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W Brabant Cultureel is een digitaal podium voor kunst en cultuur.
In 2016 kwam Brabant Cultureel zes maal uit met een nieuw nummer.
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W Brabant Cultureel besteedde aandacht aan actuele onderwerpen
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Met aanhef 400 woorden, al zitten relatief veel korte woorden in deze plaatsaanduidingstekst.
Zo, dat was dan nog een lang woord. Breedte tekstkolom: 145 mm. Letter: Geneva 9 pt. Interlinie 14 pt.
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