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Upptäcktsresan 2017
appen Svenskt Kulturarv!
Nå en konst- och kulturintresserad allmänhet med en annons i
Kulturmagasinet Upptäcktsresan i kombination med vår app för
museer och kulturhistoriska besöksmål. Du kan också välja att
enbart synas i appen.
Upptäcktsresan är ett magasin fullt av kulturnöjen. Här presenteras ett stort urval av vad Sverige har att erbjuda bland Svenskt
Kulturarvs medlemmar: museer, slott och kulturhistoriska besöksmål. Givetvis är Upptäcktsresan öppen även för er som inte är
medlemmar, men som vill synas i Sveriges största kulturmagasin
som annonsörer.
Alla annonsörer får också sin information synlig och sökbar i den
app för iphone och android som vi lanserade förra året. Appen,
som är platsnavigerande, visar vägen till hundratals besöksmål och
ett stort antal utvalda hotell. Väljer du att annonsera kommer din
info att synas i appen från bokningstillfället och hela 2017.
Upptäcktsresan trycks i 130 000 exemplar och kommer ut i maj
varje år. Den skickas till över 20 000 prenumeranter samt delas
ut gratis på bl a turistbyråer och museer. Ladda ner gratisappen,
Svenskt Kulturarv, och se om just ditt besöksmål, skulle platsa här!

……………………………………………………………………………………………………………………
annonsförslag

bokning & utgivning
Helsida:
180 x 270 mm
52 000:-

1x4
moduler
56 x 120
mm
Pris 9 500:-

Halvsida:
180 x 135 mm
29 000:-

1x2
moduler
56 x 60 mm
Pris 4 900:-

2 x 2 moduler
118 x 60 mm
Pris 9 500:-

nästa nummer av Upptäcktsresan kommer i maj 2017 och är aktuell
till maj 2018. OBS! Sista bokningsdag för annons 13 mars 2017.
Kontakt: Teresa Cotroneo Meneses tel 046-39 99 40
e-post teresa@svensktkulturarv.se
materialadress: info@svensktkulturarv.se

annons & app

Besöksmål och evenemang (museer, konsthallar, kulturgårdar, föreställningar) hotell
och restauranger är välkomna att annonsera,
de tillgängliga formaten ser du här bredvid.
Pris från 4 900:-. Du som endast vill synas i
SKA-appen betalar 3 000:- för hela 2017.
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Nu visas en
extra fin och
omfattande
Zornutställn
ing. Vid sidan
av de
vanlig a, välkän
da verken ställs
även
delar ur konstn
ärens samlin
gar ut,
allt från egypti
ska skulpt urer
och
Rembrandte
tsning ar
och allmogeförem till silverpjäser
ål. Från en
privatsam ling
i USA komm
er
Zorns
målning ”Cigar
ettrök erska”
(1894),
vilken nu för
första gången
visas för
en svensk publik
.
Visas t o m
11/9.

Njut av konst
och
Rackstadkoloni konsthantverk från
n, samtidskonst,
Oppstuhage,
vår
musik, föreläsn vackra park, visningar,
ingar, butik och
café.
Öppet maj-aug
alla dagar 11-17
sept-april tisd-sön
d 11-16
www

.rack stadm usee

t.se

DAN
ANDERSSON

VECKAN

3 x 2 moduler
180 x 60 mm
Pris 13 900:-

2016

30 juli–7 augus

LUDVIKA DALARNA
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Tidsresa n
– ett historieäv

zo r n s g
a m m e lg
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Här i Mora
bjuder man
in till en resa
som tar sin
början i medel
tiden och
som för oss
fram till 1800talet, då
konstnären
Ander s Zorn
var barn.
Resan äger
rum på Zorns
gammelgård som firar
100 år i år.
Tillsammans med vår
guide och reskam
får vi se och
rat
känna på hur
livet kunde
vara förr i tiden.
Stiga in i de
urgamla husen,
möta männi
skorna som
levde där, prova
deras mat, lyssna
deras musik
till
, ta del av deras
vardag ssysslor och
prova hur det
känns att gå
i deras kläder
.
Tidsre san invigs
15/6 och pågår
t o m 3/8. Under
denna tid sker
en mängd andra
också
aktiviteter på
Zorns
gammelgård
, t ex visas en
utställ ning
som berättar
mer om gamm
elgården
och dess histori
a.

Överraskning
arnas hus och

trädgårdar

i Leksand

Guidade visning
ar
Fantasifulla
trädgårdsrum
Stor naturpa
rk

0240-860 00

96

• ludvika.se

Munthes
HILDASHO
LM

Café
ÖPPET:
13/6-16/8 daglige
17/8-13/9 lör-sönn
www.hildasho

lm.org

Upptäcktsresan ges ut av Svenskt Kulturarv.
Chefredaktör Lena Sjölin.
Svanegatan 14, 222 24 Lund. Tel 046-39 99 40.
info@svensktkulturarv.se. www.svensktkulturarv.se
”... i Upptäcktsresan hittade jag personligen det kulturhistoriska övernattningsstället
Dahlströmska gården i Vadstena, rum och frukost i ett 1800-talshospital för bättre bemedlade. ”
(Värmlands Folkblad)

