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We gaan weer beginnen!
De vakantie loopt ten einde
en de stofwolken van het
Wereld Muziek Concours zijn
langzaam opgetrokken. We
gaan weer beginnen! Een
seizoen waarin we hopelijk
zonder onderbrekingen en
beperkingen als gevolg van
enge ziektes samen muziek
kunnen blijven maken.
Het (digitale) nieuwsen informatieplatform
KNMO Klankwijzer staat
in de startblokken om
de amateurmuziekverenigingen te voorzien
van de nodige informatie,
ze te inspireren met
goede voorbeelden, op
de hoogte te houden van
actuele ontwikkelingen
en te ondersteunen bij het
promoten van activiteiten.

voor een platform met verschillende soorten media (papier, digitaal,
website, social media) die elkaar
aanvullen en versterken. Zo bereiken we zoveel mogelijk verschillende type lezers. Van de trouwe
papierlezer tot en met de beeldschermgebruiker die al swipend het
laatste nieuws scant. Net als de grote
kranten.
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it onderzoek blijkt dat de
gemiddelde Facebookgebruiker tegenwoordig zoveel
vrienden heeft en zoveel pagina’s
volgt dat hij al bijna 24 uur nodig
heeft om alle ‘posts’ te lezen. Na een
kwartier is een bericht vaak al niet
meer op iemands tijdlijn te zien. Als
het er überhaupt al op verschijnt.
Bovendien… lang niet iedereen ‘zit’
op Facebook. Daarom koos KNMO
Klankwijzer enkele jaren geleden

KNMO Klankwijzer wil een bron
van inspiratie en informatie zijn
voor de aangesloten verenigingen.
Het NU.nl van de instrumentale
amateurmuziek in Nederland. Behalve nieuws en mededelingen vanuit de KNMO haken we in op actuele ontwikkelingen, kijken we met
tips en tops terug op concoursen en
wedstrijden, blikken we vooruit op
interessante activiteiten en hopen
we met good practices en bijzondere
concerten een inspiratiebron te zijn
voor onze lidverenigingen.

Educatie

Nieuw sinds vorig jaar is de rubriek

educatie met aankondigingen van
leuke en leerzame educatieve projecten voor zowel jongeren als volwassenen. KNMO Klankwijzer bevat
dus niet alleen nieuws en informatie
voor bestuurders, maar voor iedere individuele muzikant. Daarom
roepen we secretarissen en pr-functionarissen op om de nieuwsbrief,
digitale uitgave en het (gedrukte)
magazine binnen de vereniging te
delen met de leden. Of nog beter:
roep via de communicatiemiddelen
van je eigen vereniging de leden op
om een persoonlijk abonnement te
nemen op de nieuwsbrief/digitale
uitgave. Deze service van de KNMO
is gratis voor iedereen.
‘Klanten’
Inmiddels is het aantal lezers van
KNMO Klankwijzer fors toegenomen. Met de gecombineerde
nieuwsbrief/digitale krant voorzien
we 10.500 abonnees (waaronder
vrijwel alle muziekverenigingen) via
hun mailbox van nieuws en informatie. De website www.klankwijzer.
nl wordt dagelijks gemiddeld 1000

keer bezocht. Bijna 5800 mensen
volgen Klankwijzer via
https://www.facebook.com/klankwijzer. Het (gedrukte) magazine
verschijnt vier keer per jaar in een
oplage van circa 7500 exemplaren.
Een potentieel aantal ‘klanten’ dat je
met je eigen relatiebestanden wellicht niet vlug zult bereiken. Jouw
vereniging kan van al die faciliteiten
gebruikmaken. Verderop in deze
uitgave zetten we de mogelijkheden voor verenigingen om nieuws
en activiteiten te publiceren op het
nieuws- en informatieplatform van
de KNMO op een rij.
KNMO Klankwijzer:
maak er gebruik van!

Tips en ideeën

De redactie staat open voor tips en ideeën
om het nieuw- en informatieplatform
KNMO Klankwijzer nog aantrekkelijker en
interessanter te maken voor muzikanten,
bestuurders en ondernemers. Geef je
ideeën door via redactie@klankwijzer.nl.
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Wat kan KNMO Klankwijzer
voor jou betekenen?
Met het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer biedt de KNMO haar leden de faciliteiten om activiteiten te
promoten en nieuws te publiceren bij een breed publiek. Een overzicht van de vele mogelijkheden die KNMO Klankwijzer

Agenda
Concerten, optredens, taptoes,
presentaties, wedstrijden, festivals, lezingen etc. nemen we op
in een op doelgroep, datum en
provincie te filteren agenda die
via diverse digitale kanalen van
Klankwijzer en de KNMO breed
verspreid wordt. Deze service
is gratis voor leden van de KNMO-bonden. Gebruik voor het
aanmelden van agendaberichten
het speciale formulier op de
website. Klik hiervoor op:
www.klankwijzer.nl/aanmelden/
activiteit.

