TECHNISCHE INFO /
INFORMATIONS TECHNIQUES

KALENDER / CALENDRIER 2021
STEPS / KNACK WEEKEND BLACK KNOKKE-HEIST
VERSCHIJNING / DATE DE PARUTION

28/07/2021

DEADLINE AANVRAAG PUBLISCOPIE /
DEADLINE DEMANDE PUBLISCOPIE

18/06/2021

DEADLINE RESERVATIE / DEADLINE RÉSERVATION

02/07/2021

Nagesneden formaat
(trimbox):
H 267 mm x B 202 mm

PROEVEN / ÉPREUVES

28/06/2021

Format fini (trimbox) :
H 267 mm x L 202 mm

OPMAAK ZONDER PROEF / MISE EN PAGES SANS ÉPREUVE

30/06/2021

PROEF TERUG IN PREPRESS / ÉPREUVE DE RETOUR AU PRÉPRESSE

30/06/2021 - 11u.

Format fini + 5 mm fonds perdus :
H 277 mm x L 212 mm

DEADLINE AFGEWERKT MATERIAAL / DEADLINE MATÉRIEL FINI

06/07/2021

Nagesneden formaat + 5 mm valse
snit + 5 mm snijtekens:
H 287 mm x B 222 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus
+ 5 mm traits de coupe :
H 287 mm x L 222 mm

1/1 PAG. AFLOPEND / À FOND PERDU

1/1

Nagesneden formaat
+ 5 mm valse snit:
H 277 mm x B 212 mm

Knokke-Heist
28/07/2021

In de valse snit mogen geen paskruisen, kleurstrips of
dergelijke voorkomen.
De teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen
moeten min. op 10 mm van de snit staan.

TARIEF / TARIFS
STEPS / KNACK WEEKEND BLACK KNOKKE-HEIST

Valse snit = afloop = bleed

FORMAAT / FORMAT

2/1 pag. aflopend
à fond perdu
1/1 pag. aflopend
à fond perdu

1/2 pag. publiredactioneel
publirédactionnelle

r 3.142
+ supplement voor voorkeursplaatsing*
+ supplément emplacement préférentiel*
r 1.836
+ supplement voor voorkeursplaatsing*
+ supplément emplacement préférentiel*
r 1.045
+ supplement voor voorkeursplaatsing*
+ supplément emplacement préférentiel*

Cover 2 & 3
Couverture 2 & 3
Cover 4
Couverture 4

Aucun signe typographique (croix de repère, repères
chromatiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.
Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.
Fonds perdus = bleed

2/1 PAG. AFLOPEND / À FOND PERDU

+25%
+50%

* Plaatstoeslag / surcharge:

2/1

-- Na cover 2 / vóór intro -> 1ste t.e.m. 4de positie: +20%
Après couverture 2 / devant Édito -> 1er jusqu’au 4e emplacement: +20%
-- Na intro / vóór inhoudspagina -> 5de t.e.m. 8ste positie: +15%
Après Édito / devant Table des Matières -> 5e jusqu’au 8e emplacement: +15%
-- Andere voorkeursplaatsingen: +10%
Autres emplacements préférentiels: +10%
-- Er wordt enkel Nederlandstalig advertentiemateriaal aanvaard.
Nous acceptons uniquement des annonces publicitaires en Néerlandais.

Nagesneden formaat
(trimbox):
H 267 mm x B 404 mm
Format fini (trimbox) :
H 267 mm x L 404 mm

KEYFACTS

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit: H 277 mm x
B 414 mm

Oplage / Tirage: Black Knokke-Heist 28.000 ex.

