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Hvad adskiller Reflex fra andre lyriktidsskrifter?
Vi bruger bredformat (liggende A4) og tidsskriftet er et pdf-dokument, som kan indeholde tekst, 
billeder, link til sider i dokument og link til websider, lyd og filmklip. Altså et elektronisk tidsskrift 
eller e-zine. 

I Reflex gør vi meget i at præsentere den enkelte digt/værk - 
vi tænker i skriftstyper - og farver, hvis vel og mærke forfatteren ønsker det

Hvad er folkene bag Reflex interesseret i at bringe?
Digte, billeddigte, digte i lyd/filmklip, illustrationer, link, artikler om lyrik og anmeldelser 

Kan jeg få reklamer bragt for ens digtsamling? (it’s all about fame and money⸮)
Ja, bidragydere, hvis man sender et udkast/færdig ting (gerne PDF) til reklame.
Reklamen må fylde højst en halv side i Reflex.
Kun én gang per sælgende medie/digtsamling. 
Og højst 3 reklamer fra dig i hvert nr.

Hvordan sender jeg bidrag til Reflex?
Lad os slå fast, vi antager at der er foretaget korrektur i forvejen, hvis der er risiko for fejl varsko 
redaktøren.

Stof filformat sendemåde

tekst MS-Word (.doc)
Rich Text Format (.rtf)
Apple Pages (.pages)
Portable Document Format 
(.pdf)
Tekst i et e-brev

e-post til reflex@57nord.dk 

Billeder .jpg, .gif og .png indtil 20Mbytes per e-post til 
reflex@57nord.dk

Lyd .mp3  .mp4 (AAC)

indtil 20Mbytes per e-post til 
reflex@57nord.dk

Filmklip .mpg .mp4 .mov .wmv

indtil 20Mbytes per e-post til 
reflex@57nord.dk

Datamedier CD/DVD eller Secure Digital memory card (SD) kan sendes til:
Jan Nygaard
Vangen 253
9400 Nørresundby

Kan jeg få mine digte optaget under pennenavn/kunstnernavn/alias/pseudonym?
Ja, men det er smart at lade redaktionen vide ens navn, så man på et senere tidspunkt kan lade 
digtene udgive under eget navn
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Hvilke begrænsninger er der på bidrag?

Højst 9 sider i alt + multimedia fra dig:

Stof Antal sider i Reflex per nummer fra 
dig - højst

Digte, billeddigte

3 siderIllustrationer 3 sider
Pr. artikel/anmeldelse

3 sider

Multimediedigte (link, lyd, film og 
evt. tekst og billede)

ikke fastsat

Hvordan laves Reflex?
På redaktionsmøde bestemmes rækkefølge, opsætning og evt. begrænsninger
Kun medlemmer af 57º Nord kan deltage som redaktion

DTP: InDesign CS3
PDF: Acrobat 7.0 Pro
Hovedcomputer: Mac Mini 2Ghz Intel Core 2 Duo med styresystemet Mac OS X Snow Leopard

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i Reflex?
Sig det til redaktøren, men ellers kører vi efter:
* Hvis det er inden 14 dage efter første udgaves offentliggørelse rettes fejlen/forbedringen
* Og det ikke er bagatelagtigt, men seriøs fx:
 - forkert navn
 - manglende ord
 - at der er skrevet forkert jævnfør manus
* versionsnummer afsættes på side 1 i nederste højre hjørne: <år>-<nr>.<opgradering>

Hvor stort kan Reflex fylde i bytes? 
Reflex lægges på issuu.com - et sted man kan læse Reflex på en lækker, nem og hurtig måde. På 
issuu.com er begrænsningen 100MBytes. Men Reflex er meget brugerorienteret - og brugerne vil 
gerne sprænge rammer, så den tekniske grænse er sat til 650 Mbytes = en Compact Disc. Numre 
over 100Mbytes vil alene kunne hentes fra 57º Nords websted.


