MEDIEPLAN 2019
KVALITET - NYSKAPENDE - UTFORDRENDE - MANGFOLD

Dissimilis har i alle år arbeidet for økt livskvalitet og
respekt for mennesker med utviklingshemming og
andre funksjonsnedsettelser.
Organisasjonen har vært med på å bryte barrierer i
Norge og i land over hele verden. I Dissimilis ønsker vi
å ha et tilbud i hele livsløpet og vi tilstreber hele tiden å
utvikle våre aktivitetstilbud og å skape flere og bedre
tilbud over hele landet. Vi driver en betydelig
oppsøkende og veiledende virksomhet på landsbasis
som videreføres i 2019 og som retter seg mot nye
målgrupper. Hele tiden med fokus på økt aktivitet og
deltakelse.
Vi mener at et samfunn som i økende grad er på jakt
etter det perfekte, trenger organisasjoner som tør å
sette annerledeshet og mangfold på dagsorden.
Dissimilis arbeider aktivt for at mennesker med

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter

utviklingshemming skal ha en plass i det kulturelle
landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og
mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere
menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.
Vårt arbeid og våre aktiviteter er forankret i et verdisyn
hvor mangfold og kvalitet står som sentrale verdier,
samtidig som vi skal tørre å være utfordrende og
nyskapende.
Av ting som skal opp på scene i 2019 nevnes musikalen
«PRUMP, en musikal som stinker». Den skal spilles på
Operaen og byr på masse humor og varme. Over 50
elever og instruktører ved kompetansesenteret samt
gjesteartister er i aksjon. 2019 vil også by på en større
bandmønstring i Oslo, festival på Rådhusplassen,
juleforestilling og en rekke spilleoppdrag og
undervisning rundt om i landet.

Dissimilis Norge

Dissimilis nasjonale kompetansesenter utgjør kjernen i
Dissimilis. Senteret har en tredelt virksomhet som består av:
1. Utvikling og formidling av kompetanse innen tilrettelagt
scenekunst.
2. Arrangering av forestillinger og konserter
3. Tilrettelagt undervisning i musikk, dans og teater.

Dissimilis Norge er en interesseorganisasjon dannet i
1992 med mål om å ivareta interesser og behov til
Dissimilisgrupper over hele landet.

Dissimilis gir et unikt kulturtilbud, som utover deltakelse og
opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet,
verdighet og livskvalitet. Gjennom musikk, dans og teater
utvikler elevene sine kreative sider, og som likestilte utøvere
gis opplevelser av mestring og verdighet – en berikelse
også for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I dag har organisasjonen et landsomfattende
nedslagsfelt, med hele 89 medlemsgrupper og 800
medlemmer fra hele landet.

I 1998 ble dette arbeidet styrket gjennom et fullverdig
medlemskap i Norsk musikkråd.

Magasinet Dissimilis

Dissimilisfestivalen

Magasinet Dissimilis gis
ut 4 ganger i året med et
opplag på 2500 blader.
Dette er et magasin som
presenterer fagstoff relatert
til tilrettelagte aktiviteter og
kulturtilbud og serverer
aktuelt stoff fra inn- og
utland basert på hva som
rører seg ute blant
Dissimilisgruppene og
blant andre kulturelle og
aktivitetsskapende aktører.
Bladet gir medlemsgrupper
mulighet til å profilere
aktiviteter og er et viktig
medium for inspirasjon og
berikelse for aktører og
ledere.

Dissimilisfestivalen
går årlig av stabelen på
Rådhusplassen i Oslo.
Grupper og artister fra
hele vårt nettverk
opptrer og skaper liv i
Oslos hjerte fra lørdag
morgen til søndag
kveld. Gjennom hele
helgen myldrer det av
folk på festivalområdet.
Festivalprogrammet er
mangfoldig og
spennende, med over
200 Dissimilisartister,
kunstneriske stunts,
gjesteopptredener med
kjendiser som DDE, Ila
Auto og OnklP m.fl.

Utgivelsesplan 2019

Annonseformater

Utgivelse
Dissimilis 1/2019
Dissimilis 2/2019
Dissimilis 3/2019
Dissimilis 4/2019

Materiellfrist
1.feb
15.mars
13.august
29.nov

Utgivelsesdato
23.feb
13.april
12.okt
21.des

Bandkonsert Oslo
Dissimilisfestivalen
Klubbkveld
«PRUMP» på Operaen
Juleforestilling

10.april
15.mai
15.okt
1. nov
12.nov

26. april
1.juni
23.okt
18. nov
1.des

Side
1/1 side
1/2 side liggende
1/2 side stående
1/4 side liggende
1/4 side stående
1/8 side liggende
1/8 side stående
1/16 side

A4 format
186 x 264mm
186 x 130mm
90 x 264mm
186 x 64mm
90 x 130mm
186 x 30mm
90 x 64mm
90 x 30mm

A5 format
135 x 192mm
135 x 95mm
65 x 192mm
135 x 45mm
65 x 97mm
135 x 20mm
65 x 45mm
65 x 20mm

* Utfallende annonser ved 2/1 side og 1/1 side må ha
skjæremerker, samt 5 mm utfallende bakgrunn på alle sider.
NB: A4 er for Magasinet Dissimilis og A5 for Program

Distribusjon
Medlemmer, kulturskoler, kommuner, storting og stortingsrepresentanter, div. skoler og utdanningsinstutisjoner,
samarbeidspartnere og annonsører.

Annonsekontor
Dissimilis Salg ANS
Brobekkveien 38, 0598 Oslo Tlf: 99
35 23 46
E-post: jostein@media-team.no
www.media-team.no

Utgiver

Annonsepriser

Dissimilis nasjonale
kompetansesenter/ Dissimilis Norge
Emma Hjorthsvei 50, 1336 Sandvika
Tlf: 67 17 48 80 | Faks: 67 13 16 10 Epost: post@dissimilis.no

www.dissimilis.no
Redaktører
Magasinet Dissimilis
Liv Bakke Kvinlog
90 15 89 79 / liv@dissimilis.no
Programblader
Silje Ask
90 18 95 81 / silje@dissimilis.no

Design/layout
Vibeke Marnburg
Tlf. 470 15 674
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Bakside
Helside
Halvside
Kvartside
1/8 side
1/16 side

kr. 50 000,kr. 39 000,kr. 23 000,kr. 15 000,kr. 10 000,kr. 7 000,-

Trykk
MERKUR GRAFISK AS
Magasinet Dissimilis og programbladet til
forestillingene/konsertene blir produsert etter
miljøstandardene ISO 14001 og Svanemerket.
Merkur er medlem i Grønt Punkt.
www.merkurgrafik.no

