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Konferensen äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 11–13 juni 2014. Detta 

Call for papers vänder sig till forskare, doktorander, och studenter på avancerad 

nivå inom musikområdet, aktiva vid högskolor, universitet, arkiv, museer och 

bibliotek. 

Inriktning 

Konferensen är öppen för bidrag från all slags forskning inom musikområdet. 

Vi ser gärna bidrag från utländska forskare som studerar svenskt musikliv eller 

ägnar sig åt andra frågor av intresse för svensk musikvetenskap. Presentationer kan 

göras på svenska eller engelska.  

Presentationstid och -former 

Konferensbidragen är uppdelade i tre kategorier. För forskare och doktorander ges 

normalt 20 minuters presentationstid, för studenter på avancerad nivå normalt 10 
minuter. Bidrag som bedöms vara särskilt intressanta för deltagarna får 30 minuters 

tid – ange gärna i anmälan om Du kandiderar till detta förlängda forum. Tiden för 

efterföljande diskussioner kommer utöver dessa presentationstider. 

Det finns även möjlighet för forskargrupper att framträda i egna panelsessioner. 

Nytt för i år är också att vi kommer att erbjuda möjligheter till att presentera 

pågående och avslutad forskning i form av posters. Även forskningsmiljöer 

välkomnas att presentera sin verksamhet i posterformat. Tid kommer att avsättas i 

programmet för posterpresentationer. 

Anmälan 

Anmälan om aktiv medverkan i konferensen med presentation, panelsession 

och/eller poster sker genom insändande av ett abstract (högst 300 ord). Detta 

skickas till följande adress musikforskning2014@lnu.se  senast den 1 februari 
2014. 

Urval sker utifrån vetenskaplig kvalitet och originalitet. Besked lämnas senast 28 

februari 2014.  

mailto:musikforskning2014@lnu.se


Konferensavgift 

Alla deltagare måste vara medlemmar i samfundet. (För uppgifter om förvärv av 

medlemskap, se http://musikforskning.se/medlemskap). Konferensavgiften är 

1000:- för alla utom doktorander utan doktorandställning, studenter och pensionärer 

som samtliga betalar 500. Studenter på avancerad nivå som presenterar papers 

betalar ingen avgift. I konferensavgiften ingår fika, lunch på torsdagen samt 

konferensmiddag. 

Observera att konferensavgiften inte går att betala kontant under konferensen. Se 

därför till att förhandsbetala. Den som inte har betalt konferensavgiften i förväg 

faktureras kostnaden med tillägg för en faktureringsavgift på 100 kr.  

Konferensen stöds av Kungl. Musikaliska Akademien och Tobias Norlindstiftelsen. 

Konferensplats 

Konferensen arrangeras av Svenska samfundet för musikforskning och 

Institutionen för Musik och Bild, Linnéuniversitetet, och är förlagd till campus 

Växjö. Alla föreläsningslokaler i byggnaden är väl utrustade med AV-hjälpmedel 

och trådlöst nätverk. Se nedanstående hemsida för karta. 

Resor, logi 

Arrangörerna lämnar inte bidrag för att täcka kostnader för resor och uppehälle.  

Se nedanstående hemsida för tips på boende. 

Upplysningar 

Uppgifter om konferensen kommer att finnas tillgängliga på konferensens hemsida 

som uppdateras successivt: 

http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/musikforskning-idag 

För ytterligare upplysningar kontakta ordförande Jacob Derkert 

jacob.derkert@music.su.se  

Eller lokala arrangörerna: 

Karin.eriksson@lnu.se 

Eva.kjellander@lnu.se  

 

Välkomna! 

http://musikforskning.se/medlemskap
http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/musikforskning-idag
mailto:jacob.derkert@music.su.se
mailto:Karin.eriksson@lnu.se
mailto:Eva.kjellander@lnu.se

	MUSIKFORSKNING IDAG
	Växjö juni 2014

