
Inbjudan till Fonetik 2007, KTH, Stockholm 30 maj – 1 juni 2007 

Bästa fonetiker och talforskare! 

Ta genast fram era nya kalendrar och boka in 30 maj – 1 juni för årets upplaga av det svenska 
fonetikmötet. I år har vi på KTH ansvaret. Mötet kommer att gå av stapeln i anslutning till våra fina 
och relativt ny lokaler på KTH. Vi räknar med att starta direkt efter lunch 30 maj och sluta före 
lunch 1 juni. 
Som vanligt kommer mötet att bestå av plenara föredrag och posterpresentationer. Som ett extra 
inslag hoppas vi att ni kan ta med demonstrationer och material som ni utvecklat/använder i 
undervisningen. (ni får gärna får gärna komma med förslag till andra inslag i programmet). 
Som vanligt är mötet på svenska, men deltagare som är mer tillfreds med danska, norska eller 
engelska får använda dessa språk. Fonetik 2007 kommer att publiceras på engelska, både på 
webb och papper. Instruktioner för de skriftliga bidragen (4 sidor) kommer under januari.  Det är 
vår ambition att som vanligt ordna något gemensamt program både onsdag och torsdag kväll, 
men mer om detta senare.  
 
Boendet under Fonetik 2007 får deltagarna ordna själva. Vi har gjort en gruppbokning på Hotell 
Arcadia som ligger på promenadavstånd från KTH. Vill ni utnyttja denna och det lägre 
priset vi får genom KTH ca 850 kr/natt, så ta snarast kontakt med hotellet (senast 070427)  
(tel 08-302415, fax 08-56621711 eller epost reception@arcadia.elite.se) och hänvisa till bokning 
nr. KTH070530. 

Vi räknar med ett generöst bidrag från Fonetikstiftelsen, så att vi inte heller för Fonetik 2007 ska 
behöva ta ut några deltagaravgifter. 
Vi har lagt upp en webbsida http://www.speech.kth.se/fonetik2007/ som successivt kommer att 
fyllas med innehåll. Redan nu finns möjlighet till preliminäranmälan. Fyll i den direkt eller senast 1 
februari. Sprid gärna informationen till andra som vi kan ha missat. Nästa utskick sänds bara till 
dom som preliminäranmält sig. Det går bra att kontakta oss på fonetik2007@speech.kth.se 
 
Några viktiga tidpunkter: 
 
1 februari           Preliminär anmälan om deltagande med titel på ev presentation via webben 
16 april              Definitiv anmälan och deadline för skriftligt bidrag till konferensvolymen 
ca 15 maj          Konferensprogrammet tillgängligt  
30 maj-1 juni      Fonetik 2007 
 
Vi ser fram emot ditt deltagande i konferensen! 
 
Vi passar också på att önska en God fortsättning på det nya året! 
 
Björn Granström, Anna Hjalmarsson, David House och Preben Wik 
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