
Sedan 2003 har Lira Musikmagasin gett ut Lira Festival – Nordens största festivalguide.

F ör hela fjortonde året i rad presenterar Lira Musikma-
gasin Nordens mest gedigna festivalguide. Lira 
Festival har efter alla dessa framgångsrika år blivit en 

efterlängtad och oumbärlig vägvisare till musikupplevelser av 
alla slag, främst i Sverige men också i Skandinavien och 
övriga världen. Ingen liknande produkt har samma kvalitet, 
rika urval och kvalificerade distributionsnät.

Genom en rad samarbetspartners som tidskrifter, bibliotek, 
klubbar, musikskolor, turistbyråer och festivaler från Skåne 
till Norrbotten når vi en genuint musikintresserad läsekrets. 
Guiden distri bueras även med Danmarks respektive Norges 
dominerande musiktidningar. Här har våra annonsörer chans 
till en helt unik exponering mot hela Skandinavien.

Lira Festival görs också tillgänglig i sin helhet på webben, i 
praktiskt bläddrings- och sökbart format.

För dig som annonsör finns knappast något mer prisvärt 
alternativ för att nå ut på samma sätt.

Detta är Lira Festival
Lira Festival innehåller ett nära nog komplett kalendarium över 
Nordens alla musikfestivaler från juni 2015 till maj 2016 – 
samt ett välavvägt urval från resten av världen. Den täcker de 
flesta musikgenrer, från jazz till klassiskt, rock till folkmusik. 
Dessutom generöst med nyhetsnotiser, heta artistintervjuer 
och lockande reportage inför musiksommaren. 

Därför Lira Festival
För många är häftiga musikupplevelser sommarens höjdpunkt. 
Men vilken fest skulle falla mig i smaken? Vad finns egentli-
gen? I Lira Festival hjälper vi läsarna att hitta svaren – oavsett 
om det är stora arenor eller små scener, exotiska helhetsupp-
levelser eller förföriska spelmansäventyr som lockar mest. 

Genom samarbetet med livstilsmagasinet Camino har vi 
också fått in miljöaspekten i guiden. Caminoredaktionen hjäl-
per våra läsare att tänka miljösmart kring festivalsommaren.

Lira Festival liknar i formgivningen vanliga Lira Musikma-
gasin, men fick 2013 en uppfräschad och mer egen utform-
ning. Den trycks i ett praktiskt format, mitt emellan A4 och A5 
(170x242 mm). Lätt att stoppa i fickan, lätt att spara. 

Årets bilaga blir 52 sidor tjock. Om du vill se 2015 års 
version innan du bokar, be att Elisabeth Tingdal skickar dig 
fjolårets guide.

Annonsdeadline 15 april!
Här har du en unik möjlighet att nå hela musik-Skandinavien 
med ditt budskap, i en läsvärd kvalitetstrycksak som sparas. 

Boka via Elisabeth Tingdal per mejl eller telefon  
– senast den 15 april. Elisabeth svarar på alla frågor 
rörande annonsering.

elisabeth@lira.se
031-84 21 82, 0703-96 74 93

Preliminär utgivning och upplaga 
2016:
Totalt distribuerar vi närmare 40.000 exemplar av tidningen 
under första veckan i juni.
Med Lira Musikmagasin: 3.500 ex
Med Camino: 4.000 ex
Med MusikerMagasinet: 5.000 ex
Med norska tidskriften Folkemusikk: 2.000 ex
Med danska tidskriften Jazz Special 5.000 ex
Dessutom distribueras tidningen till klubbar, musikutbildning-
ar, arrangörer, bibliotek, skivbutiker, turistbyråer och liknande i 
hela Sverige.
Lira Festival publiceras även i sin helhet digitalt. På webben 
via Lira.se samt för läsplatta (alla plattformar) genom tjänster 
som Qiozk, Readly och Ztory.

Boka plats i Nordens 
största festivalguide!

2016

Läs mer om Lira Musikmagasin på www.lira.se

ANNONSLEvErANS
Senast 19 april till annons@lira.se. 
Leverera som pdf med alla bilder (cmyk, 
inlästa med 300 dpi) och typsnitt inbäd-
dade/bifogade. Eller som bild (tiff eller 
jpg). Namnge filerna med ditt (annonsö-
rens) namn + mått.  
Ex: ”NNjazzfestival_72x112.pdf”.  
Inte ”Annons_Lira.pdf”.

Alla frågor kring teknik och leve-
rans besvaras av:
Mattias Malmgren
annons@lira.se, 031-13 44 10

ANNONSviLLkOr
I annonspriset ingår en snabb kontroll 
av digitalt levererat material. Därefter 
ska annonsen vara klar för tryck.
Vi kan formge annonsen åt dig, och 
arbetar då till timpriset 400 kr exklusive 
moms. Minimidebitering en timme.
Liras ansvar för fel är begränsat till 
högst annonskostnaden. Lira ansvarar 
inte för fel i annonsen om materialet är 
bristfälligt eller inte har levererats i rätt 
tid. Ev avbokning meddelas senast  
16 april.
Betalningsvillkor: 15 dagar efter 
publicering.

rEDAkTiONEN  
031-13 44 10

Chefredaktör och ansvarig utgivare:  
Patrik Lindgren, patrik@lira.se
0706-274312

redaktör för Lira Festival: 
Sunniva Brynnel, sunniva@lira.se

Annonsstorlek pris ex moms   mått, satsyta   mått, tryckyta med utfall

uppslag 40.000 kr 328 x 230 mm 340 x 242 + 5 mm utfall runt

baksidan 25.000 kr 150 x 230 mm 170 x 242 + 5 mm utfall runt

helsida 22.000 kr 150 x 230 mm 170 x 242 + 5 mm utfall runt

halvsida, ligg   14.000 kr 150 x 112 mm

halvsida, stå 14.000 kr 72 x 230 mm

kvartssida, stå 8.000 kr 72 x 112 mm

kvartssida, ligg 8.000 kr 150 x 53 mm

åttondelssida 5.000 kr 72 x 53 mm

Mått och priser (utfall enbart uppslag och helsidor)


