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OVER 
FILOSOFIE MAGAZINE
Filosoferen is makkelijker als je denkt. En denken is makkelijker als je 
leest.  Al meer dan 25 jaar put Filosofie Magazine uit een denktraditie van 
meer dan 25 eeuwen. Heldere analyses van de scherpste denkers geven 
overzicht in een onoverzichtelijke wereld. Wie de grote filosofen volgt gaat 
zelf ook beter denken. Waarom omdenken als je ook kunt nadenken?

Formaat: 210 x 265 mm

Frequentie: 11x per jaar

Aantal pagina's: 84

Prijs: € 8,99

Print oplage: 13.000

Bereik in print: 30.225

Online pageviews: 150.000

Social media: 40.650

Nieuwsbrief: 24.150

Website: www.filosofie.nl

PR AKTISCHE INFORMATIE

https://www.facebook.com/FilosofieMagazine
www.filosofie.nl


WIE IS DE FILOSOFIE 
MAGAZINE LEZER?
Lezers beoordelen Filosofie Magazine gemiddeld met een 7,9. Verder is uit 
recent lezersonderzoek van Filosofie Magazine onder meer gebleken dat 
Filosofie Magazine ongeveer even veel door vrouwen als door mannen 
wordt gelezen (54% en 46%, resp.). De lezers van Filosofie Magazine zijn 
bijzonder hoog opgeleid; 87% behoort tot deze categorie. Ze zijn ook 
bijzonder hoog welstandig. Wat betreft leeftijd ligt het zwaartepunt tussen 
de 40 en 70 jaar; maar de titel wordt ook door andere leeftijdsgroepen 
goed gelezen (bijzonder is dat ook de groep 20 tot 24 jarigen relatief goed 
vertegenwoordigd is doordat het magazine ook door studenten wordt 
gelezen). 

DOELGROEPINDIC ATIE

Mannen en vrouwen
20 - 70 jaar

Grote denkers

Hoogopgeleid en 
maatschappelijk betrokken

INTERESSES

Kunst
Literatuur

Culturele vakanties

F&L
MEDIA

W W W.FNLMEDIA.NL



Editie 2: 01-02-2022 10-01-2022

Editie 3: 01-03-2022 07-02-2022

Editie 4: 29-03-2022 07-03-2022

Editie 5: 03-05-2022 11-04-2022

Editie 6: 07-06-2022 16-05-2022

Editie 7/8: 19-07-2022 27-06-2022

Editie 9: 23-08-2022 01-08-2022

Editie 10: 27-09-2022 05-09-2022

Editie 11: 25-10-2022 03-10-2022

Editie 12: 22-11-2022 31-10-2022

Editie 1-2023: 27-12-2022 05-01-2022

VERSCHIJNINGSDATUM ADVERTENTIEDEADLINE

ADVERTEREN IN 
FILOSOFIE MAGAZINE
Filosofie Magazine informeert over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
filosofie in de breedste zin van het woord. Het stelt levensvragen, vragen over 
moraal, opvoeding, de mens, werk en leven, de actualiteit en de politiek. En het 
reikt de noodzakelijke bouwstenen aan om eigen antwoorden te formuleren.

Pen, bed en
habijt

Joyce Pijnenburg (red.)

168 blz. | € 19,95

Bestellen? l isvw.nl/uitgeverij 

Baanbrekende teksten
over gender en

filosofie van Christine
de Pizan, Tullia

d’Aragona en Sor
Juana Inés de la Cruz
verschijnen voor het

eerst in het
Nederlands.

DE LEGE HEMEL.
OVER 

EENZAAMHEID

2730 DECEMBER 2021
v.a. € 675,

Simone de Beauvoir: 
‘Ik wil alles van het leven. 

Ik wil veel vrienden 
hebben én eenzaamheid

kennen.’

Docent: Marjan Slob

MARTHE NUSSBAUM.
STREVEN NAAR EEN

RECHTVAARDIGE
SAMENLEVING

1516 JANUARI 2022
v.a. € 330,-

Marthe Nussbaum: 
‘Wat kunnen mensen wer-
kelijk doen en zijn? Welke

reële mogelijkheden staan
tot hun beschikking?’
Docent: Jan Flameling

@ info@isvw.nl @isvwijsbegeerte @isvwijsbegeerte 033-465 07 00ISVW ISVW

l FILOSOFIEWEEK l MASTERCLASS

Een verblijf op Landgoed ISVW is een feest.
Alle opleidingen en evenementen worden
verzorgd door enthousiaste docenten. Je
maakt kennis met geestverwanten, geniet
van heerlijke maaltijden en je ontspant met
een wandeling door de bossen. Kijk op
isvw.nl.

goed leven|beter denken
ISVW.NL

I N T E R N A T I O N A L E  S C H O O L  V O O R  W I J S B E G E E R T E
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In een wereld die 24/7 wordt overspoeld door nieuws, meningen en berichten op sociale media, is er 
behoefte aan een expert die zin en onzin voor u scheidt. Juist nu is het belangrijker dan ooit om de feiten 
aangereikt te krijgen opdat u daarmee uw eigen onderbouwde mening kunt vormen.

