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Geschiedeniskrant 2012

De Maand van de Geschiedenis: een feest voor
heel Nederland!
De Maand van de Geschiedenis is het grootste
historische evenement van Nederland. Dit jaar
vindt in oktober al weer de tiende editie plaats.
Een maand lang staat het hele land in het teken
van geschiedenis. Honderden instellingen organiseren voor een breed publiek speciale activiteiten
rond een wisselend thema. Dit jaar is het thema
Vorst & Volk.
Ideaal platform voor uw communicatie
De organisatie van de Maand van de Geschiedenis
is in handen van het Nederlands Openluchtmuseum. Twee belangrijke partners zijn het Rijksmuseum en het CPNB. Het Rijksmuseum
organiseert net als vorig jaar de Nacht van de
Geschiedenis in het atrium van het Rijksmuseum.
De krant geeft achtergrondinformatie bij het
thema van de Maand van de Geschiedenis en
bevat bovendien de hoogtepunten uit het programma van de Maand. Alle abonnees en oud-

abonnees van Historisch Nieuwsblad ontvangen
een exemplaar. Daarnaast vindt de verspreiding
plaats via alle instellingen die aan de Maand
meedoen en alle boekhandels in Nederland. Een
groeiende groep adverteerders ontdekt dat adverteren rondom het thema Geschiedenis uitstekend
werkt, en dat deze krant het ideale medium is om
aan te haken bij de Maand van de Geschiedenis.
Kwalitatief hoogwaardig bereik van uw
advertentie
De Geschiedeniskrant valt eind september bij alle
abonnees van Historisch Nieuwsblad op de deurmat. Dit zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen, door alle leeftijdsgroepen. Goed opgeleid,
welgesteld en actief in baan of studie. Zelfbewust,
durft zich kwetsbaar op te stellen. Individualistisch, maar betrokken: de lezer wil worden geprikkeld en uitgedaagd. Komt voor zijn mening
uit, maar staat ook open voor de mening van anderen.
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