Alles over Geschiede

THE BEATLES
Wat als ze nooit

hadden bestaan?

nis 33

€ 5,99

General information

Frequency magazine:		
10 issues per year
Frequency newsletter:		
10 issues per year
Number of pages:		
100
Price:				€ 5,99
Publisher:			
F&L Media B.V.
Website: 			www.allesovergeschiedenis.com

IAN
WUenigZET
na
e keizerin die Chi
De
ft
ooit geregeerd hee

Washing ton, de

NKT, OUDEPlatGRo IEKEN!
BEDA
hebben Socrates,
Dit
geleerd
en Aristoteles ons

eerste Amerika

TEKEND, GRAFFITI
WASweGE
millennialang

THEMA:

Hoe
ieten
onze sporen achterl

COMMUNISME

anse president

Alles over Geschiedenis

WASHINGTON
D

t
e eerste Amerikaanse presiden

KARDINAAL RICHELIEU
HELD OF SCHURK?

★★
★★★★★★★

DE SLAG BIJ
THERMOPYLAE

Nr. 033

KRONEN DOOR
DE EEUWEN HEEN

ten
de Verenigde Sta

AP

eden is.com

SPIONNENRUIL IN
DE KOUDE OORLOG

De grondlegger van

hiedenis.com
www.allesovergesc

eschi
www.allesoverg

★★
★★★★★★★

The market for history publications is stronger than ever. In recent years,
the number of mainstream movies and TV series with a historic setting has
grown considerably. Worldwide, people have fallen in love with history,
thanks to moving pictures and books – not just because of school. Alles
over Geschiedenis is the most visually attractive and accessible history
magazine so far. It appeals to a wide audience through profound, but
entertaining articles, supported by amazing photographs, infographics and
illustrations. Offering a wide selectionof subjects of national as well as
international relevance, Alles over Geschiedenis makes history fun for the
whole family.

Target audience indication

Why advertise in Alles over Geschiedenis?

• For the whole family
• Interested in: history, art,
travel, culture, movies and
books

Readers of Alles over Geschiedenis like to explore times gone by. Being
interested in cultures, countries and eras, they like visiting museums, where
they are spending a lot of time with their family and let their children get
acquainted with the historical richness of their world. Readers of Alles over
Geschiedenis actively visit places of historical interest, at home as well as
abroad. They are buying many books and regularly visit theaters, concerts
and musicals.

Top 5 interest areas
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Welkom
L

eonardo da Vinci is misschien wel de bekendste exponent van de renaissance. Hij
produceerde adembenemende kunst, bouwde fantastische vliegmachines en onthulde geheimen over het lichaam en de wereld. Het is een ongelooflijke nalatenschap voor een man die in zijn carrière niet meer dan twintig panelen schilderde,
nooit een beeldhouwwerk voltooide en pas laat tijdens zijn leven beroemd werd. Hij liet
wel een bibliotheek aan persoonlijke dagboeken en notitieboeken vol wetenschappelijke
observaties en ideeën voor uitvindingen achter, maar de meeste uitvindingen kwamen
niet verder dan die notitieboekjes. Bovendien hebben hedendaagse ingenieurs ontdekt dat
een aantal van die uitvindingen nooit zouden kunnen werken. Dus waarom krijgt hij na zijn
dood zoveel lof - en verdient hij die eigenlijk wel? Dat is het onderwerp van het artikel over
Leonardo op p. 34.
En ook al weten we niet alles over Leonardo da Vinci, zeker is dat hij nooit een gezicht in
een pompoen heeft gekerfd. Deze traditie van de Jack-o’-lantern tijdens Halloween ontstond
namelijk pas in de tweede helft van de 18e eeuw. Maar wist je dat originele groente helemaal
geen pompoen was, maar een knol? Deze en veel meer weetjes over dit uit angelsaksische
landen naar ons overgewaaide feest, lees je vanaf pagina 19.
Verder doen we het verhaal rond de mysterieuze stenencirkel Stonehenge uit de doeken
(p. 46). Wie waren verantwoordelijk voor de bouw en waartoe diende het eigenlijk? Uit recent
onderzoek blijkt dat de antwoorden op deze vragen buiten de stenen begrenzing zelf gezocht
moeten worden.
Deze en andere ontdekkingen maken geschiedenis juist leuk en interessant. Het kan zomaar gebeuren dat wat je dacht te weten ineens op losse schroeven komt te staan.

Tophistorie in Schlosserland Sachsen

Stoere ridderburcht Kriebstein
Een kasteel als uit een sprookje. De burcht Kriebstein,
gelegen tussen Dresden en Leipzig, prikkelt ieders
fantasie. Het behoort tot de mooiste originele ridderburchten van Europa en waakt al 600 jaar vanaf een
grillig rotsplateau.

