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LREC 2012
De Language Resources and Evaluation Conference (LREC) werd dit jaar eind mei gehouden in Istanbul,
Turkije. De conferentie was weer groter dan voorgaande edities (meer dan 1200 geregistreerde
deelnemers) en besloeg 3 conferentiedagen en 4 dagen voor workshops en tutorials. CLARIN‐NL was op
verschillende manieren aanwezig.






Een tutorial over ISOcat georganiseerd door Ineke Schuurman en Menzo Windhouwer
Een gemeenschappelijke CLARIN/META‐SHARE workshop over metadata mede georganiseerd
door Daan Broeder
Een workshop Exploiting Official Publications georganiseerd door Steven Krauwer en Arjan van
Hessen
Ongeveer 8 presentaties en posters op de conferentie
Verschillende presentaties op workshops

Verder waren er ook verschillende presentaties en posters van collega’s uit andere nationale CLARIN‐
projecten.
De proceedings van de conferentie en de workshops zijn online beschikbaar via http://www.lrec‐
conf.org/lrec2012/.
Nog wat meer informatie kan je vinden in Jan Odijks blog over LREC 2012.
Nederlab
Het project Nederlab – een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de
Nederlandse taal en cultuur heeft ruim 2 miljoen euro toegezegd gekregen van NWO. Het doel van dit
project is om via een webinterface alle Nederlandstalige teksten van de achtste eeuw tot nu
doorzoekbaar te maken. Nederlab is erg relevant voor CLARIN‐NL. Daarom investeert CLARIN‐NL 150.000
euro in het project. Meer informatie is hier te vinden.

Vooraankondiging Call 4
In 2012 zal CLARIN‐NL een vierde call organiseren voor demonstrator‐ en curatieprojecten. Dit zal de
laatste call zijn! De call gaat onder voorbehoud open op maandag 2 juli 2012. De deadline voor het
indienen van projectvoorstellen zal waarschijnlijk 26 september 2012 zijn. Gehonoreerde projecten
kunnen beginnen tussen 1 maart en 1 april 2013. Meer informatie over Call 4 zal vanaf 2 juli op de
website staan.
Op donderdag 30 augustus organiseert CLARIN‐NL ’s middags een informatiebijeenkomst over Call 4.
Tijdens deze bijeenkomst zal het uitvoerend bestuur van CLARIN‐NL praktische informatie geven en
zullen er presentaties zijn van lopende en afgeronde projecten. Als je van plan bent een voorstel in te
dienen in Call 4, reserveer deze middag dan alvast in je agenda. Nadere informatie volgt later.
2 nieuwe filmpjes
In de vorige NewsFlash gaven wij de links van twee CLARIN‐NL filmpjes (MIMORE en SignLinC) die het EB
laat maken door Dyzlo Film. Inmiddels zijn nog twee filmpjes afgerond en op YouTube geplaatst:
ArthurianFiction en WFT‐GTB. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de filmpjes over WIP en
S&D. Zodra die klaar zijn, zullen ze ook via YouTube te zien zijn. De links naar alle filmpjes staan ook op
onze website.

