Nieuwe koers Tijdschrift Stad & Lande
Het vernieuwde tijdschrift Stad & Lande verschijnt vanaf 1 januari 2023. Net als het
huidige tijdschrift zal het vier keer per jaar verschijnen.
In het nieuwe tijdschrift staat de vraag vanuit de erfgoedsector voorop. We sluiten aan
bij historische tentoonstellingen en activiteiten. Het tijdschrift wordt de plek waar de
Groninger musea zich kunnen presenteren. Door hun tentoonstellingen en activiteiten te
versterken met inhoudelijke artikelen.
Het tijdschrift blijft ook de plek voor de erfgoedactualiteit. Aankondigingen van
tentoonstellingen, meningen en visies uit en over het Groninger erfgoedveld, recensies
van nieuwe publicaties, interviews etc..

1. Inhoud
Het centrale onderdeel van het tijdschrift wordt de presentatie van tentoonstellingen en
historische activiteiten in de vorm van inhoudelijke achtergrondartikelen annex catalogiinformatie. Dit wordt opgenomen in het middenkatern, maximaal 24 pagina’s. In principe
per nummer één artikel. Indien er meer vraag is kunnen we overwegen om meer
artikelen te plaatsen.
Het omslag heeft altijd een beeld uit het centrale artikel.
Andere onderdelen van het tijdschrift: inhoudelijke artikelen zoals gebruikelijk, actueel
nieuws over de erfgoedsector in Groningen, blogs, columns, interviews en recensies.
De inhoudelijke artikelen naast het centrale artikel kunnen zowel een ‘tijdschriftkarakter’
als een ‘jaarboekkarakter’ hebben.
Dus globaal drie onderdelen:
1. Tentoonstelling van een museum
2. Inhoudelijke artikelen
3. Erfgoedactualiteit

2. Uitvoering
Omvang: maximaal 80 pagina’s inclusief omslag, full color
Formaat: In overleg
Vormgeving: In overleg

3. Organisatie
De vereniging Stad en Lande blijft uitgever/eigenaar
De redactie is een samengaan van de huidige tijdschrift- en jaarboekredactie. Het
voorstel is om de redactie uit te breiden met één of twee leden die functioneren als
contactpersonen met het erfgoedveld en de distributie regelen.
De nieuwe redactie kan zelf verder het tijdschrift inhoudelijk vormgeven op basis van het
kader geschetst in paragraaf 1

Er wordt een eindredacteur aangetrokken die verantwoordelijk is voor de uitgaves.
Het tijdschrift heeft een vast abonneebestand plus losse verkoop in de musea, de
archieven, bij de historische verenigingen en boekhandels.
De financiering voor de periode 2023 – 2024 komt voor rekening van Stad & Lande, de
Groninger Historische Publikaties en mogelijk meer.

4. Afspraken met de erfgoedinstellingen
De musea, archieven en historische verenigingen kunnen ‘instellingslid’ worden. Dat
betekent dat zij zich verbinden aan het tijdschrift en de afleveringen verkopen in de
museumwinkel.
Afspraken:
De leden leveren
-

Een onderwerp naar aanleiding van een tentoonstelling (of activiteit)
Auteur (in overleg)
Afbeeldingen

Stad en Lande levert:
-

Het middenkatern van Stad & Lande (max. 24 pagina’s)
Redactie
Uitgave, Vormgeving en Druk
Distributie Verspreiding onder de leden van de vereniging en de instellingsleden.

Stand van zaken Jaarboek
Door het voorstel voor een nieuw format van het tijdschrift, de sterke prijsverhogingen
voor drukwerk en de noodzakelijkheid van extra budget voor de eindredactie van het
tijdschrift moeten er keuzes worden gemaakt. Het Jaarboek in de huidige vorm
verdwijnt. We werken graag samen met de RUG voor een digitale oplossing in Open
Access.

