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Bästa fonetiker och talforskare! 

2011 års upplaga av det svenska fonetikmötet kommer att hållas den 8-10 juni 2011. Som traditionen bjuder 
kommer vi att starta direkt efter lunch den första dagen och sluta före lunch på avslutningsdagen. 

Precis som tidigare år kommer mötet att bestå av föredrag och posterpresentationer. Vi välkomnar även 
praktiska demonstrationer och material som ni utvecklat/använder i undervisningen. Som vanligt är mötet på 
svenska, men deltagare som hellre talar danska, norska eller engelska får använda dessa språk. Fonetik 2011 
kommer att publiceras på engelska, både på nätet och på papper. Instruktioner för de skriftliga bidragen (4 
sidor) kommer att läggas upp på hemsidan under januari. Vi planerar att anordna gemensamma aktiviteter 
både på onsdag och torsdag kväll, men mer om detta senare. 

Vi räknar med ett generöst bidrag från Fonetikstiftelsen, så att vi inte heller för Fonetik 2011 ska behöva ta ut 
några deltagaravgifter. Däremot får deltagarna själva ordna boende under konferensdagarna. Det närmaste 
hotellet är Elite Hotel Arcadia (Körsbärsvägen 1, SE-114 23 Stockholm,  telefon +46 (0)771-788 789, 
Bokning: reservation.arcadia@elite.se,  KTHs pris: enkelrum 1130 kr/natt)  men ni kan säkert hitta både 
bättre och billigare alternativ på webben. 

Vi har lagt upp en webbsida http://www.speech.kth.se/fonetik2011/ som successivt kommer att fyllas med 
innehåll. På webbsidan finns möjlighet till preliminäranmälan. Fyll i den direkt och ge oss gärna dina 
funderingar och idéer inför mötet.  Sprid gärna informationen till andra som vi kan ha missat. Det går bra att 
kontakta oss på fonetik2011@csc.kth.se. 

Några viktiga tidpunkter: 

1 februari Preliminär anmälan om deltagande med titel på ev. presentation via nätet 

1 maj Definitiv anmälan och deadline för skriftligt bidrag till konferensvolymen 

Ca 1 juni Konferensprogrammet tillgängligt 

8 -10 juni Fonetik 2011 

 
Vi ser fram emot ditt deltagande i konferensen! 
 
Vi passar också på att önska en God Jul och ett fint 2011! 
 
Björn Granström, David House, Daniel Neiberg och Sofia Strömbergsson 
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