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Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) informerar om vintersymposier och
sommarsessionen 2009 i Norge
Ursäkta felaktigt utskick och krysspostering.
English version follows the Swedish.
På NSUs websida www.nsuweb.net finner du nu:
●
●
●
●
●

Samarbetsprojekt Forskning till folket
Preliminära program från våra kretsar
Priser med mera till sommarsessionen 2009
Två ad-hoc symposier 2009
Ny bok

Forskning till folket är ett samarbetsprojekt mellan NSU och Föreningen Nordens Förbund
(FNF). Projektets mål är att arbeta för kännedom om forskning utanför de allmänna
akademiska miljöerna, framförallt samhällsvetenskaper och humaniora. Det sker genom
erbjudande av gratis föreläsning av NSUs forskare till lokalföreningar i Föreningen Norden
mot ersättning för resor, mat och logi. Projektet har precis tagit sin början och vi önskar fler
föreläsare. Intresserade har möjlighet att anmäla sig. Läs mer om projektet på:
http://nsuweb.net/url/?id=146. Anmälan kan ske till sekretariatet@nsuweb.net.
NSUs åtta kretsar presenterar nu sina preliminära program inför kommande vintersymposier.
Du kan se programmen här: http://nsuweb.net/url/?id=22. För deltagande i vintersymposium,
var vänlig anmäl detta till respektive koordinator. Kom ihåg att NSU subventionerar resor och
deltagande vid vintersymposierna: http://nsuweb.net/url/?id=11.
Du kan läsa mer om sommarsessionen i Norge den 19-26 juli, 2009:
http://nsuweb.net/url/?id=138. Informationer om logi och priser för Tyrifjord Hotel finns på
hemsidan plus en introduktion till våra keynote speakers, professor Steven Shaviro och
professor Peter Wagner: http://nsuweb.net/url/?id=103. Deltagarpriserna inkluderar kost och
logi och varierar från 2.000 SEK för plats i husbil och möjlighet till tältning, till 5.200 SEK för
enkelrum. NSU erbjuder rabatterade platser för studenter som anmäler sig först, med pris
1.500 SEK för plats i 4-bäddsrum. Alla prisangivelser är preliminäraoch kan ändras.
Anmälan sker först i april.
Under början av 2009 kommer två speciella arrangemang äga rum. Ett seminarium sätter
fokus på forskningen kring feminismen i Norden; se mer på: http://nsuweb.net/url/?id=136.
Det andra seminariet tar upp taktilitet; se mer på: http://nsuweb.net/url/?id=148.
NSU har nyligen under 2008 publicerat Æstetik og politisk magt. Otte analyser af aktuelle
forhold mellem æstetik og politik, red. Marie Østergaard Møller & Sara Nordmann Thordsen.
Närmare informationer på vår hemsida: http://nsuweb.net/url/?id=8. Se även antagna projekt
och kommande publikationer på: http://nsuweb.net/url/?id=18.

Sedan 1950 har NSU arbetat för att styrka forskningens idé- och nätverksutveckling i
Norden. Särskilt har man uppmärksammat tvärdisciplinära forskningsområden som ännu
inte omfattats av gängse forskningsaktiviteter. NSU är en oberoende tankesmedja och en
medspelare i utvecklingen av nya forskningsområden och unga forskare. Man deltar tvärs
över akademiska barriärer, över karriär- och generationsklyftor, institutioner och språk. NSU
är organiserat som en svensk organisation och finansieras av Nordiska Ministerrådet
(www.norden.org).
Sänd gärna denna mail vidare till andra intresserade.
--News from the Nordic Summer University (NSU): upcoming events in 2008
Apologies for erroneous issue and cross posting
The NSU website www.nsuweb.net currently features:
●
●
●
●
●

Project "Forskning till folket"
Preliminary programs from our study circles
Prices et cetera for the summer session 2009
Two ad-hoc seminars 2009
New book

Research for the people ("Forskning till folket") is a joint project between NSU and
Föreningen Nordens Förbund (FNF). The project aims to promote awareness of research
outside of the general academic environments, especially social sciences and the
humanities. This is done by offering free lecture by NSUs researchers to local organizations
in Föreningen Norden for remuneration for travel, food and lodging. The project has just
started and we hope to add more lecturers. Interested parties have the opportunity to sign
up. Read more about the project at: http://nsuweb.net/url/?id=146. Applications may be
submitted to sekretariatet@nsuweb.net.
NSUs eight study circles are now presenting their preliminary program for next year's winter
seminars. You can see the programs here: http://nsuweb.net/url/?id=22. For participating at
a winter seminar, please notify the respective coordinator. Remember that NSU is
subsidizing travel and participation in winter seminars: http://nsuweb.net/url/?id=11.
You can read more about the summer session in Norway, 19-26 July, 2009 on:
http://nsuweb.net/url/?id=138. Details of accommodation and prices for Tyrifjord Hotel is at
the webpage, plus an introduction to our keynote speakers, Professor Steven Shaviro, and
Professor Peter Wagner: http://nsuweb.net/url/?id=103. Prices include food and
accommodation and range from 2.000 SEK for a place in a motorhome and the possibility of
camping, to 5.200 SEK for a single room. NSU offers discounts for students who sign up
first, with price 1.500 SEK for a bed in a 4-bed room. All price indications are preliminary.
Registration takes place later in April.

In early 2009, two special events take place. A seminar to focus on research on feminism in
the Nordic countries, see more at: http://nsuweb.net/url/?id=136. The second workshop
takes up tactility, see more at: http://nsuweb.net/url/?id=148.
NSU recently in 2008 released Æstetik og politisk magt. Otte analyser af aktuelle forhold
mellem æstetik og politik, eds. Marie Østergaard Møller & Sara Nordmann Thordsen.
Detailed information on our website: http://nsuweb.net/url/?id=8. See also adopted projects
and upcoming publications: http://nsuweb.net/url/?id=18.
Since 1950, NSU has actively supported the cultivation of new ideas and growing research
networks in the Nordic countries. Particular attention has been paid to cross-disciplinary
areas not yet targeted by larger research institutions. NSU is an independent think tank for
the development of new research areas and emerging researchers. Participation takes place
across academic borderlines. Career and generational divides are transcended along with
institutional identity and language purity. NSU is organized as a Swedish non-profit
organization, sponsored by the Nordic Council of Ministers (www.nsuweb.net).
Please forward to anyone who may be interested.

