Programma Dei fan de Fryske Taalkunde
29 oktober 2010

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de vierde keer
de Dei fan de Fryske Taalkunde (Dag van de Friese Taalkunde), bedoeld voor ieder die zich
direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries of hier belangstelling voor heeft.
Dag:
Plaats:
Tijd:

vrijdag 29 oktober 2010
Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden
8.30 - 17.00 uur

Het laatste gedeelte van de dag, met twee langere en algemeen toegankelijke lezingen, staat
dit jaar in het teken van Oktober Kennismaand.
De lezingen zijn in het Duits, Engels, Fries of Nederlands.
PROGRAMMA
8.30
8.55

inloop en koffie
opening

I:
plenaire lezing
9.00-9.30
Anne Merkuur, Conversie in het Fries
II:

parallelsessies

9.30-10.00-A
9.30-10.00-B

John A. Foulks, The 2nd person singular in North Frisian modal verbs
Truus de Vries, De fersteanberens fan it Frysk foar Nederlânske
dialektpraters

10.00-10.30-A
10.00-10.30-B

Stefan Meckel, Entlehnung von Zahlwörtern im Friesischen
Nanna Hilton and Charlotte Gooskens, Attitudes towards Spoken
Frisian in the Netherlands and Beyond

10.30-11.00

koffiepauze

11.00-11.30-A

Guus Kroonen, Van andern tot wirch – etymologische opmerkingen bij
het Oudfries handwoordenboek
Esther Hanssen, Eric Hoekstra en Arjen Versloot, Regionale
uitspraakvariatie van meervoudsuitgangen en tussenklanken in het
Fries en het Nederlands

11.00-11.30-B

11.30-12.00-A
11.30-12.00-B

Ben Hermans, What does A-vowel and B-vowel mean, and what does it
have to do with voicing?
Bouke Slofstra, Treflike trefwurden

12.00-13.30

boekaanbieding en lunch

III:

plenaire lezingen

13.30-14.00
14.00-14.30

Jarich Hoekstra,'gâns' as kwantifisearjend ilemint yn it Frysk
Gertjan Postma, Modifying the Hearer - The nature of the left periphery
of main clauses in Frisian and Dutch

14.30-15.00

teepauze

IV:

OKTOBER KENNISMAAND

15.00-16.00
16.00-17.00

Marc van Oostendorp, Dialectrenaissance, tien jaar later
Arjen Versloot, Fariaasje en feroaring

17.00

sluiting

Nadere informatie informatie over de dag is te verkrijgen bij de secretaris van het
Taalkundich Wurkferbân, Willem Visser, die op de navolgende manieren te bereiken is:
via e-mail:
telefonisch:
schriftelijk:

wvisser@fryske-akademy.nl
058-2343037 (rechtstreeks), 058-2131414 (algemeen)
Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbân, Postbus 54, 8900
AB Leeuwarden

Het volledige programma, met de samenvattingen van de lezingen, wordt u op verzoek
toegemaild of toegestuurd.
De toegang is gratis. Met het oog op de catering, met name de lunch, wordt ieder die van plan
is te komen vriendelijk verzocht dit aan de secretaris van het Wurkferbân te berichten.