Format fini + 5 mm fonds perdus :
H 277 mm x L 414 mm

Troeven:
- Knack Weekend Black Special Knokke-Heist brengt een unieke mix van mode, interieur,
outdoor living, beauty, restaurants, de favoriete adresjes van locals, hotspots, logeeradressen en zoveel meer
- 48 pagina’s redactie met focus op kuststreek
-- Oplage gericht verspreid naar geselecteerde steden & gemeenten van Knack-abonnees,
deelnemende adverteerders en verkooppunten kuststreek en omgeving
- Juiste doelgroep, mensen met oog voor mooie en luxueuze zaken
- Goed gestoffeerd magazine op zeer dik, wit en mat boekpapier
- Ook op iPad voor alle abonnees
- Coverwissel voor Knack met de focus op de kust

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe :
H 287 mm x L 424 mm
In de valse snit mogen geen paskruisen, kleurstrips of
dergelijke voorkomen.
De teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen
moeten min. op 10 mm van de snit staan.
Alle materiaal moet steeds in één stuk geleverd worden.
Teksten die doorlopen van de ene pagina op de andere
pagina moeten 3 mm links en 3 mm rechts van de plooi
blijven.
Valse snit = afloop = bleed
Aucun signe typographique (croix de repère, repères
chromatiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.
Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.
Tous les matériels doivent toujours être livrés en une
pièce, même ceux qui transgressent le pli de la page.
Les textes à cheval sur une double page seront composés
avec une marge de 3 mm de chaque côté du pli.
11137RLM

Atouts :
- Knack Weekend Black Spécial Knokke-Heist vous offre un mix unique de mode,
intérieur, outdoor living, beauty, restaurants, adresses favorites de locaux, hotspots,
adresses de séjour et autres
- 48 pages rédactionnelles se concentrant sur la région côtière
- Tirage envoyé aux villes et communes sélectionnées des abonnés Knack, annonceurs
participants et points de vente dans la région côtière et environs
- Bon groupe-cible, hommes et femmes qui ont l’œil pour des choses jolies et luxueuses
- Très gros magazine imprimé sur du papier de livre blanc très épais et mat
- Egalement sur iPad pour tous les abonnés
- Changement de couverture du Knack en mettant en avant la côte

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit + 5 mm snijtekens:
H 287 mm x B 424 mm

Fonds perdus = bleed

MEER INFO / POUR PLUS D’INFORMATIONS: WWW.ROULARTA.BE

powered by

Knack Weekend
Black Knokke-Heist

Steps en Knack Weekend
bundelen hun krachten.
MIS DEZE KANS NIET EN SCOOR BIJ UW POTENTIËLE KLANTEN!

Steps et Knack Weekend
conjuguent leurs forces.

POWERED BY STEPS
KNOKKE-HEIST - OPLAGEN EN DISTRIBUTIE/TIRAGES ET DISTRIBUTION:

NE RATEZ PAS CETTE CHANCE DE MARQUER CHEZ VOS CLIENTS POTENTIELS !

Tekst Wim Denolf
Foto Filip Naudts

Kim Verbist
Geboren in 1968 in
Antwerpen, als kleindochter
van twee Vlaamse grootvaders en twee Waalse grootmoeders.

Tekenaar,
beeldhouwer
en schilder

Thomas Lerooy (39) werd bekend met inkt
tekeningen en bronzen sculpturen en expo
seerde onder meer in het Museum voor
Schone Kunsten in Brussel en het Petit Palais
in Parijs. Deze zomer verrees ter hoogte van
residentie Cap Horn in Duinbergen het kunst
werk Tower. De 22 meter hoge totem met 49
bronzen bustes is Lerooys eerste permanente
sculptuur in de openbare ruimte.

Gepokt en gemazeld in Chimay
en Geel, waarna ze interieurarchitectuur ging studeren aan
La Cambre in Brussel.