EW is met afstand het grootste opinieplatform van Nederland: nuchter, onafhankelijk en niet bang om 
conclusies te trekken waaraan anderen hun vingers niet durven te branden.

Als abonnee krijgt u ook gratis toegang 
tot alle digitale edities van ons weekblad. 

Wilt u verder kijken 
dan de mening van 

de meerderheid?

*Dit actietarief is geldig t/m 1 november 2021. 

Ga naar 
ewmagazine.nl/fi losofi e
Of scan direct de QR-code
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ij 

!

Lees EW vanaf € 8 per maand*

210003285 - ELSMA Avd Filosofie-magazine 210x265mm_druk2.indd   1210003285 - ELSMA Avd Filosofie-magazine 210x265mm_druk2.indd   1 09-09-2021   11:0209-09-2021   11:02

Win elke week een 
muzikale cultuurreis! 
Stem van 22 november t/m 19 december 
op je favoriete klassieke muziek via classic.nl

Stem & Win

 
Top 250
27 t/m 31 december

non-stop de
mooiste muziek
Via: dab+, app, kabel en classic.nl

Top250 - adv Filosofie Mag+.indd   1 03/11/2021   14:58

Verkrijgbaar in de boekhandel en op boomfilosofie.nl

‘De grootste filosoof  
van de twintigste eeuw.’

– nrc handelsblad

Geheel nieuwe, tweetalige editie  
van een van de belangrijkste 

filosofische werken van de 20e eeuw, 
100 jaar na zijn eerste verschijning. 

De nieuwe vertaling is van  
Victor Gijsbers.

Over Leven en werk van Ludwig Wittgenstein:
‘Keizers enthousiasme spat van de pagina’s  
af. Hij slaagt erin iets van de grootsheid van  
Wittgenstein over te brengen, en ook van  
de vreugde die daaraan te beleven valt.’ 

– hans achterhuis in de Volkskrant

Over Filosofische onderzoekingen:
‘Wittgensteins Philosophische Untersuchungen 
is een boek om nagelbijter bij te worden.’ 
– willem frederik hermans

Vanaf 6 januari is er eindelijk een nieuwe 
vertaling van Wittgensteins hoofdwerk!

daarnaast verschijnen:

Adv. FM 210x265 06-10.indd   1 07-10-21   09:31



Bestel nu voor €8,50 via
www.filosofie.nl/ikdenk

Filosofen over de 
ziel en de selfie

De mens is meer met zichzelf bezig dan ooit: we maken hon-
derden selfies, mediteren voor innerlijke rust en ontplooien 
erop los. Toch leidt dit niet vanzelfsprekend tot meer geluk. 

Wat zoekt de mens toch in zichzelf ? Hebben we eigenlijk een 
ziel en een zelf? En waar vinden we die in ons brein? 

Met onder anderen Baudrillard, Boeddha, Descartes, Damasio, 
Freud, Lacan en Verhaeghe. Ken uw selfi e!

FM [21-0413] Stopper Special IK 174x119.indd   1FM [21-0413] Stopper Special IK 174x119.indd   1 16-04-2021   09:0816-04-2021   09:08

Spinoza Lezingen
door professor Robert Brandom

Voertaal Engels

“Fetishism, Anti-Authoritarianism, and the 
Second Enlightenment: Rorty and Hegel on

Representation and Reality.”

Organisatie: Afdeling Filosofie, Faculteit 
der Geesteswetenschappen, UVA
Email: secr.wijs-fgw@uva.nl

Register now: www.uva.nl/spinoza 

"A Rortyan Pragmatist Master-Argument”
Thursday 22 April, 19.30-21:00 uur

"Hegel’s Recollective Account of 
Representation”   
Thursday 29 April, 19.30-21:00 uur

Lecture 1

Lecture 2

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het opmaken van 
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer  
+31 (0)6 53 18 60 58 of stuur een email naar sales@fnl.nl.

