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BRABANT REMEMBERS TOOLKIT

  

Brabant Remembers vertelt de persoonlijke verhalen over 
WOII: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of 
bevrijding. Vijfenzeventig verhalen waarin een levensverande-
rende keuze centraal staat. Dat doen we niet alleen! Samen 
met u worden deze verhalen vertaald naar een innovatief 
cultureel programma in 2019-2020. In gezamenlijkheid willen 
we zo onder andere de Tweede Wereldoorlog herdenken, 
de vrijheid vieren en de kwetsbaarheid van vrijheid tonen. 
Hier willen we actief een brede doelgroep, waaronder jongere 
generaties, bij betrekken.
 
U ontvangt vanuit Brabant Remembers een bijdrage om uw 
project te kunnen realiseren. Daarmee heeft u zich verbonden 
aan de communicatie- en stijlelementen van Brabant Remembers. 
Uw project wordt onderdeel van een gezamenlijke Brabant 
Remembers campagne. Dit heeft als voordeel dat zowel 
regionaal, als landelijk en internationaal eenduidig gecommuni-
ceerd kan worden en voor het publiek de gezamenlijke 
boodschap helder voor het voetlicht komt.
 
Omdat verschillende spelers bij het programma van Brabant 
Remembers betrokken zijn, is het van belang onder een 
gezamenlijke noemer te communiceren. Brabant Remembers 
stelt daarom deze toolkit beschikbaar voor alle aangesloten 
partijen. Zo kan binnen een eenduidige herkenbare stijl 
gecommuniceerd worden, waarbij de afzender en de eigenaar 
duidelijk zijn. Uiteraard is hierbij voldoende ruimte voor uw 
eigen partners en staat uw boodschap en activiteit centraal.

 In deze toolkit worden de Brabant Remembers uitingen 
toegelicht, richtlijnen gegeven voor verschillende communica-
tiemiddelen en ook zijn de verschillende stijlelementen in de 
toolkit uitgewerkt. We hebben verschillende voorbeelden 
samengesteld op basis waarvan u uw eigen communicatie-
middelen kunt samenstellen.
 
We willen u vragen uw drukwerk en andere communicatiemid-
delen voor te leggen bij onze art-director, Tomas Snels via 
Tomas@brabantremembers.com. Hij geeft advies en ziet toe 
op de verschillende uitingen die u ontwikkelt in samenwerking 
met Brabant Remembers.
 
Ontbreekt er iets in de toolkit of heeft u vragen? Neem dan 
contact met ons op via info@brabantremembers.com.
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LOGO’S

Logo verticaal
Brabant Remembers
75 personal life changing 
war stories

Logo verticaal
Brabant Remembers
Celebrate 75 years
of freedom

Logo DIAP voor 
bijvoorbeeld op kleding

Logo horizontaal
Brabant Remembers
75 personal life changing 
war stories

Logo
Brabant Remembers
75 personal life changing 
war stories

Gebruik logo’s Brabant Remembers
Het logo van Brabant Remembers heeft twee verschillende 
ondertitels en kent zowel een horizontale als een verticale versie. 
De verticale versie met de ondertitel ‘75 life changing war stories’ 
heeft altijd de voorkeur en kan overal worden ingezet. 

De logo’s met de ondertitel ‘Celebrate 75 years of freedom’ (of de 
Nederlandse variant daarvan) kunnen alleen gebruikt worden bij 
uitingen met betrekking op herdenken en vieren. Ook in combina-
tie met deze ondertitel heeft de verticale versie de voorkeur.
Alle logo’s zijn op te vragen in diverse formaten (EPS, PDF, JPG). 

PANTONE: 4
85

RGB: 2
20-13

-2
1
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KLEURGEBRUIK

C:5 - M:100 - Y:100 - K:0 C:100 - M:0 - Y:0 - K:0 10% CYAAN

PANTONE: 485 C PANTONE: PROCESS BLUE 10% PANTONE: PROCESS BLUE

R:220 - G:13 - B:21 R:0 - G:159 - B:227 10% RGB BLAUW

Kleuren
Het kleurenpalet van Brabant Remembers bestaat uit drie verschillende 
kleuren (aangevuld met zwart en wit). Hierboven staan de codes van die 
drie kleuren voor de drie verschillende kleurenmodes. 