Delen poster
Geef je activiteit een extra
boost door de poster/flyer van
het evenement te delen via de
mediakanalen van Klankwijzer.
Een service waarmee we afgelopen jaar begonnen zijn en veel
respons heeft opgeleverd. De
poster/flyer wordt gedurende
meerdere weken geplaatst op de
website (ruim 1000 bezoekers
per dag), in de digitale uitgave
(10.500 abonnees), in de nieuwsbrief (10.500 abonnees) en op de
Facebookpagina (5800 volgers).
Met zo’n gerichte actie zet je
optimaal in op het bereiken van
een brede doelgroep van muzikanten en muziekliefhebbers.
De kosten van een dergelijke
campagne bedragen 30 euro
(exclusief btw) bij plaatsing in
de digitale uitgave als 1/4 pagina. De kosten van het plaatsen
van de poster als hele pagina
bedragen 60 euro (excl btw). In
beide gevallen wordt de poster/
flyer dan in meerdere uitgaves
geplaatst. Doorgaans heb je de
kosten al bij een handvol bezoekers/deelnemers extra terugverdiend. Je kunt posters aanleveren
in de verhoudingen van een normaal A4/A3-formaat. Opgave is
mogelijk binnen de formulieren
voor het opgeven van een agenda- of nieuwsbericht.

Nieuws en
oproepen
Verenigingsnieuws en oproepen
voor deelname aan workshops,
play-ins, clinics, opleidingen,
projecten, congressen etc. komen te staan onder de rubriek
‘Nieuws.’ Ook deze service is
gratis voor leden van de KNMObonden. Gebruik voor het aanmelden van nieuwsberichten het
speciale formulier op de website:
www.klankwijzer.nl/aanmelden/
nieuwsbericht.

Vacatures
Ben je op zoek naar een nieuwe
dirigent, instructeur, docent of
trainster? De vacaturebank op
www.klankwijzer.nl heeft inmiddels een reputatie opgebouwd.
Docenten op conservatoria
adviseren hun leerlingen om de
vacaturebank op www.klankwijzer.nl regelmatig in de gaten te
houden. Ook de vermeldingen
in de vacaturebank worden
meerdere weken bij herhaling
gedeeld via de digitale uitgave en
de Facebookpagina. De kosten
bedragen eveneens 30 euro (exclusief btw) voor de hele periode
tot de sluitingsdatum. Gebruik
voor het aanmelden van vacatures het speciale formulier op
www.klankwijzer.nl/aanmelden/
vacature.

Facebook
KNMO Klankwijzer onderhoudt
uiteraard ook een Facebookpagina. Met dagelijks nieuwsflitsen uit de muziekwereld. Met
KNMO Klankwijzer Facebook
hoef je niets te missen. Klik op
https://www.facebook.com/
klankwijzer om Klankwijzer Facebook te ‘liken’ of volgen.

Muzikantenpool
Op zoek naar een muzikant om
uit te helpen? In de rubriek muzikantenpool bieden muzikanten
zich aan om op tijdelijke basis
mee te spelen, bijvoorbeeld bij
speciale projecten, concerten of
andere gelegenheden of om incidenteel in te vallen, uit te helpen
of bij te springen. Deze gratis
rubriek is uitsluitend bestemd
voor amateurmuzikanten en/of
conservatoriumstudenten. Opgave via het speciale formulier
op de website: www.klankwijzer.
nl/aanmelden/muzikant.

Jubilea
KNMO Klankwijzer zet jubilerende verenigingen in het zonnetje. Viert jouw vereniging een
officieel jubileum (deelbaar door
25), geef dit dan tijdig door via
redactie@klankwijzer.nl. Deze
service is gratis voor alle bij de
KNMO-bonden aangesloten
verenigingen. We maken dan
een portret van je vereniging en
plaatsen dit met een foto in de
digitale nieuwskrant. Ook het
programma van het jubileumfeest nemen we in dit artikel op.
Meld het jubileum tijdig aan:
redactie@klankwijzer.nl.
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Nieuwsbrief/digitale krant
Reportages, verslagen en uitslagen van evenementen, concoursen en festivals van de afgelopen week en voorbeschouwingen en aankondigingen van activiteiten die gaan plaatsvinden. Een uitgebreide, actuele en op
provincie ingedeelde activiteitenkalender over een periode van drie weken. Informatie vanuit de KNMO, de
provinciale bonden en de doelgroepen. Speciale rubrieken jeugd en educatie met aandacht voor workshops,
cursussen, projecten en good practices op het gebied van (jeugd)beleid. Maar ook interessante aanbiedingen
van ondernemers in de muzieksector, Dat vind je allemaal terug in de nieuwsbrief/digitale krant. Deze uitgave
verschijnt - afhankelijk van het nieuwsaanbod - wekelijks (op dinsdag) bij 10.500 abonnees in de mailbox en is
voor iedereen gratis. Meld je via https://bit.ly/kwnieuwskrant aan en je ontvangt voortaan de digitale uitgave
gratis in je mailbox.

