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Reizende bladen Vier tijdschriften strijken tijdelijk neer in een stad of straat
en wijden er een heel nummer aan. Van Kyoto tot Montreal. tekst Ebele Wybenga
B oatM agazine
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Onder de reizende bladen is Boat Magazine
de pionier. De redactie kiest een stad en vestigt zich daar tijdelijk. Na nummers over Sarajevo, Detroit, Londen, Athene, Kyoto, Reykjavik en Lima is nu Los Angeles aan de beurt.
De makers hebben een voorliefde voor steden die eenzijdig in het nieuws komen. Door
de stad niet als bezoeker maar als bewoner
te leren kennen, willen ze de lezer een evenwichtige indruk geven van het echte leven.

Dat lukt, ondanks de glossy vormgeving.
Het nummer over LA opent met een reportage over mensen die in hun auto’s slapen en
eindigt met een lijst van negentien Iraanse
restaurants.
b oat-mag.com, #8, 9,95 euro

A ortica

2

Dit jaarlijks verschijnende blad bestaat uit
300 pagina’s gewijd aan één stad. De makers, een Italiaans-Duits echtpaar, noemen
het een road-trip in tijdschriftvorm. Voor hun
tweede nummer streken ze met pasgeboren
kind zes weken neer in Auckland,
Nieuw-Zeeland. De bulk van het blad wordt
gevormd door interviews met creatieve lokale bewoners, met foto’s van hun huis of
atelier en een selectie uit hun werk. Maar

doordat het blad bol staat van de adressen
is Aortica geschikt als alternatieve reisgids.
Advertenties zijn ondergebracht in een
‘Commercial Break’-sectie en komen er alleen in als ze mooi genoeg zijn.
aortica.com, #2, 20 ,90 euro

W eared ub lin
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Bladenmaker Conor Purcell zet zich af tegen
mainstream reistijdschriften en -gidsen die
vol staan met verhalen en lijstjes die zijn
beïnvloed door citymarketing en adverteerders. Zijn met minimale middelen geproduceerde tijdschriften geven een eerlijke en
persoonlijke kijk op één bestemming. Eerder maakte hij nummers over Dubai en Kathmandu, zijn nieuwste uitgave gaat over Dublin. Niet over de must sees maar over wat

zich afspeelt buiten het zicht van de gemiddelde toerist. Het houtje-touwtjekarakter
blijkt onder andere uit de iPhone-foto’s.
Toch overstijgt het beeld het snapshotniveau: de portretten van bewoners van
Dublin achter in het blad zijn galeriewaardig.
cjp urcell.com, #1, 13,50 euro

Flaneur
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Dit uit Berlijn afkomstige tijdschrift zoomt elke
editie in op één straat Het eerste nummer verkende de Kantstrasse in Berlijn het tweede de
Georg-Schwarz-Strasse in Leipzig en het nieuwste nummer Rue Bernard in Montreal Flaneur
laat je een stad beleven met de blik van een geduldige slenteraar Rue Bernard ontspringt bij
een elegant park en eindigt in een rommelig industriegebied Dit biedt een ideale doorsnede

van het stadsleven Een voormalige bewoner
haalt herinneringen op bij fotostillevens van afhaalmaaltijden herenkapper Yves vertelt zijn levensverhaal Rome is de waarschijnlijke bestemming voor het volgende nummer welke
straat is nog een verrassing
flaneur-magazine.com, #3, 15 euro

