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Informatiesessie Call 4
Op donderdagmiddag 30 augustus organiseert CLARIN‐NL van 14.00‐17.00 een Informatiesessie over Call
4 op het Meertens Instituut in Amsterdam. Leden van het uitvoerend bestuur zullen informatie geven
over CLARIN‐NL in het algemeen en Call 4 in het bijzonder. Sally Wyatt zal wat vertellen over
eHumanities binnen de KNAW, ISOcat komt aan bod en verschillende lopende en afgeronde projecten
zullen vertellen over hun ervaringen. We sluiten de middag af met een borrel. Het volledige programma
kunt u op onze website vinden. Deelname aan de Informatiesessie is gratis, maar registratie is verplicht.
U kunt zich op bovenstaande pagina registreren. We hopen u te zien de 30e.

CMDI Tutorial
Op donderdag 13 september is er voor de vierde keer een CMDI (Component Metadata Infrastructure)
Tutorial op het Max Planck Instituut in Nijmegen. De tutorial is van 10:00‐17:00. Tijdens deze tutorial van
één dag wordt een overzicht van CMDI gegeven: wat is het, waar wordt het voor gebruikt, wat is de rol
van CMDI in CLARIN en welke tools zijn er om CMDI‐metadata te maken en te gebruiken. Een belangrijk
deel van de tutorial is gewijd aan hands‐on ervaring krijgen met CMDI‐tools.
Deze tutorial is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld binnen een CLARIN‐project CLARIN metadata voor
hun resources zullen moeten maken.
Ook voor deze tutorial geldt: deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Meer informatie vindt u
hier, alwaar u zich ook kunt inschrijven.

Schaalbaar formaat CLARINNL logo
Sinds kort is het CLARIN‐NL logo beschikbaar in een schaalbaar vectorformaat. Als u het CLARIN‐NL logo
nodig heeft voor bijvoorbeeld een presentatie, dan kunt u dit logo gebruiken. Het bestand staat op onze
website, zodat u er altijd bij kunt. Het is hier te vinden.

Blog
In de vorige NewsFlash wezen wij u al op ons blog op de website. Inmiddels zijn er weer verschillende
nieuwe blogs verschenen. Volg deze link om ze te kunnen lezen.