Bijzondere
concerten
In deze serie Concert van Week
belicht KNMO Klankwijzer in
de digitale versie bijzondere concerten of optredens met opmerkelijke cross-overs, medewerking
van verrassende (professionele)
solisten, gebruik van bijzondere
(niet-eigen) instrumenten of een
opvallende programmakeuze.
Ook concerten met een zeer
lange traditie, een bijzondere
aanleiding of bij een opmerkelijke gelegenheid zijn welkom.
Datzelfde geldt voor originele
of aansprekende manifestaties
om de interesse van de jeugd te
wekken voor de amateurmuziek.
Deze rubriek is vooral bedoeld
om andere verenigingen te inspireren. Stuur tips voor deze
rubriek tijdig naar: redactie@
klankwijzer.nl.

Educatieve
activiteiten
Magazine
Website
De website is het hart van het
nieuws- en informatieplatform
KNMO Klankwijzer. Al het actuele nieuws op een rij via een
overzichtelijke schermindeling.
Niet alleen nieuwsberichten,
maar ook de uitgebreide concertagenda, de vacaturebank en een
op thema’s ingerichte rubriek
muziekmarkt. Stel www.klankwijzer.nl in als startpagina van je
browser en je loopt geen nieuwtje meer mis.

Behalve de digitale mediaonderdelen brengt Klankwijzer
iedere kwartaal een (papieren)
magazine uit. KNMO Klankwijzer Magazine is het visitekaartje
van de amateurmuzieksector
in Nederland. Aan de hand van
achtergrondverhalen, reportages,
interviews met verrassende personen en informatieve artikelen
laten we zien wie we zijn, wat we
doen en waar we voor staan. Een
jaarabonnement (4 uitgaven)
kost 18,53 euro.
Aanmelden en informatie:
redactie@klankwijzer.nl.

KNMO Klankwijzer besteedt
veel aandacht aan educatieve
activiteiten. We hebben er in de
digitale uitgave speciale pagina’s
voor ingericht. Voor oproepen
voor deelname aan play-ins,
workshops, jeugdfestivals, muziekkampen, projectorkesten,
cursussen, masterclasses, clincs,
opleidingen, webinars en open
dagen is bij jong en oud en amateurs en professionals doorgaans
veel interesse. Voor leden van de
KNMO-bonden is vermelding in
de digitale uitgave en de website
gratis. Onderwijsinstellingen en
professionele aanbieders betalen
een kleine vergoeding. Gebruik
voor opgave het formulier:
www.klankwijzer.nl/aanmelden/
nieuwsbericht.

Ondernemers:
24/7 zichtbaar
vanaf 10 euro
per week
Steeds meer ondernemers weten
KNMO Klankwijzer te vinden
om hun producten onder de aandacht te brengen van hun directe
doelgroep. Ook theaters, onderwijsinstellingen, artiestenbureaus
en uitgevers etc, maken in toenemende mate van onze diensten
gebruik. Vooral de combinatie
van meerdere mediakanalen
spreekt erg aan. Voor ondernemers biedt KNMO Klankwijzer
een breed scala aan mogelijkheden om hun producten en diensten tegen zeer gunstige tarieven
gericht bij hun doelgroep onder
de aandacht te brengen. Al vanaf
10 euro (exclusief btw) per week
is je bedrijf doorlopend zichtbaar
op diverse mediakanalen van het
nieuws- en informatieplatform
KNMO Klankwijzer. Het plaatsen
van een advertentie kan al vanaf 30 euro (exclusief btw) voor
meerdere weken. Informatie:
redactie@klankwijzer.nl

Opgave
advertenties
voor magazine
Volgende maand verschijnt weer
een nieuwe uitgave van het (gedrukte) Klankwijzer Magazine.
Wilt u adverteren in deze uitgave?
Dat kan. Maak dan nu een afspraak om een plek te reserveren.
Klankwijzer Magazine is het
visitekaartje van de amateurmuzieksector in Nederland. Aan de
hand van achtergrondverhalen,
reportages, interviews en informatieve artikelen laten we zien
wie we zijn, wat we doen en waar
we enorm trots op zijn. Het blad
verschijnt vier keer per jaar en
wordt in tweevoud verspreid onder alle aangesloten verenigingen,
maar ook onder alle bibliotheken
in Nederland, muziekscholen
en conservatoria, abonnees en
externe partners, waaronder cultuurbeleidsmakers bij landelijke,
provinciale en gemeentelijke
overheden. Totale oplage circa
7.500 exemplaren. Adverteren
kan in verschillende formaten.
Informeer naar de mogelijkheden
en tarieven:
redactie@klankwijzer.nl
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