RAL 2038 RAL 5012
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TYPOGRAFIE

STATIC Regular

STATIC Bold

Calibri

Static
Static is een van de twee vaste lettertypen van Brabant Remembers en onder 
andere toegepast in de diverse logo’s van Brabant Remembers en Europe 
Remembers. Static (zowel Regular als Bold) wordt verder beperkt gebruikt in 
campagne uitingen.

Licentie
Het lettertype Static is rechtenvrij te gebruiken. 
Het font is te downloaden op de volgende website pagina: 
www.fontfabric.com/static-free-font

Calibri
Indien gebruik gemaakt wordt van lopende teksten in 
MS Word of MS PowerPoint, wordt gebruik gemaakt van 
het systeemfont ‘Calibri’.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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TYPOGRAFIE

AMSI Pro Narrow Regular

AMSI Pro Narrow Bold

AMSI Pro Narrow Black

AMSI Pro Narrow
In de campagne uitingen wordt gebruik gemaakt van de Amsi Pro Narrow font familie. 
Voor koppen: Amsi Pro Narrow Black in kapitalen (40 pnt spatiëring). Voor introductie 
alinea’s of subkoppen: Amsi Pro Narrow Bold (5 tot 10 pnt spatiëring). Voor lopende 
teksten: Amsi Pro Narrow Regular.
 

Licentie
Brabant Remembers is de licentiehouder van de Amsi font familie voor uitingen 
binnen de campagne ‘Brabant Remembers’. Partijen die in opdracht van of 
met financiering van Brabant Remembers een uiting maken en daarvoor het 
lettertype nodig hebben, kunnen het opvragen bij Brabant Remembers.
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Bergen op zoom

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Breda

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Eindhoven

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Overloon

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Son

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Vught

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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NIEUW BEELD CREËREN

Beeldconcept
Alle campagnebeelden stralen een zekere rust uit, zowel los als als 
serie. Wanneer er nieuwe beelden worden gemaakt, dienen deze aan 
te sluiten bij de bestaande campagnebeelden. Om ervoor te zorgen 
dat de oude en de nieuwe foto’s samen een geheel vormen dienen 
de volgende regels in acht te worden genomen:

-  Het kruis bevindt zich altijd net onder of boven de horizon in de foto.  
Niet helemaal op de voorgrond of juist in de verte.

- Er kunnen mensen en dieren in de foto staan, zolang ze geen interactie aan gaan met het kruis.
- De tekst over de persoon wiens leven veranderde staat altijd gecentreerd onder of boven het  
 kruis, nooit ernaast.

De tekst over de persoon wiens leven 
veranderde staat altijd gecentreerd onder 
of boven het kruis, nooit ernaast.

Het kruis bevindt zich altijd net onder of 
boven de horizon in de foto. Niet helemaal 
op de voorgrond of juist in de verte.

Er kunnen mensen en dieren in de foto 
staan, zolang ze geen interactie aan gaan 
met het kruis.

Eigen campagne beeld creëren
Het beeldmerk van Brabant Remembers is het rode kruis dat letterlijk 
een locatie markeert waar een leven veranderd is. Brabant Remembers 
stelt het kruis kostenloos beschikbaar voor geïnteresseerden om 
volgens de richtlijnen uit de toolkit een eigen campagne beeld te 
maken. Bij twijfel of het campagne beeld voldoet aan deze richtlijnen, 
kan er contact opgenomen met de Art Director van Brabant Remembers. 

Het fysieke kruis is 2mx2m en kan ook ingezet worden bij Brabant 
Remembers gerelateerde activiteiten. Neem voor meer informatie 
contact met ons op via info@brabantremembers.com
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TEKSTEN BRABANT REMEMBERS

Korte uitleg Brabant Remembers (70 woorden)

Brabant Remembers vertelt de persoonlijke verhalen over WOII: groot of klein, over 
mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Vijfenzeventig verhalen waarin een 
levensveranderende keuze centraal staat. Samen met gemeenten en partners worden 
deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel programma in 2019-2020.

Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 en 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en vfonds. Brabant 
Remembers is partner van Europe Remembers.

Middellange uitleg Brabant Remembers (150 woorden)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant 
Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende, persoonlijke verhalen: groot 
of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Verhalen waarin een 
levensveranderende keuze centraal staat.

Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen geven 
ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de samenleving. 
Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabant breed programma en de 
(inter)nationale campagne Brabant Remembers. Samen met gemeenten en partners 
worden deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel programma in 
2019-2020. Met het doel om de impact van de Tweede Wereldoorlog over te 
dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de jongere generaties te bereiken.

Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 en 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en vfonds. Brabant 
Remembers is partner van Europe Remembers.

Lange uitleg Brabant Remembers (250 woorden)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. 
Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende, persoonlijke 
verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. 
Verhalen waarin een levensveranderende keuze centraal staat.

Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen 
geven ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de 
samenleving. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabant breed 
programma en de (inter)nationale campagne Brabant Remembers. Samen met 
gemeenten en partners worden deze verhalen vertaald naar een innovatief 
cultureel programma in 2019-2020. Met het doel om de impact van de Tweede 
Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de 
jongere generaties te bereiken.

Met de 75 persoonlijke verhalen worden makers, kunstenaars en beleidsmakers 
geïnspireerd. Met het doel dat een breed en talrijk nationaal en internationaal 
publiek in 2019 en 2020 op 75 locaties, 75 persoonlijke levensveranderende 
oorlogsverhalen kan beleven. Zodat mensen lering kunnen trekken uit de 
dilemma’s waar gewone mensen in ongewone omstandigheden voor stonden 
en inzien hoe buiten de kaders denken tot ongekende hoogte- en dieptepunten 
kan leiden. Met Brabant Remembers worden de verhalen van toen gebruikt 
als inspiratiebron en uitgangspunt voor keuzes die anno nu genomen moeten 
worden. De emotionele impact van toen wordt zo voelbaar en de link wordt 
gelegd met hedendaagse uitdagingen.

Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant  
‘40-‘45 en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en 
vfonds. Brabant Remembers is partner van Europe Remembers.    

Gebruik teksten Brabant Remembers
Dit zijn de standaardteksten die uitleggen wat Brabant Remembers precies is en doet. 
Indien er tekst of uitleg over Brabant Remembers nodig is, kies dan een van deze teksten. 
Zo houden we het verhaal helder en consistent. 
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TEKST - CROSSROADS BRABANT

Uitleg stichting Crossroads Brabant ’40-’45 

75 jaar leven in vrijheid; Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45 (ook wel Crossroads) 
ziet hierin de perfecte aanleiding om WOII-erfgoed goed op de kaart te zetten. 
Erfgoed Brabant, Generaal Maczek Museum, Museum Bevrijdende Vleugels, 
Oorlogsmuseum Overloon, Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting 18 september 
en VisitBrabant hebben daarom Crossroads opgericht. Sinds juni 2017 heeft Stichting 
Bevrijding Brabantse Wal zich hierbij aangesloten en is de heer Ton Rombouts als 
onafhankelijk voorzitter benoemd. Iedere partij levert één gemandateerde deelnemer 
voor het bestuur van Stichting Crossroads. Vanuit deze stichting kan ieder vanuit 
expertise en met het eigen netwerk op eigentijdse wijze het verhaal van WOII in 
Brabant vertellen, tastbaar maken én bewaren. Dat doen zij in gezamenlijkheid, 
voor nu, voor 2019-2020 en voor daarna.

Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 heeft het concept Crossroads Brabant 
’40-’45 ontwikkeld. Dit concept wordt met de campagne Brabant Remembers 
verder uitgedragen. De stichting is lead partner van de Europese campagne Europe 
Remembers, opgezet door Liberation Route Europe. Met de campagne Brabant 
Remembers wordt hierbij aangesloten om een nog groter publiek te bereiken.
Crossroads wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. De provincie 
heeft de campagne Brabant Remembers een belangrijke rol gegeven in hun 
programmering. VisitBrabant ondersteunt een marketingconcept waarmee de 
canon van WOII in Noord-Brabant tastbaar en met meer samenhang verteld 
wordt en de verhalen (inter)nationaal kunnen worden uitgedragen. 
Erfgoed Brabant ondersteunt het inventariseren en samenstellen van de 
canon Brabantse WOII verhalen. NHTV heeft een werkwijze voor stakeholders 
uitgewerkt. Crossroads is samenwerkingspartner van OMG2019 en Glow 2019. 
Op regionaal en lokaal niveau wordt er verder samengewerkt met gemeentes 
en regionale culturele instellingen waaronder het Biesbosch MuseumEiland en 
Museum Klok & Peel. 