TARIEVEN 2022 Advertentietarieven print

Formaat Prijs

1/1 pagina aflopend (210 x 265 mm) € 2.295,-

2/1 pagina aflopend (420 x 265 mm) € 4.235,-

1/2 pagina liggend  (174 x 119 mm) € 1.485,-

30% positioneringstarief op cover

Advertentietarieven online

Formaat Prijs

Nieuwsbrief item v.a. € 900,-

Advertorial v.a. € 1.050,-

Medium Rectangle (300 x 250px) € 1.250 ,- per maand

Billboard (970 x 250 px) € 1.500,- per maand
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Promotiemogelijkheden
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Werfpremies
•  Mail & win acties
•  Nieuwsbrief

Kijk voor meer informatie op www.fnl.nl/mogelijkheden

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspecificaties en ons PDF-profiel klik hier 
of mail naar ads@fnl.nl.

@ info@isvw.nl @isvwijsbegeerte @isvwijsbegeerte 033-465 07 00ISVW ISVW

De kinderen van
Chronos

Erno Eskens, 
met tekeningen van

Marthe Kerkwijk

204 blz. | € 24,95

Bestellen? l https://isvw.nl/uitgeverij/

Weinig filosofen beleven de laatste jaren
zo’n heropleving als Hannah Arendt. 
Haar scherpe politieke analyses uit de 
na-oorlogse jaren verhelderen de
maatschappelijke ontwikkelingen van nu.
Als geen ander wijst Arendt ons op
fenomenen die een vrije democratie
bedreigen. Tegelijkertijd is Arendts
filosofie hoopvol, met haar nadruk op het
menselijke vermogen iets nieuws te
beginnen. Hoe dacht zij over onder-
werpen die ons nu bezighouden, zoals
nepnieuws, technologische ontwikkeling,
diversiteit en onderwijs? 
Spreek hierover met Dirk De Schutter,
Laurens ten Kate, Baukje Prins,
Henriëtta Joosten, Joop Berding, 
Klaas Rozemond en anderen. 

Een spannende filosofische
jeugdroman over twee
kinderen in het oude

Griekenland.

Zhuangzi, een van de grondleggers van
het filosofisch daoïsme, staat wereldwijd
bekend om zijn sprankelende literaire stijl,
humor en levenslust. Hoewel Zhuangzi
vaak wordt voorgesteld als een zorgeloze
levensgenieter die door het leven ging
onder het motto ‘zwerven vrij en blij’,
gaan de filosofie en levenskunst die
achter dit motto schuilgaan veel dieper.
Tijdens deze cursus met Woei-Lien
Chong onderzoek je de wijsgerige
grondbeginselen van de daoïstische
levenskunst.

‘Alles aan dit boek deugt’ 
– Aristoteles

ISVW.NL
Een verblijf op Landgoed ISVW is een feest. Alle opleidingen en evenementen worden verzorgd
door de beste docenten. Je maakt kennis met geestverwanten, geniet van heerlijke maaltijden en
je ontspant met een wandeling door de bossen. Kijk op isvw.nl.

goed leven|beter denken

l FILOSOFIEWEEK

DE ACTUALITEIT VAN
HANNAH ARENDT
1822 OKTOBER 2021
v.a. € 800,-

l FILOSOFIEWEEK

FILOSOFIE MET DE
VLINDERSLAG
2529 OKTOBER 2021
v.a. € 800,-

BEELD: RENSKE RUIJSENAARS
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‘Je kunt het 
maar één 
 keer doen.’

Barbara van Beukering, journalist,  

steunt het Laatste Wil Proces

De meeste mensen bepalen graag zelf 
wanneer het leven wel mooi is geweest. 
Vreemd genoeg verbiedt onze regering 
je dan een menswaardig einde. Dat is 
onmenselijk en in strijd met Europese 
grondrechten. Vindt u dat ook?

Steun dan het Laatste Wil Proces 
op www.laatstewil.nu. 
Dan maken we samen ook uw 
laatste wil wet.

Zelf beslissen over uw levenseinde? 
Steun het Laatste Wil Proces.
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autoverzekeringen, energie, hypotheken, woonverzekeringen, mobiele telefonie, internet, zorgverzekeringen en meer

De ene zorgverzekering is de andere niet.

We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De 

een wandelt netjes in de pas. Een ander rent liever buiten de gebaande paden. 

Ook elke zorgverzekering is een tikje anders. Bij Independer zie je 

eenvoudig wat die verschillen zijn. Wij vinden er een die haarfijn bij 

jouw killerbody past. Vergelijk zelf en bespaar op independer.nl
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“ Muziek geeft een ziel
aan het universum,
vleugels aan de geest,
vlucht naar de 
verbeelding en 
leven aan alles”
- plato

non-stop de
mooiste klassieke 
muziek voor iedereen
Via: dab+, app, kabel en classic.nl

Adv - Filosofie Magazine.indd   1 04/10/2021   16:49

http://www.fnl.nl/specificaties
http://www.fnl.nl/mogelijkheden

	Knop 1: 
	Knop 2: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 


