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Välkommen med din ANMÄLAN till konferens senast 22 maj 

 

 

Musikforskning idag – 2022 
13–15 juni 2022, 

Svenska samfundet för musikforskning 

 

 

Välkommen till Svenska samfundet för musikforsknings årliga konferens som vänder sig till 

hela bredden av forskare, doktorander och studenter inom musikområdet. Konferensen är 2022 

förlagd fysiskt till Högskolan Dalarna, på mediehuset, regementesområdet i Falun, 

värdinstitutionen för konferensen 2022 heter: Avdelningen för medier, ljud och 

musikproduktion, DAVA (Dalarnas audiovisuella akademi), Högskolan Dalarna, Falun. 

 

Årets bekräftade Tobias Norlind-föreläsare (keynote) är:  

Prof. Simon Zagorski-Thomas, profilerad inom musikproduktion och -teknologi, precis som 

konferensens värdinstitution. Rubrik på keynote: Practical Musicology: Producing an album 

as a research project 

Se även: 

https://www.uwl.ac.uk/staff/simon-zagorski-thomas 
 
https://www.bloomsbury.com/us/practical-musicology-9781501357817/ 
 

Konferensen Musikforskning idag – 2022 är öppen för anmälan och välkomnar forskare, 

doktorander, studenter, forskning inom musikvetenskap, musikpedagogik, konstnärlig 

musikforskning, musikteori, musikterapi, musikpsykologi samt musikrelaterad forskning inom 

andra discipliner.  

 

Konferensavgift och anmälan – nu 

Konferensavgiften är 800 kr, samt medlemsavgiften om 250 kr till samfundet tillkommer.  

I avgiften ingår deltagande 13-15/6, fika, lunch 14/6 samt konferensmiddag.  

Konferensavgiften ligger fast oavsett om man deltar en eller flera dagar. 
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Ytterligare: För doktorander utan doktorandanställning, studenter och pensionärer är 

konferensavgiften 500 kr, samt medlemsavgiften om 250 kr till samfundet tillkommer. 

Studenter på avancerad nivå som medverkar med egna presentationer betalar ingen avgift 

förutom medlemsavgiften om 250 kr. 

                                       

Definitiv anmälan och inbetalning av avgift samt medlemsavgift senast den 22 maj 2022 göres 

på bg 5227-4784. 

 

Om du har ev frågor om konferensen vänder du dig till kansliets för samfundet funktionsmail: 

mliconsult.magdalena@gmail.com –  det vill säga till Magdalena Lilja som samordnar 

konferensanmälningarna. 

 

Medlemskap i Svenska samfundet för musikforskning  

Konferensen anordnas av Svenska samfundet för musikforskning och alla konferensdeltagare 

ska vara medlemmar. För information om hur man blir medlem: 

http://www.musikforskning.se/node/2 

 

Som medlem i SSM får du förutom möjlighet att delta i forskarkonferenser och årsmöten även 

tillgång till Svensk tidskrift för musikforskning (STM-SJM).   

Samfundets årsmöte i konferensen: 13/6: kl.17.00-18.00 

 

Plats, lokaler och utrustning  

Konferensen 2022 äger rum i Högskolan Dalarnas lokaler. Var – konferensplats:  

Mediehuset, Högskolan Dalarna Dalregementet Kaserngården 15. 

Länk: https://goo.gl/maps/JqoV78aqhzvd226T8 
 
 
Resa till Falun: Enkelt med tåg och det är promenadavstånd från tågstationen till Mediehuset. 

Parkering: Finns gratis på området med P-skiva. 

Aktuella föreläsningslokaler är utrustade med projektor, ljudanläggning och trådlöst nätverk.  

 

Resor och logi  

Logi och resor ordnas på egen hand.  

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

Förslag på trevligt hotell att boka i Falun:  
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Hotel Bergmästaren (Clarion Collection Hotel – Bergmästaren), Bergsskolegränd 7 I Falun. 

 

Bokbord  

Vid konferensen kommer det att finnas möjlighet till bokbord. För intresse och information om 

bokbord, kontakta samfundets sekreterare: toivo.burlin@music.su.se 

 

Språk  

Konferensens huvudspråk är svenska och engelska.  

Presentationer kan även göras på danska och norska. 

 

Konferensinformation – samfundets hemsida 

Program för konferensen och information uppdateras på samfundets/konferensens 

hemsida: www.musikforskning.se 

 

Starttid måndag 13/6: konferensregistrering kl.12.00.  

Ramtid 13/6: kl.12-18, 14/6: kl.09.00-konferensmiddag, 15/6: kl.09.00-12.30. 

Konferensen avslutad onsdag 15/6 kl.12.30. 

 

13/6: kl. 18.30 konferenspub i Falun. 
14/6: kl. 18.30 konferensmiddag – Svarta Havet i Mediehuset. 

 

Hälsningar från styrelsen genom 

Ordförande i SSM: Pia Bygdéus, Linnéuniversitet: pia.bygdeus@lnu.se 

Vice ordförande i SSM: Stefan Östersjö, Luleå tekniska universitet, stefan.ostersjo@ltu.se 

 

220422 – med önskan om skön vår och varmt välkommen till Falun. Ses! 