Gebruik tekst Stichting Crossroads
Dit is de standaardtekst die uitlegt wat Stichting Crossroads Brabant ‘40-’45 doet. 
Gebruik deze tekst indien er uitleg nodig is over de stichting. 
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VROUWEN IN 
HET VERZET
24 maart tot 31 oktober 2018
Nationaal Monument kamp Vught

Johanna ‘Hannie’ Schaft – bekend als ‘het meisje met het rode haar’ – en de zusjes Truus en Freddie 
Oversteegen behoren tot de bekendste verzetsheldinnen van Nederland. De verhalen van Hannie, Truus en 

Freddie zijn te zien in de expositie ‘Vrouwen in verzet’ in Nationaal Monument Kamp Vught. 

VORMGEVING EXTERNE UITING

Regels bij het maken van een Brabant Remembers uiting
Wanneer externe partijen uitingen maken voor Brabant Remembers 
wordt de identiteit van Brabant Remembers gecombineerd met de 
huisstijl van de externe partij. Om het evenwicht in stijlen te bewaren 
gelden er een aantal regels voor de verschillende stijlelementen.
- Het logo van de externe partij is het belangrijkste logo in de uiting 
  (zoals hierboven in een fictief voorbeeld is weergegeven). 
-  In uitingen van externe partijen wordt gebruik gemaakt van de 

  gebruikelijke stijlelementen: de smalle balk van Brabant Remembers 
  aan de bovenzijde (aflopend). De balk met de logo’s van partners 
  aan de onderzijde van de uiting.
-   Elementen zoals het beeld, de heading, de datum en plaats worden  

vormgegeven in de stijl van de externe partij (in dit voorbeeld 
  Kamp Vught).
-  Begeleidende teksten worden, in lijn met de Brabant Remembers stijl, 
  altijd in een inspringend rood vlakje onderin de uiting geplaatst.

De smalle balk van Brabant Remembers 
komt bovenin

Elementen als het beeld, de heading, de 
datum en plaats worden vormgegeven in 
de stijl van de externe partij.

Het logo van de externe partij is het 
belangrijkste logo in de uiting. 

Bodycopy wordt altijd in een rood vlakje 
onderin de uiting geplaatst. 

De balk met de logo’s van partners 
staat onderin.

VROUWEN IN 
HET VERZET
24 maart tot 31 oktober 2018
Nationaal Monument kamp Vught

Johanna ‘Hannie’ Schaft – bekend als ‘het meisje met het rode haar’ – en de zusjes Truus en Freddie 
Oversteegen behoren tot de bekendste verzetsheldinnen van Nederland. De verhalen van Hannie, Truus en 

Freddie zijn te zien in de expositie ‘Vrouwen in verzet’ in Nationaal Monument Kamp Vught. 
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VORMGEVING EXTERNE UITING

Tijdens deze avonden zal een deel van het museum op een andere manier ‘uitgelicht’ worden, letterlijk en figuurlijk! 
De beleving van het museum in het donker is een hele andere dan een museumbezoek overdag. 

Middels beeld, licht, geluid, verhaalvertellingen en re-enactment, worden bezoekers op unieke wijze onderdeel 
van het indringende verhaal van Speranza.

In het najaar van 1944 werd onze streek bevrijd van bezetting door het nazi-regime. 
Jaarlijks schenken we, d.m.v. diverse activiteiten, aandacht aan onze bevrijding 

door Canadese troepen. Canadays dus.

De smalle balk van Brabant Remembers 
komt bovenin

Elementen als het beeld, de heading, de 
datum en plaats worden vormgegeven in 
de stijl van de externe partij.

Het logo van de externe partij is het 
belangrijkste logo in de uiting. 

Bodycopy wordt altijd in een rood vlakje 
onderin de uiting geplaatst. 

De balk met de logo’s van partners 
staat onderin.

Regels bij het maken van een Brabant Remembers uiting
Wanneer externe partijen uitingen maken voor Brabant Remembers 
wordt de identiteit van Brabant Remembers gecombineerd met de 
huisstijl van de externe partij. Om het evenwicht in stijlen te bewaren 
gelden er een aantal regels voor de verschillende stijlelementen.
- Het logo van de externe partij is het belangrijkste logo in de uiting 
  (zoals hierboven in een fictief voorbeeld is weergegeven). 
-  In uitingen van externe partijen wordt gebruik gemaakt van de 

  gebruikelijke stijlelementen: de smalle balk van Brabant Remembers 
  aan de bovenzijde (aflopend). De balk met de logo’s van partners 
  aan de onderzijde van de uiting.
-   Elementen zoals het beeld, de heading, de datum en plaats worden  

vormgegeven in de stijl van de externe partij (in dit voorbeeld 
  Kamp Vught).
-  Begeleidende teksten worden, in lijn met de Brabant Remembers stijl, 
  altijd in een inspringend rood vlakje onderin de uiting geplaatst.