‘Ik heb het idee
dat ik maar beter
in de buurt van
mijn werk blijf,
alsof ik een baby
te voeden heb’

SINT-ANDRIES

ANTWERPEN

KNOKKE-HEIST

SINT-DENIJS-WESTREM

ASSEBROEK

KOKSIJDE

SINT-GENESIUS-RODE

BERCHEM (ANTWERPEN)

KORTRIJK

SINT-KRUIS (BRUGGE)

BERENDRECHT

KRAAINEM

SINT-MARTENS-LATEM

BEVEREN (ROESELARE)

LAPSCHEURE

SINT-MICHIELS

BRASSCHAAT

LASNE

SNELLEGEM

BRUGGE

LISSEWEGE

STALHILLE

BRUSSEL

MOERKERKE

UKKEL

DAMME

OEKENE

VARSENARE

Een echt collector’s item, boordevol mode, interieur, outdoor living, beauty, de
favoriete adresjes, culinair, must haves en zoveel meer!

DEURLE

OOSTDUINKERKE

WAARDAMME

DE HAAN

OOSTKAMP

WAREGEM

Verschijnt 1 keer per jaar, 48 pagina’s redactie met focus op uw kuststreek.

DRONGEN

OOSTKERKE (DAMME)

WESTKAPELLE

DUDZELE

OUD-HEVERLEE

WILRIJK (ANTWERPEN)

DUINBERGEN

RAMSKAPELLE (KNOKKE-HEIST)

WULPEN

EDEGEM

ROESELARE

ZANDVLIET

GENT

RUDDERVOORDE

ZERKEGEM

HEIST-AAN-ZEE

RUMBEKE

ZUIENKERKE

HERTSBERGE

SCHILDE

HOVE

SCHOTEN

JABBEKE

‘S GRAVENWEZEL

KAPELLEN (ANTWERPEN)

SIJSELE

Richt behalve hotels ook kantoren en woningen in.
kim-verbist.com

Linkerpagina: in volle
lockdown plantten Kim
en Sofie 1300 planten in
de tuin. De tuinpaden
legden ze daarna eigenhandig aan met vier ton
schelpen.
Boven: de roze keukendeuren zijn van robuust
linoleum gemaakt, het
keukenblad van fijn terrazzo.

KNOKKE-HEIST 2020

Links: In een van de
gastenkamers zorgt een
oude schommelpoedel
voor een kinderlijke sfeer.
De bedsprei is een souvenir uit Oezbekistan, de
mobile aan het plafond
vond Kim in een brocanterie.
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www.weekend.be
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KNOKKE-HEIST 2020

KEERBERGEN

Naar school gaan was een verplichting waar ik
niets van begreep. Voor mij was dat als een gevangenis, ik probeerde voortdurend te ontkomen
aan het systeem en de regels die me opgelegd
werden. Van mijn atlas bleef op het einde van het
schooljaar niets over, want die krabbelde ik vol met
tekeningen. Eigenlijk doe ik vandaag precies hetzelfde: als kunstenaar herteken ik stukje bij beetje
de wereld.
Op mijn 22ste heb ik alles wat ik ooit gemaakt
had weggegooid. Ik wilde loskomen van de postmodernistische strekking die de hedendaagse
kunst beheerste en het gebruik van afval aanmoedigde, maar ook van de luchtbel waarin ik als student aan het KASK in Gent geleefd had. Een
drastische beslissing, maar ik wilde mijn eigen weg
uitstippelen, in plaats van de aanwijzingen van
docenten of de tijd-geest te volgen.
Het kunstenaarsleven was voor mij als een
sneeuwbal die naar beneden rolde: er viel gewoon niet aan te ontsnappen. Leeftijdsgenoten
droomden van geld verdienen, van een leuk appartement en een mooie sofa, terwijl ik me alleen maar
afvroeg wat ik dan in godsnaam zou moeten kopen. Een sofa om op te rusten? Dan wijdde ik me
liever volledig aan de kunst. Waarmee ik niet bedoel dat je als kunstenaar volledig buiten de maatschappij staat – ik betaal facturen zoals iedereen,
en dan heb ik het nog niet over de commercie op
de kunstmarkt.
Brons dwingt je om zeker te zijn van je stuk. Ik
heb ondertussen ook met zilver, marmer, gips en
andere materies gewerkt, maar zeker in het begin
van mijn carrière was het goed om me te focussen
op sculpturen in brons. De materie beangstigde
me, maar de hoge productiekosten verhinderden
dat ik zomaar wat deed.