Door de eeuwen heen groeiden kastelen uit naar residentiële paleizen. Met veel uiterlijk vertoon en vrijwel
zonder militaire functie. In de riddertijd lag dat anders,
een kasteel diende ter bescherming tegen vijanden. Zo
kwam de 45 meter hoge klifrots aan de rivier Zschopau
in het vizier. Het heeft een geweldig uitzicht over de
omgeving en is uitstekend te verdedigen. Reden om hier
al in 1384 te starten met de bouw van een burcht.
Foto: Joris van Bennekom

Slimme vrouwen
In 1415 werd Kriebstein langdurig belegerd. Uithongering
dreigde en men kwam overeen dat de vrouwelijke bewo-

ners het kasteel mochten verlaten. Ze mochten alleen
bezittingen meenemen die draagbaar waren. De belegeraar verwachtte dat de vrouwen hun geld en sieraden
zouden meenemen, maar op de dag van de vrijgeleide
verlieten zij de poort met hun mannen op de rug. De
burcht werd hierdoor veroverd zonder bloedvergieten,
want men hield zich aan de afspraken.
De laatste kasteelheren behoorden tot de familie Van
Arnim. Met de komst van het Rode Leger verloren zij hun
slot in 1945. Toch erkende de voormalige DDR wel de
schoonheid van Kriebstein als ‘staatskasteel’. Nu voert de
organisatie ‘Schlosserland Sachsen’ het beheer over circa
50 topkastelen. Deze zijn 10 dagen onbeperkt te bezoeken met de ‘Schlosserlandkaart’. Deze voordelige kaart
kost voor twee volwassenen met kinderen tot 15 jaar
slechts 35 euro. Stap in de wereld van ridders en lakeien.
www.schloesserland-sachsen.de

Foto’s Schlosserland Sachsen
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Vesting Königstein, hoogst gelegen
kasteel van Duitsland

Slot Hartenfels in Torgau met eerste
kerk van Luther.

Maak deel uit van de
geschiedenis en praat mee:

Slot Augustusburg, ‘Koningin’
van het Erzgebirge.

DOOR DE EEUWEN HEEN
Robots worden al sinds de
renaissance ontwikkeld door de
slimste mensen op aarde.

44
DE GEBOORTE
VAN DE FILM

Facebook

Twitter

/AllesOverGeschiedenis @aogeschiedenis

Hoe een buitenwijk van Los Angeles
uitgroeide tot het kloppende hart
van de Amerikaanse ﬁlmindustrie.
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In het Rusland van Jozef Stalin was
er een bommenwerpersregiment
dat volledig uit vrouwen bestond,
en de Duitsers grote angst inboezemde.
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Movies

In de omgeving van Kriebstein
liggen nog meer Saksische
kastelen aan rivieren, zoals
Slot Rochlitz.

Alles over Geschiedenis closely cooperates with
advertisers and their media agencies in order to
create strong campaigns and achieve creative
solutions. There are many ways to draw our
reader’s attention to your brand, product or
service. Obviously, we are always open to your
suggestions and ideas.

IMPORTANT DATES
Issue

RATES PRINT

Advertisement
deadline

Issue on sale

Issue 34

21-01-19

12-02-19

Issue 35

25-02-19

19-03-19

Issue 36

01-04-19

23-04-19

Issue 37

06-05-19

28-05-19

Issue 38

10-06-19

02-07-19

Issue 39

22-07-19

13-08-19

Issue 40

26-08-19

17-09-19

Issue 41

30-09-19

22-10-19

Issue 42

04-11-19

26-11-19

Issue 43

09-12-19

31-12-19

• Topical data can be found on www.fnl.nl/data
• The deadline for the delivery of shopping is 1 week
prior to the deadline of advertisements.
• Subscribers receive the magazine 4 days before the
date of issue

F&L
MEDIA
For specific desires, delivery specifications or
formalizing ads and banners, contact us by phone:
+31 (0)24-2404555 or e-mail us at sales@fnl.nl

WWW.FNLMEDIA.NL

PROMOTION POSSIBILITIES

Size

Price

1/1 page (230 x 300 mm)

€ 995,-

Shopping

€ 330,-

Spectacular shopping: + 40% extra extra space

€ 460,-

Advertorial

From € 1.745,-

2/1 page (460 x 300 mm)

€ 1.700,-

1/2 page (230 x 150 mm or 115 x 300 mm)

€ 600,-

1/4 page (115 x 150 mm or 58 x 300 mm)

€ 320,-

1/8 page (115 x 75 mm)

€ 170,-

1/16 page (58 x 75 mm)

€ 120,-

30% positioning tariff on cover

RATES ONLINE
Size

Price

Branded content

€ 825,-

Newsletter item

€ 435,-

Social media post

€ 125,-

Run of
Network

Other possibilities are:
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Competitions
• Recruitment fees

• Readers campaigns
• Mail and win campaigns
• Shopping
• Vacancies
• Newsletters
• Product placement

More information can be found on
www.fnl.nl/mogelijkheden

DELIVERY SPECIFICATIONS FOR ADVERTISEMENTS
PRINT: Advertisements must be delivered as certified PDF with 5 mm
margins on all sides, in CMYK colours and with 300 dpi resolution.
ONLINE: As gif, jpeg, png or html5. The maximum file size is 300 kb.
More information and our PDF Profile is available on: www.fnl.nl/
specificaties or send an e-mail to ads@fnl.nl.

