
AANLEVERSPECIFICATIES REDACTIONEEL UITKRANT
De informatie van een redactioneel item mag je als volgt aanleveren:

RUBRIEK
DATUM | ORGANISATIE of LOCATIE EVENEMENT | AANVANG | GENRE
titel evenement

Bij RUBRIEK heb je de keuze uit: Theater, Muziek, Film, Cultuur+, Literatuur, Expo, Kids, Evenement

Bij GENRE heb je vrije keuze. Denk aan breakdance, cabaret, wereldmuziek, markt, workshop of rondleiding

Een voorbeeld:

MUZIEK
DO 2 & VR 3 APRIL | EFFENAAR | 20.15 U | POP
Candy Dulfer

óf in het geval van een expo

EXPO
T/M 9 JANUARI | VAN ABBEMUSEUM | EXPO
Victor Sonna

- Korte omschrijving van het evenement (maximaal 150 woorden bodytekst)

- Lange omschrijving van het evenement (maximaal 250 woorden)

Foto: Zorg voor een foto van minimaal 300 dpi. Dit mag zowel een liggende als staande foto zijn. De redactie heeft voorkeur naar 

fotografie boven grafische ontwerpenen en animaties. Stuur een mooie sfeerimpressie of scenefoto van jouw evenement.

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE UITAGENDA 
Lever je agenda-items als volgt aan:

Naam evenement 
Rubriek ( mogelijkheden: Evenement, Theater, Muziek, Film, Cultuur+, Literatuur, Expo, Kids)

Genre bijvoorbeeld: ballet, rock, pop, muziektheater, poëzie, workshop, rondleiding etc.

Locatienaam + adres
Data/Datum: In geval van een expositie geef ook de openingstijden van het museum/galerie aan

Aanvang (evt. start inleiding, eindtijd, etc.)

Entreeprijs (mag ook een v.a. prijs zijn)

Foto (JPEG/PNG bestandsformaat, landscape en in hoge resolutie, afmetingen minimaal 800 x 600 pixels). Flyers en ander beeldmateriaal 

met tekst zijn niet geschikt voor plaatsing omdat de website Uit in Eindhoven geeft voorkeur aan fotografie boven grafische ontwerpen en 

animaties. Stuur een mooie sfeerimpressie van jouw evenement. 

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om fotografie aan te leveren die geschikt is voor Uit in Eindhoven zullen wij gebruik maken van 

bijpassend stockmateriaal.

- Korte beschrijving van het evenement: (maximaal 225 tekens) 

Deze tekst wordt weergeven in het agenda overzicht bij de titel, datum, rubriek en foto. Zorg dat de tekst een aanvulling is op deze zaken, 

je hoeft deze zaken niet in deze tekst te benoemen.

- Lange omschrijving van het evenement (maximaal 150 woorden)



EVENEMENT

DAG
ORGANISATIE OF LOCATIE
titel evenement
tijd | rubriek

bijvoorbeeld: 

DINSDAG 3 
PARKTHEATER
Theo Maassen - Situatie gewijzigd
20.00 u | cabaret

AANLEVEREN VAN DE AGENDA VOOR OVERZICHT IN DE UITKRANT

EXPO 

periode
LOCATIE
titel expositie

bijvoorbeeld:

t/m 12 september
MU HYBRID ART HOUSE
Real feelings

Wanneer je deelnemer bent bij Uit in Eindhoven vertonen we maandelijks alle evenementen in een beknopt overzicht achterin.
Deze lijst met evenementen mag je volgens onderstaande voorbeelden opmaken en via een apart Word bestand aanleveren. 
Wanneer je mee doet als adverteerder of met een losse deelname komt jullie redactionele vermelding automatisch in dit overzicht.

Hieronder geven we je nog wat tips om je tekst gericht op onze doelgroep te schrijven.

- Schrijf niet in de ik- of wij-vorm, maar altijd in de derde persoon (tenzij het een citaat betreft)

- Noem in het stuk niet nogmaals de datum of de locatie (deze worden immers al vermeld in de daarvoor bestemde invoervelden), tenzij 

het in de context relevant is (bijvoorbeeld: “het is de tweede keer dat naam artiest een optreden geeft in naam instelling.”)

- Schrijf met objectief taalgebruik en vermijd al te overenthousiaste termen. Hoe objectiever je de beschrijving formuleert, des te geloof-

waardiger komt het over.

- Vermijd het gebruik van teveel uitroeptekens

- We spreken onze doelgroep uitsluitend aan in in de je-vorm

TOON & TAAL

DEADLINES VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ
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