingezonden mededelingen, bijsluiters of
meehechters mogelijk. Tarieven op aanvraag.

Contact
Voor meer informatie, reserveringen en het aanleveren van 
bestanden kunt u terecht bij Bureau Boudewijn Boer,  
+31(0)6 25 485 318, bureau@boudewijnboer.nl.

Formaten
b x h 1/1 aflopend

229 x 300 mm
exclusief 3 mm extra 
rondom voor afsnede

1/2 staand aflopend

110 x 300 mm
exclusief 3 mm extra 
rondom voor afsnede

1/2 staand niet-aflopend

100 x 280 mm

1/1 niet-aflopend

209 x 280 mm

1/2 liggend aflopend

229 x 150 mm
exclusief 3 mm extra 
rondom voor afsnede

1/4 staand

100 x 130 mm

Lampje
1/16 staand

50 x 65 mm

Een Lampje is de kleinste advertentie in Lychnari. 
U kunt een kant-en-klare pdf in full color van  
50 x 65 mm aanleveren. 
Een tekst van maximaal 50 woorden of een 
kortere tekst met een goede afbeelding kan ook, 
dan maken wij het voor u op.

1/4 liggend

209 x 60 mm

1/2 liggend niet-aflopend

209 x 130 mm

Lychnari

Tariefkaart 2022
voor advertenties in hét tijdschrift 
over het hedendaagse Griekenland

www.lychnari.nl

Verkenningen in het Griekenland van nu

Herfst 2021 - nummer 3 
Losse nummers € 12,75

www.lychnari.nl Lychnari

Byron, redder van de Opstand | De generaal en zijn schilder | Waterstad Édessa 
Volksheld Gène Gerards | Chalvás Farsalon maken | De lyrische lyra-speelster

Hoop gezocht
Griekse branden

Verkenningen in het Griekenland van nu

Winter 2021-2022 - nummer 4 
Losse nummers € 12,75

www.lychnari.nl Lychnari

Mikis Theodorakis herdacht | 1821 uitgevierd | Brug van Plaka staat weer 
Nieuwjaarstaart bakken | Tolken en hun problemen | Naar de Griekse tandarts

op de velden en hun staf 
Herders 

Verkenningen in het Griekenland van nu

Herfst 2020 - nummer 3 
Losse nummers € 12,75

www.lychnari.nl Lychnari

Kunstenaars 
van Santorini
Boze Buurman Turkije | Wandelen op Gavdos | Petros Márkaris spreekt zich 
uit | Expats en andere vluchtelingen, het boek | Levenslang op zoek naar 
Pontisch erfgoed | Een klooster uit de as herrezen | Venus’ afscheid van Milos

Verkenningen in het Griekenland van nu

Winter 2020-2021 - nummer 4 
Losse nummers € 12,75

www.lychnari.nl Lychnari

Thessaloniki
Astypálea, het hele eiland groen | Rodopi, mee met de boswachter 
Het archief van de Kavafis-vertaler | Schone handen met Callicounis 
Assos, luctor et emergo | Dierbaar Kastelórizo | Kersttraktaties

Licht aan het einde van de tunnel?

Verkenningen in het Griekenland van nu

Voorjaar 2021 - nummer 1 
Losse nummers € 12,75

www.lychnari.nl Lychnari

De prenten van generaal Makriyannis | Stoere liederen van bergbandieten
Een 25 maart traktatie | Loflied op Kasos | Homerus in de ban 
Kaló parádiso, Andonis Kaloyannis | Het virus en de heilige communie

200 JAAR
GRIEKSE
OPSTAND

1821–2021

De bekendste strijder van 1821 | Mogen we nu eindelijk weer?
PAOK, dé club van Thessaloniki | De bouzouki veroverde ook Ierland

Zwanger op Kárpathos | Tomaten voor het hele jaar

Paardenrace 
op pinkstermaandag

Verkenningen in het Griekenland van nu

Zomer 2021 - nummer 2 
Losse nummers € 12,75

www.lychnari.nl Lychnari

mailto:bureau%40boudewijnboer.nl?subject=
http://www.lychnari.nl

