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Oppslag 
Satsflate: 400 x 262 mm
Utfallende: 416 x 278 mm*
Pris: 75 000 nok

Helside
Satsflate: 192 x 262 mm
Utfallende: 208 x 278 mm*
Pris: 41 500 nok

Bakside
Pris: 57 000 nok

Prisliste 2019

Byråprovisjon 3% og informasjon- og kompetansegodtgjørelse 3%.
På forespørsel: Innstikk, innliming, sampling, kombinasjon 
annonsering print og nett.

Annonsespesifikasjoner:
Annonsemateriell ønskes mailet til materiell@filmmagasinet.no 
som en pdf-fil i 300 dpi og CMYK. Totale fargemetning må ikke 
overstige 310%. (eks. 70C, 70M, 70Y, 100K)

Halvside liggende
Satsflate: 192 x 127 mm
Utfallende: 208 x 135 mm*
Pris: 26 500 nok

Halvside stående
Satsflate: 92 x 262 mm
Utfallende: 100 x 278 mm*
Pris: 26 500 nok

Kvartside liggende
Satsflate: 192 x 61 mm
Pris: 14 000 nok

For priser og informasjon ta kontakt med
trond@filmmagasinet.no

filmmagasinet.no

Som Skandinavias største rendyrkede  
magasin om film (målt i lesertall og opplag), 
tar FilmMagasinet sikte på å favne bredt  
samtidig som vi gjør plass til artikler og  
spalter som tar for seg kultfilmer, smalfilm  
og uavhengige produksjoner. 

En miks av «tungt» og «lett».
Men først og fremst er vi et filmmagasin 
som skal tilby noe for enhver smak – noe vårt 
høye lesertall både indikerer og fordrer. 
Med over 200 000 lesere månedlig og en 
omfattende distribusjon på kinoer over hele 
landet, er vi bevisst vår kommersielle ned-
slagskraft - noe som setter preg på det 
redaksjonelle produktet. Vi skal dekke alt 
som har relevanse til film; både filmene i seg 
selv, folk som jobber med film, produktene 
som brukes i film, og så videre.

NORSK IDENTITET
Hoveddelen av stoffet tar for seg filmer som 
har premiere innen utgivelsesperioden for det 
aktuelle nummeret av FilmMagasinet  

– i form av intervjuer med skuespillere og
regissører, anmeldelser, nyheter og ymse
småstoff.

Ved siden av dette fokuserer vi også på 
spalter for spesielt interesserte – som kult-
film, filmkunst (plakatdesign) og filmmusikk. 

FilmMagasinet søker å fronte sin norske 
identitet. Vi dekker selvfølgelig alt fra store 
Hollywood-filmer til arthouse, men holder et 
ekstra øye på Norge. Norsk filmproduksjon 
har hatt en oppblomstring det siste tiåret, 
både når det gjelder kvalitet og kvantitet – 
noe FilmMagasinet gjerne setter søkelyset på.

VOD
Filmopplevelse i hjemmet er også et viktig 
redaksjonelt satsingsområde for oss. 
En relativ stor del av magasinet vies film- 
lanseringer på Blu-ray og DVD, og ikke 
minst streamingtjenester (såkalt Video on 
demand (VOD)). Streaming vokser 
voldsomt som hjemmefilmmedium, 
og FilmMagasinet skal henge med 
i denne utviklingen. 

Le LD Nguyen 
Sjefredaktør  

FilmMagasinet – både bredde og dybde

Annonsebestilling

Trond Borgersen
Salgssjef 
Mob: +47 922 51 939
E-post: trond@filmmagasinet.no

Filmmag AS
Frydenbergveien 48
0575 Oslo

FilmMagasinet utgis av Filmmag AS.

I de senere årene har FilmMagasinet hvert år hatt et utdanningsbilag (som oftest i  
FilmMagasinet nr. 3, som utkommer i april), i form av en seksjon på 14-18 sider hvor vi 
skriver om skoler og studielinjer som tilbyr kreative fag. Dette redaksjonelle stoffet har 
vært rettet mot unge mennesker som kunne tenke seg å jobbe innen film og media, og 
som ønsker å få en oversikt over studiemuligheter som finnes både i Norge og i utlandet. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette stoffet, og vil i 2019 integrere
utdanningsstoff som en fast del av FilmMagasinet. 

I de fleste utgavene vil vi ha en seksjon på 2-4 sider hvor vi ser nærmere på skole og 
utdanning. Her vil vi legge ekstra vekt på skoler som tilbyr særlig gode vilkår og 
linjer for kreative fag (film, foto, musikk, media).

