DECEMBER 2015
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief voor alle leden van de IVN en voor
iedereen die geïnteresseerd is in de neerlandistiek, waar ook ter wereld.

Algemeen
Bericht van het bestuur
In dit bericht vindt u een terugblik op de activiteiten in het
voorgaande jaar (o.a. het colloquium en de opstart van de
activiteiten van de AFO) en een vooruitblik op o.a. het
meerwaardeonderzoek en het IVN Colloquium 2018.
Lees verder...
Verslag Algemene Ledenvergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering, die op vrijdag 21
augustus tijdens het 19e Colloquium Neerlandicum te Leiden
gehouden werd, staat online. U vindt hierin onder andere het
verslag van de secretaris over 20122015 en het financieel verslag
over die periode.
Lees verder...
Over Walter Thys
Op 26 oktober 2015 jl. overleed Walter Thys, de eerste voorzitter
en erevoorzitter van de IVN. Em. prof. dr. dr. h.c. Jos Wilmots
spreekt zijn waardering uit voor de rol van betekenis die de heer
Thys heeft gespeeld in de internationale neerlandistiek.
Lees verder...
Opheffing basisbibliotheek
De IVN heeft moeten concluderen dat de online basisbibliotheek in
de huidige opzet niet meer voldoet. Er is door verschillende
redacteurs hard aan gewerkt, ar het blijft lastig om de bibliotheek
goed bij te houden en bovendien worden de pagina's niet vaak
genoeg bezocht. De Taalunie zal in de toekomst de taak oppakken
om de regio's te informeren over vakliteratuur. De online
basisbibliotheek op de website van de IVN zal binnenkort offline
gehaald worden. De IVN bedankt alle redacteuren voor hun inzet
de afgelopen jaren.

Cultuur
Nieuwe MA Neerlandistiek in Utrecht
In september 2016 opent aan de Universiteit Utrecht een nieuwe
MA Neerlandistiek over de internationale positie van de
Nederlandse taal en cultuur. Speciale gastdocent is lector Micha
Hamel, die studenten als dichter, componist en cultureel
ondernemer leert hoe de vertaalslag te maken van academische
kennis naar producten voor een breed publiek en die uit zijn eigen
ervaring laat zien hoe als zelfstandig ondernemer te werken in het
veld van de Nederlandse taal en cultuur.
Lees verder...
Verslag najaarsactiviteiten aan de ELTE

In de nieuwsbrief van oktober werd al aandacht besteed aan de
najaarsactiviteiten aan de ELTE. Orsolya Varga stuurde ons een
aanvullend verslag.
Lees verder...

Publicaties
VakTaal nr. 3 is een grotendeels themanummer, gewijd aan
muziek
VakTaal is het publieksblad van de IVN – de uitgave voor alle
leden die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen
in de neerlandistiek in brede zin. In het nieuwste nummer, dat
zojuist verscheen, vertellen Berit Janssen en Folgert Karsdorp iets
over onderzoek naar culturele transmissie van verhalen en
liederen en Marc van Oostendorp over de rol van klankkleur in
poëzie en muziek.
Lees verder...

Het bestuur wenst u hele mooie feestdagen en alle goeds voor
2016.
Ook op IVNNL.com

Congressen en symposia
Internationale Neerlandistiek (Open Access versie)
Vacatures

Colofon
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