
Se Kunst Magasin gir innsikt og kjennskap til 

aktuelle kunstutstillinger, kunstnere, prosjekter, 

arrangementer, utlysninger, eller annen aktivitet 

på kunstscenen i nord. 

Som eneste tidsskrift for kunst i Nord-Norge har Se 

Kunst Magasin et sterkt nordnorsk feste med et 

stort antall lesere og abonnenter i Nordland, Troms 

og Finnmark. Samt privatpersoner, 

kunstinstitusjoner og kulturaktører i resten av 

landet. 

For bestilling og spørsmål: 
Amalie Marie Selvik 
magasin@sekunst.no  
Mobil: 975 18 924 

Distribusjon og abonnenter 

➢ Tidsskriftet har 4 utgivelser i året og trykkes i et opplag

på 1300. Abonnentene mottar tidsskriftet rett i

postkassen.

➢ Magasinet ligger fremme i hyllene hos offentlige og 

private kunst- og kulturinstitusjoner i Nord-Norge og 

landet for øvrig; kulturhus, biblioteker, universiteter,

kunstmuseer, kunstakademier og kunstskoler,

kunstgallerier, regionale kunstsentre og kunstforeninger

m.fl.

➢ Magasinet går ut til et stort allment kulturinteressert 

publikum – spesielt i Nord-Norge.

➢ Etablerte kunstnere og unge utøvere.

➢ Profesjonelle aktører innen kunst og kulturlivet lokalt,

regionalt, og nasjonalt.

➢ Næringsliv og politiske beslutningstakere innen det

nasjonale og regionale kulturlivet.

________________________________________________________________________ 

Utgivelsesplan for 2022 
Utgivelse: Materialfrist annonser Publiseringsdato 

➢ Nr. 1 7. februar 15. mars

➢ Nr. 2 2. mai 14. juni

➢ Nr. 3 22. august 27. september

➢ Nr. 4 7. november 13. desember

________________________________________________________________________ 

Annonseformat og priser 

Kvart side stående  
Bredde 84 x Høyde 112 mm  kr 2.900 

Halv side 
Stående format: 84 x 236 mm   kr. 3.200  
Liggende format: 180 x 112 mm kr. 3.200  

Helside  
Bredde 180 x Høyde 236 mm      kr. 5.600 
Utfallende 210 x 270 mm + 3 mm bleed  kr. 5.600 

Baksiden 
Bredde 182 x Høyde 190 mm    kr 6.000 

NETTANNONSER 
 
Nettannonse (1 måned)  kr. 3.200 

Fast annonseplass 12 måneder  kr. 10.000 

➢ Vi kan være behjelpelig med å sette opp annonser etter forespørsel.

➢ Ved inngåelse av en årsavtale gis en rabatt på 10 %.


