Klankwijzer gaat veranderen!
Wat betekent dit voor de aanlevering van berichten?
Het magazine Klankwijzer wordt met ingang van 20 november 2018:

Nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer
Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de veranderingen van Klankwijzer
Tot nu toe herinnerden we je voor iedere uitgave aan de deadline voor het inzenden van
verenigingsnieuws en aankondigingen van activiteiten. Dat gaat veranderen. Met KW
Nieuwsapp, KW Nieuwskrant, KW Nieuwswebsite, KW Nieuwsbrief en KW Magazine is
de muziekliefhebber straks 24/7 verzekerd van het laatste nieuws en alle
achtergrondinformatie uit de amateurmuziekwereld. Dat betekent ook dat er geen
deadlines meer zijn. Nieuwsberichten en aankondigingen van activiteiten kun je voortaan
doorlopend insturen voor plaatsing in een van de rubrieken.

Activiteiten vanaf 20 november kun je nu al insturen!
Gebruik hiervoor de buttons onderaan deze nieuwsbrief

De vijf onderdelen van nieuws- en
informatieplatform KNMO Klankwijzer
1. KW Nieuwsapp
Gratis voor iedereen. Even snel de actuele
headlines checken op je mobiel of tablet.
Met alertberichten bij breaking news vanuit
de KNMO, de bonden en andere
nieuwsbronnen. Gemakkelijk te delen via
social media. Je kunt de app vanaf 20
november downloaden via App Store en
Google Play.

2. KW Nieuwswebsite
Liever al het actuele nieuws op een rij aan
de hand van een overzichtelijke
schermindeling? Dat kan met KW
Nieuwswebsite. Niet alleen nieuwsflitsen,
maar ook de meest complete
concertagenda, te filteren op doelgroep,
provincie en tijdvak. Verder diverse
informatieve categorieën zoals een
vacaturebank en een uitgebreide
muziekmarkt met allerlei op de muzieksector
gerichte diensten.

3. KW Nieuwskrant (digitaal)
Nieuw: KW Nieuwskrant. Deze digitale
uitgave verschijnt - afhankelijk van het
nieuwsaanbod - wekelijks (op donderdag)
en is voor iedereen gratis te downloaden.
Met reportages, verslagen en uitslagen van
evenementen, concoursen en festivals van
de afgelopen week en voorbeschouwingen
en aankondigingen van activiteiten die gaan
plaatsvinden.

4. KW Nieuwsbrief
Verschijnt in je mailbox zodra de nieuwe
uitgave van KW Nieuwskrant klaar staat om
te downloaden. Compleet met een overzicht
van de belangrijkste nieuwtjes in die week.
Een handig middel voor secretarissen en
contactpersonen van de verenigingen om
nieuws en informatie uit de muziekwereld te
delen met hun leden.

5. KW Magazine (gedrukt)
Het visitekaartje van de amateurmuzieksector in Nederland. Aan de hand van
achtergrondverhalen, exclusieve reportages,
interviews met verrassende personen en
informatieve artikelen laten we zien wie we
zijn, wat we doen en waarom het zo leuk is
om samen muziek te maken. Verschijnt vier
keer per jaar en wordt in tweevoud verspreid
onder de aangesloten verenigingen en
externe partners.

Deel de nieuwe opzet
van KNMO Klankwijzer
Draag bij aan de versterking van de
amateurmuzieksector. Download hier de
flyer over de nieuwe opzet van KNMO
Klankwijzer en deel hem met de leden en
achterban van je vereniging. Hoe meer
mensen straks gebruikmaken van KNMO
Klankwijzer, hoe meer mensen we bereiken
met het promoten van de activiteiten van
onze verenigingen. Dus ook van jouw
vereniging.

Adverteren met onbegrensde mogelijkheden
Voor ondernemers, organisaties en instellingen in de muziekbranche biedt het nieuwe platform
onbegrensde mogelijkheden om hun producten en diensten tegen zeer gunstige tarieven
gericht en doeltreffend bij hun doelgroep onder de aandacht te brengen. Adverteren kan zowel
digitaal als analoog in uiteenlopende formaten, gedurende verschillende tijdvakken (jaar,
halfjaar, maand, eenmalig) en diverse frequenties (doorlopend, tweewekelijks, een week per
maand). In de rubriek ‘muziekmarkt’ kan gekozen worden voor contentmarketing: klikbare
videocommercials of advertorials (vlog of blogs). Informeer naar de vele mogelijkheden via:
redactie@klankwijzer.nl

Aanmelden van berichten
In het laatste gedrukte magazine van dit jaar (verschijningsdatum 20 november)
ontbreken de agenda en de provinciale berichten. Deze rubrieken zijn overgeheveld naar
het nieuwe nieuws- en informatieplatform dat op diezelfde dag live gaat.
Berichten voor deze rubrieken kun je nu al insturen.
Voor het aanmelden van berichten maken we onderscheid tussen AGENDABERICHTEN en
NIEUWSBERICHTEN. De AGENDA is bestemd voor aankondigingen van concrete activiteiten
(concerten, optredens, optochten/streetparades, theatershows, taptoes, clinics, conferenties,
concoursen, demonstraties, informatiebijeenkomsten, festivals, kampioenschappen,
lezingen/inleidingen, presentaties, speeldagen, symposiums, etc.) met vermelding van datum,
aanvangstijd en locatie. De rubriek NIEUWS is bedoeld voor algemeen verenigings-nieuws en
voor bijvoorbeeld oproepen voor deelname aan workshops, play-ins en andere activiteiten.

Meld hier je AGENDABERICHT aan

Meld hier je NIEUWSBERICHT aan
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