Heroes of the Scheldt
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HET GEBRUIK VAN FUNCTIONEEL WIT IN BRABANT REMEMBERS UITINGEN 

BRABANT REMEMBERS
75 PERSONAL LIFE CHANGING WAR STORIES

Functioneel wit
Wit is een belangrijk onderdeel in de campagne-uitingen 
van Brabant Remembers en wordt als wezenlijk onderdeel 
in de vormgeving van de Brabant Rembembers middelen 
toegepast. 

Wit geeft rust en puurheid aan het geheel. Bij het 
ontwerpen van middelen is het van belang dat NIET alle 
ruimte benut wordt. Bij teveel aan tekst en beeld zal de 
boodschap verloren gaan.

Zie voor toepassingsvoorbeeld de hierboven weergegeven 
spreads uit de verhalen bundel.

Voorbeeld 1 / functioneel wit
In de pagina-opbouw van de bundel is ruimte 
gelaten voor ‘niets’. Geen tekst en beeld. Rust.
De rood gearceerde vlakken geven aan waar 
zich het functioneel wit bevindt.

Voorbeeld 2 / functioneel wit
De bundel ‘75 Life changing war stories’ wordt aangeboden 
in een geheel witte sleeve zonder bedrukking. WIT
Alleen het kruis is als een preeg aangebracht.
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KAARTEN BRABANT

Diverse kaarten
Verhalen worden in de campagne gekoppeld aan locaties. Ter ondersteuning in communicatie wordt 
gebruik gemaakt van verschillende soorten kaarten. De visuele stijl van de kaarten is consistent.
Per locatie is een separate kaart beschikbaar (zoals voorbeeld ‘11’ van de plaats Lith),

Beschikbaarheid van de kaarten
De kaarten zijn op verzoek beschikbaar bij Brabant Remembers.

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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GEBRUIK URL

URL Brabant Rembers
De url wordt onderkast gebruikt.
Indien mogelijk centreren.

www.brabantremembers.com

www.brabantremembers.com

www.brabantremembers.com

www.brabantremembers.com

Social Media
Met deze hashtags duiden we alle uitingen op social 
media kanalen. #BrabantRemembers voor nationale 
kanalen. EuropeRemembers voor internationale kanalen.

#BrabantRemembers
#EuropeRemembers
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ROLL-UP BANNERS

Dit is het basisontwerp voor alle roll-up 
banners van Brabant Remembers. Gebruik dit 
altijd als uitgangspunt bij het ontwerpen van 
nieuwe banners.
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PARTNER-BAR

Powerred by - balk
Plaats deze logo-lockup altijd onderaan een uiting. U kunt uw logo toevoegen 
achter de drie vaste partner-logo’s die altijd in de partner-bar aanwezig moeten zijn. 

optie 1
Brabant Remembers 

Standaard

optie 2
Brabant Remembers 

uitgebreid

optie 3
Brabant Remembers 

Internationaal

uw logo

invests in
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ONLINE BANNERS
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BRABANT REMEMBERS
75 PERSONAL LIFE CHANGING WAR STORIES

Come and Visit 
our World War II
exposition.

Basisontwerp Banners
Dit zijn basisontwerpen voor drie verschillende banners. Staand, 
liggend en met vermelding van partners. Gebruik deze banners 
altijd als uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuwe banners.

COME AND VISIT OUR 
WORLD WAR II HERITAGE SITES

www.brabantremembers.com

COME AND VISIT 
OUR WORLD WAR II 

EXPOSITION

www.brabantremembers.com

invests in

www.brabantremembers.com

COME AND VISIT OUR 
WORLD WAR II 
HERITAGE SITES
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LOGO ANIMATIE EN GRAFISCHE BEELD ELEMENTEN T.B.V. VIDEO

JAN SEGERS 
LEVEN

VERANDERDE HIER

COR SEGERS - FAMILIELID
Alphen

NEEL OONINCX
LEVEN

VERANDERDE HIER

NEEL OONINCX 
Kruispunt bij Ulicoten
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