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Kick‐off meeting Call 3
Op dinsdag 6 maart organiseert CLARIN‐NL de kick‐off meeting van Call 3. Tijdens deze bijeenkomst
zullen alle projecten die in Call 3 gehonoreerd zijn, een korte presentatie houden. Hans Westerhof,
adjunct‐directeur van Beeld en Geluid, zal iets vertellen over de visie van Beeld en Geluid, over het
instituut als CLARIN Data Provider en het belang van standaardisering van data en tools voor Beeld en
Geluid. Verder zal Ineke Schuurman, ISOcat coördinator, zich voorstellen. Tenslotte is er ook een
presentatie van het project WIP uit Call 2.
De bijeenkomst is bij Beeld en Geluid op het Media Park in Hilversum. De ontvangst is om 12.45 en om
13.15 starten we met de presentaties. Meer informatie over het programma is hier te vinden. Deelname
aan de bijeenkomst is gratis, maar registratie is verplicht. Via deze link kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 28
februari, 16.00 registreren. Het is mogelijk om vanaf 12.15 te lunchen bij Beeld en Geluid. Als u van deze
gelegenheid gebruik wil maken, geef dat dan bij uw opgave aan door bij ‘remark’ lunch in te vullen. We
hopen velen van u te zien op de kick‐off meeting!
Call 3 projecten
De projecten die in Call 3 zijn gehonoreerd, zullen binnenkort van start gaan. De formele zaken worden
op dit moment nog afgehandeld en daarna zullen de projecten starten. Binnenkort zullen er korte
samenvattingen van de nieuwe projecten op de website komen te staan.
CLARIN‐filmpjes
CLARIN‐NL is in samenwerking met Dyzlo Film bezig om korte filmpjes te produceren van projecten uit de
eerste en de tweede call. Op dit moment is het filmpje van MIMORE helemaal af. De werkzaamheden
voor de filmpjes over SignLinC, ArthurianFiction en WIP worden binnenkort afgerond. De opnames voor
WFT‐GTB zijn geweest en deze film wordt nu gemonteerd. De opnames voor Search & Develop zullen
eind februari plaatsvinden. Tijdens de kick‐off meeting zullen we enkele van deze filmpjes tonen.

Nieuwe website
Vanaf maandag 27 februari 2012 gaat de nieuwe website van CLARIN‐NL online. De oude website is in
een nieuw jasje gestoken en zal dezelfde functie houden als voorheen. Er staan relevante zaken op voor
mensen die al bij CLARIN‐NL betrokken zijn. Alle informatie wordt in de nieuwe versie overzichtelijker
gepresenteerd. Naast deze ‘interne’ website heeft CAOS voor CLARIN‐NL een publieke website
ontworpen. Ook deze zal 27 februari online gaan. Deze website is qua inhoud en ontwerp toegankelijker
dan de interne website en heeft als belangrijk doel om mensen buiten CLARIN te informeren over
CLARIN. Maar u kunt daar natuurlijk ook terecht voor interessant nieuws en informatie over alle
projecten. Beide pagina’s zijn te bereiken via het oude adres www.clarin.nl.