Werkte jarenlang als interieurarchitecte en consultant in de
hospitalitysector. Onder andere voor Marriott en Wyndham
Hotels in landen als Moldavië
en Kazachstan.

KNOKKE 2020

Een goed beeld zet je aan het denken. Wat ik in
mijn werk zie of wil vertellen is bijkomstig. Op
Instagram geniet ik er enorm van dat mensen een
beeld als Not Enough Brains to Survive, een
Griekse atleet met een enorm hoofd dat onder
zijn eigen gewicht bezwijkt, regelmatig reposten
en telkens een andere betekenis geven. Studenten posten het soms bij het blokken, maar ik zag
het ook al in de context van de Black Lives
Matter-beweging en de coronapandemie.
Ik heb pas anderhalf jaar geleden mijn angst
voor de schilderkunst bezworen. Ik heb er altijd
naar opgekeken en ging als jonge twintiger al met
olieverf aan de slag, maar het was alsof mijn handen er niet mee overweg konden – de verschillen
met de beeldhouwkunst waren te groot. Anderzijds weet ik ook dat ik het mezelf soms moeilijk
moet maken om vooruit te komen. Moeilijk op
technisch vlak, maar ook meer in de zin van wie ik
ben en waar ik voor sta als kunstenaar. In een
samenleving die mensen graag in hokjes stopt en
catalogiseert iets doen dat je naam en faam misschien doorprikt en je van je piëdestal haalt: dat
vind ik enorm spannend.
Mijn werk achterlaten is moeilijk. Ik weet dat ik
mezelf niet voortdurend kan opsluiten in mijn atelier in Elsene, maar ik heb altijd het idee dat ik
maar beter in de buurt van mijn werk blijf, alsof ik
een baby heb die ik op tijd en stond moet voeden.
Naar buiten gaan of reizen haalt me ook uit het
mentale en creatieve proces achter een nieuw
werk, en wat als ik net op dat moment de ultieme
ingeving heb? Ik vertoef sinds enkele jaren graag
op de Griekse eilanden, maar ik worstel altijd met
de gedachte dat ik beter in mijn atelier was gebleven.
Niets is voor de eeuwigheid. Ik werk onder meer
rond de vergankelijkheid van het leven, maar dat
verval wacht misschien ook mijn eigen beelden:
wie weet waar ze ooit belanden. Toch vind ik dat
je er als kunstenaar naar moet streven om opgenomen te worden in museumcollecties of in de
openbare ruimte. Ik wil niet alleen maar voor de
kunstmarkt werken, maar ook iets teruggeven
aan de gemeenschap.
thomaslerooy.com

28.000 EXEMPLAIRES ENVOYÉS AUX ABONNÉS KNACK DES VILLES ET COMMUNES SÉLECTIONNÉES + ANNONCEURS
PARTICIPANTS + POINTS DE VENTE À KNOKKE-HEIST ET ENVIRONS

AFSNEE

Begon haar carrière bij
Saint-Gobain, de Franse glasproducent.

99

Thomas
Lerooy

28.000 EXEMPLAREN GERICHT VERSPREID NAAR DE KNACK-ABONNEES VAN DE GESELECTEERDE STEDEN &
GEMEENTEN + DEELNEMENDE ADVERTEERDERS + VERKOOPPUNTEN KNOKKE-HEIST EN OMGEVING

Gericht verspreid naar geselecteerde steden & gemeenten van Knackabonnees, deelnemende adverteerders en losse verkooppunten.

Un véritable collector, qui aborde mode, déco, outdoor living, beauté, bonnes
adresses, gastronomie, must-haves et bien d’autres !
Paraît une fois par an, 48 pages rédactionnelles centrées sur la région
côtière.
Distribués aux abonnés de Knack selon les villes et communes sélectionnées,
aux annonceurs participants et en librairies.

