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Deadline Call 4
De deadline voor het indienen van een projectvoorstel in Call 4 is woensdag 26 september 2012, 13:00
uur CET. Alle informatie over Call 4 is hier te vinden. Als u van plan bent een voorstel in te dienen, is het
verstandig om uw voorstel voor de uiteindelijke indiening te laten checken door het CLARIN‐NL Bureau.
Op deze manier zorgt u ervoor dat er geen triviale fouten in het voorstel staan en dat er geen onmisbare
elementen ontbreken. Ook de geschiktheid kan met deze sanity check worden bekeken. Als u een sanity
check wil laten uitvoeren, doe dat dan zo snel mogelijk en kondig alvast aan dat het CLARIN‐NL Bureau
een stuk van u kan verwachten.

Materiaal CMDI Tutorial
Op donderdag 13 september was er een CMDI Tutorial op het Max Planck Instituut in Nijmegen. Al het
materiaal van deze tutorial, inclusief video‐opnames, is online te vinden op de Europese CLARIN‐website.

Taalwitboek METANET
Door het META‐NET project zijn voor 30 Europese talen 'taalwitboeken' geschreven die nu beschikbaar
zijn via http://www.meta‐net.eu/whitepapers. Ieder taalwitboek beschrijft voor een taal de toestand van
de digitale ondersteuning van die taal, en roept op tot een gezamenlijk initiatief van
nationale overheden, Europese overheden, academici en het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat de
Europese talen overleven in het digitale tijdperk. Ook voor het Nederlands is een dergelijk rapport
geschreven, dat hier te downloaden is. Gedrukte versies van het Nederlandse taalwitboek zullen
binnenkort onder overheden, organisaties die onderzoek financieren, onderzoekers en het bedrijfsleven
in Nederland en Vlaanderen verspreid worden.

Filmpjes
Alle CLARIN‐NL filmpjes zijn af. Een overzicht van alle zes films op YouTube vindt u hier. Alle filmpjes zijn
in ieder geval al voorzien van een Nederlandse ondertiteling. Uiteindelijk zal het bij alle filmpjes ook

mogelijk zijn om Engelse en Duitse ondertiteling te selecteren. Om een ondertiteling te selecteren in een
YouTubefilmpje klikt u op het Captions‐symbool (cc) in de onderste balk van het scherm. Wij willen de
vertoning van deze filmpjes stimuleren en stellen het op prijs als u tijdens bijeenkomsten een of
meerdere filmpjes laat zien aan uw publiek.