Utdanning 
– et satsningsområde
for FilmMagasinet

Forsideannonse
Utfallende: 45 x 208 mm*
Pris: 26 000 nok

Utgivelsesplan 2019

34

OPIM har et stort studentmiljø 
med rundt 200 aktive studen-
ter innenfor spillutvikling og 

visuell simulering med tre bachel-
orutdanninger, Animasjon, Virtuell 
kunst og design og Spillteknologi 
og simulering. Til sammen danner 
disse tre utdanningene en komplett 
kunnskapsbase for utvikling av ulike 
former for visuelle uttrykk gjennom 
blant annet interaktive simulerin-
ger og opplevelsesproduksjoner. 

Kjennetegnet til OPIM-studiene er 
sammenbinding av læring, kunst og 
teknologi. 

Fagområder som inngår i kunn-
skapsbasen er 2D- og 3D-modellering 
og animasjon, fortelleteori og 
manusutvikling, drama (skuespill og 
regi, karakterutvikling, dramaturgi), 
grafisk design, spilldesign, interaktiv 
design, webdesign, tegning, konsept-
kunst, videoproduksjon, musikk 
(lydproduksjon og komposisjon), 

matematikk, fysikk, programmering, 
systemutvikling og systemteori. 

KLYNGEFELLESSKAP
- Gjennom samarbeid med Hedmark
Kunnskapspark får studenter mulig-
het og hjelp til å starte egne bedrif-
ter og til å bli en del av Hamar Game
Collective, dette blant annet gjen-
nom konkurransen Hamar Game 
Challenge, forteller studieleder Lars
Austnes. 

- De etablerte bedriftene er en
stor berikelse for studentmiljøet og
bidrar til et sterkt engasjement og en
iver til å lykkes i en krevende bransje. 

Lokalt næringsliv blir sterkt påvir-
ket av studentmiljøet og de siste år er 
flere spillbedrifter etablert på Hamar 
gjennom kunnskapsparken i Hedmark 
sin inkubator. 

- For OPIM-studiene er det viktig
å ha sterke samarbeidspartnere i
næringslivet for å lykkes. Gjennom et

klyngefellesskap skapes det synergi på 
tvers og gir en stor kunnskapseffekt 
for alle partnere, forklarer Austnes.

STORT POTENSIAL
Markedet for digital kunst og 
teknologi er i dag i stor endring og 
spillteknologi blir tatt i bruk i nye 
sammenhenger. Spesielt ser man 
dette innenfor simulering der den 
raske teknologiske utviklingen har 
muliggjort virkelighetsnære miljøer 
for læring, styring og visualisering av 
virkeligheten. 

- Sentrale oppgaver for fagmil-

jøet på OPIM er å fange opp utvi-
klingstrekk som trender og ny 
teknologi, samt ta nye initiativ på 
områder innenfor kunnskapsbasert 
næringsutvikling gjennom forskning 
og utvikling. 

- Fagmiljøet er naturlig å konsul-
tere ved visualisering og simulering 
innenfor opplæring, presentasjon og
markedsføring av forskning og utvik-
ling, avslutter Austnes. n

Mer info: 
http://www.hihm.no/Prosjektsider/
Medier-og-digital-kommunikasjon

OPIM (Opplevelsesproduksjon og interaktive medier) på Høgskolen 

i Hedmark, Avdeling Hamar, er det største tverrfaglige utdannings- 

miljøet i Skandinavia innenfor spillteknologi og visuell simulering. 

Utdanning

Spillteknologi, Animasjon,  
Virtuell kunst og design 

Utdanning

Westerdals Film & TV er et treårig bachelor- 

studium som utdanner regissører, dokumentar-

skapere, klippere og produsenter av audiovisuelt 

innhold med høy kvalitet til tv, � lm og digitale 

medieplattformer. Vi utdanner også folk innen 

Tekst og Skribent, Art Direction, Retail Design, 

Gra� sk Design og Experience & Event Design. 

Søknadsfristen for alle linjer er 15. april.

Finn ut mer og last ned opptaksprøver på 

westerdals.no

MORGENDAGENS

Tekst: Redaksjonen - Foto: Diverse PR-bilder fra skolene.
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Elisabeth Årebrot MadsenKatrine Irene Tindlund Steffen Leistad Rye

Yngvar Asplund

 Tema: 

Utdanning

Rom for kreativitet
Buskerud Folkehøgskole | Høgskolen i Hedmark 

Nordland Kunst- og filmfagskole  

Explorius Norway | Fana Folkehøgskule

+  Ida Elise Broch, Skolefilmer

Utgave Utgivelse Materiellfrist

Nr. 1  31 Januar 18 Januar

Nr. 2 07 Mars 22 Februar

Nr. 3 11 April 29 Mars

Nr. 4 27 Juni 14 Juni

Nr. 5 22 August 09 August

Nr. 6 26 September 13 September

Nr. 7 31 Oktober 18 Oktober

Nr. 8 12 Desember 30 November 

* OBS! Legg til 3 mm utfallende på alle sider for beskjæring
ved utfallende annonse. Husk at tekst og  annen viktig info holdes
ca 5 mm  innenfor nettoformatet.




