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DE GROTE TAALDAG  

De Grote Taaldag 2021 zal gehouden worden op vrijdag 29 januari 2021. Vanwege de COVID-19 regels en 

richtlijnen hebben we besloten de Grote Taaldag voor het eerst volledig online te houden. Maar daarmee wordt 

het niet minder gezellig! De Grote Taaldag blijft een dag waarop we alle collega’s in Nederland en Vlaanderen 

weer even kunnen zien en spreken en elkaar op de hoogte brengen van actueel onderzoek in de taalkunde en 

toegepaste taalkunde. We organiseren daarom een zeer gevarieerd programma met lezingen, pecha kucha’s, 

digitale koffiemomentjes, het Taalgala, en een verrassende keynote presentatie.  

 

Abstract indienen voor lezing of pecha kucha 

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan van 7 oktober tot 15 november 2020 een 
samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT. U kunt kiezen uit een klassieke 
lezing van 20 minuten + 5 minuten vragen of een pecha kucha presentatie van maximaal 6 minuten en 40 
seconden + vragen (totale duur: 10 minuten). Een 'pecha kucha' is een korte, flitsende presentatie: u gebruikt 
(maximaal) 20 slides (met zo veel mogelijk beeld en zo weinig mogelijk woorden), die elk 20 seconden 
getoond worden (zie ook hier, hier en hier voor meer uitleg en voorbeelden) 

• U geeft bij het indienen van uw samenvatting aan of u een reguliere lezing of een pecha kucha wenst te 

houden. Gezien het online format raden wij aan om pecha kucha’s als de standaard te zien. Als u 

inspiratie nodig heeft om een pecha kucha voor te bereiden, kijk dan even naar de links onderaan deze 

CfP. 

• Als u van plan of bereid bent uw lezing of pecha kucha in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met 

een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse.  

• U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).  

• U kunt ervoor kiezen uw lezing of pecha kucha “live” te geven via het online platform, of u kunt uw 

presentatie van tevoren opnemen en toesturen. In dat geval vragen we u uw presentatie minimaal één 

week van tevoren op te sturen.  

 

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, neemt u contact op met Jenneke van der 

Wal (g.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan 

zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’. 

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website van de AVT en 

per e-mail verstuurd worden aan alle (op dat moment) geregistreerde deelnemers en alle AVT- en Anéla-leden. 

 

Wat is de Grote Taaldag? 

De Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT), Anéla 

Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap en de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde (LOT). 

De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de Anéla TTiN (Toegepaste-Taalkunde-

in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs en de LOT 

populariseringsprijs uitgereikt worden. De locatie is dit jaar voor het eerst ‘online’. 

 

Publicaties 

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the 

Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks uitgegeven door Benjamins. Linguistics in the 
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Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding 

van de reviewprocedure. Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ 

toegankelijk is via de website van Benjamins. 

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics 

(DuJAL, sinds kort volledig open access).  

 

Aanmelding 

Modaliteiten rond aanmelding worden op een later moment bekend gemaakt.  

 

https://benjamins.com/catalog/dujal
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THE DUTCH ANNUAL LINGUISTICS DAY 

The Dutch Annual Linguistics Day 2021 (DALD2021) will be held on Friday 29 January 2021. Because of the 
COVID-19 rules and guidelines, we have decided to keep the DALD  fully online for the first time. But that doesn't 
make it any less fun! The DALD will remain a day on which we can see and speak to all our colleagues in the 
Netherlands and Flanders and inform each other about current research in linguistics and applied linguistics. 
We are therefore organising a very varied programme with lectures, pecha kuchas, digital coffee moments, the 
Taalgala, and a surprising keynote presentation.  

 

Submit abstract for lecture or pecha kucha 

Any AVT or Anéla member wishing to give a lecture at the GTD can submit an abstract of up to 170 words via 
the website of the AVT from October 7 till November 15 2020. You can choose between a classic 20-minute 
lecture + 5-minute question period or a pecha kucha presentation of up to 6 minutes and 40 seconds + questions 
(total duration: 10 minutes). A 'pecha kucha' is a short, flashy presentation: you use (a maximum of) 20 slides 
(with as many images and as few words as possible), each showing 20 seconds (see also here, here en here for 
more info and examples).  

- When submitting your abstract, you indicate whether you wish to hold a regular lecture or a pecha kucha. 
Given the online format, we recommend pecha kuchas as the standard.  

- If you are planning or willing to give your lecture or pecha kucha in English, you can indicate this with an 
English title and summary instead of a Dutch one.  

- You may submit a maximum of 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author).  

- You can choose to give your lecture or pecha kucha "live" via the online platform, or you can record and send 
your presentation in advance. In that case, we ask you to send your presentation at least one week in advance.  

If you do not receive confirmation of receipt of your abstract, please contact Jenneke van der Wal 
(g.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl). If there are more speakers than places in the programme, the most 
recently received abstracts will be included as 'alternates'. 

The programme booklet (including abstracts) will appear on the AVT website in January and be sent by e-mail 
to all registered participants (at that time) and all AVT and Anéla members. 

 

What is the Dutch Annual Linguistics Day? 

The DALD is a joint initiative of the Association for General Lingusitics (AVT), Association for Applied Linguistics 
(Anéla) and the National Linguistics Research School (LOT). The DALD brings together the AVT TIN (Linguistics 
in the Netherlands) day, the Anéla TTiN (Applied Linguistics in the Netherlands) day and the Taalgala 
(Language Gala), where the AVT/Anéla Dissertation Prize and the LOT popularisation prize are awarded. The 
venue will be 'online' for the first time this year. 

 

Publications 

AVT members can submit a written version of their presentation after the DALD for Linguistics in the 
Netherlands, an internationally read and peer-reviewed series published by Benjamins. Linguistics in the 
Netherlands has a short publication process: the LIN volume will be published no longer than six months after 
completion of the review procedure. A new advantage is that every LIN-bundle is accessible open access via 
Benjamins' website two years after its publication. 

Anéla members can submit a written version of their presentation for The Dutch Journal of Applied Linguistics 
(DuJAL, recently fully open access).  
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Registration 

Procedures for registration will be announced at a later date.  

 

 


