Det brede foreningslivs talerør
og udstillingsvindue
KulturenRebild er foreningernes helt egen kultur- og oplevelsesformidler
Derudad er navnet på det nye oplevelsesmagasin, der husstandsomdeles i hele Rebild Kommune.
Afløseren for ”Kulturen”, der i en lang årrække har stået for formidlingen af kulturelle aktiviteter.
Med udgivelsen af Derudad ønsker Foreningen KulturenRebild at favne endnu bredere. Derudad
skal være den samlende faktor i formidlingen af de mange spændende tilbud og aktiviteter, som
foreningslivet tilbyder i hver en krog af kommunen. Og det handler ikke udelukkende om kulturlivet.
Derudad vil også komme til at indeholde artikler, informationer og inspirerende materiale om natur, sport, mad og erhverv. Derudad skal formidle den gode historie, som er med til at samle og gøre
os alle endnu mere stolte af det sted, hvor vi bor. En stor det af magasinet vil fortsat bestå af omtale
af de mange aktiviteter – store og små – som året rundt finder sted i kommunen.
Foreningslivet i hele Rebild Kommune står bag Derudad
Bag udgivelsen af Derudad står Foreningen KulturenRebild, der blev etableret af foreningslivet i Rebild Kommune 11. februar 2019. Foreningen har til formål
at samle og formidle kendskab til kulturelle arrangementer i hele Rebild Kommune. KulturenRebild står også bag kulturen.net, hvor alle foreninger, der har
tegnet et medlemskontingent kan offentliggøre deres arrangementer.
Trykt og online
Derudad udkommer som et traditionelt
trykt magasin og i en online-version på kulturen.net. Her kan brugerne ligeledes få et
godt overblik over de aktuelle kultur- og oplevelsestilbud.
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Læs hvordan din forening bliver en del af KulturenRebild, onlineplatformen kulturen.net og det nye fælles
oplevelsesmagasin Derudad

FORENINGSKONTINGENT

Et medlemskab af Foreningen KulturenRebild koster kr. 500 og
giver adgang til følgende:
•
•
•
•
•

Oprettelse af arrangementer på kulturen.net, der er den aktuelle online platform til formidling af kulturtilbud i Rebild Kommune
Brug af himmerlandsbilletten.dk (billetsystem uden gebyrer, hvilket også giver mulighed for at udbyde gratis billetter)
Oprettelse af begivenheder og aktuel omtale på Facebook
(www.facebook.com/KulturenRebild)
Bidrager til det husstandsomdelt oplevelsesmagasin Derudad,
der skal være med til at skabe større fællesskab og synlighed for
alle foreninger i Rebild Kommune
Redaktionelt stof til Derudad i form af input til artikler og nyhedsformidling. Når din forening udsender pressemateriale og
anden information skal Derudad-redaktionen gerne være en helt
naturlig del af din forenings presseliste

FOKUS PÅ MILJØET

Derudad er naturligvis både
Svanemærket* og FSC-mærket**

FORENINGSSPONSORAT

Et foreningssponsorat giver adgang til følgende:
•

Alle foreningens arrangementer, der er oprettet på kulturen.
net, omtales i magasinet Derudad. Magasinet udkommer fire
gange om året. Foreningssponsoraterne aftales individuelt mellem den enkelte forening og KulturenRebild

STØTTEMEDLEM

Enkeltpersoner, virksomheder, forretninger og institutioner kan tegne et støttemedlemskab på min. Kr. 100 af foreningen KulturenRebild
på kontonr. 9805 2075345626.

SPECIFIKATIONER:

Oplag: 	16.000 stk. (14.000 stk. husstandsomdeles i Rebild Kommune og 2.000 stk. fordeles til biblioteker, kulturaktører,
annoncører m.fl.)
Format: 210x297 mm (A4)
Papir:
Offset 90 g
Omfang: 32 sider

*Svanemærket, der er Nordisk Ministerråds
miljømærke, viser, at tryksagen er blandt
de mindst miljøbelastende. Mærket sætter
grænser for udledning af giftige stoffer og
indholdet af uønskede stoffer i varen.
**FSC-mærket er en international mærkningsordning for træ og papir. I en FSC-skov
bliver der ikke fældet mere træ, end skoven
kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en
garanti for, at dyre- og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i
skoven, er sikret bl.a. uddannelse og ordentlig løn. Skal fremme miljømæssig, social og
økonomisk ansvarlighed i forbindelse med
skovdrift.
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