Instructie voor sprekers /
instruction for speakers

Beste spreker voor een NAG lezingendag,

Dear speaker at a NAG lecture day,

Hartstikke fijn dat je een lezing wilt houden op een

It is very nice that you want to give a lecture on a

lezingendag voor het NAG. In dit overzicht geven we

lecture day of the NAG. In this overview we give a

een aantal richtlijnen voor de lezing en wat we graag

number of guidelines for the lecture and what we would

willen ontvangen ter publicatie op de website en in de

like to receive for publication on the website and in the

almanak van het NAG. Het NAG is een vereniging met

almanac of the NAG. The NAG is an association whose

als voornaamste doel het delen van kennis, daarom

main aim is to share knowledge, so we would like the

willen we graag dat de lezingendagen naast directe

lecture days to provide something tangible in addition to

kennisuitwisseling iets tastbaars opleveren, wat

direct knowledge exchange, which can help those

geïnteresseerden in het onderwerp kan helpen zich

interested in the subject to delve further into the matter.

verder in de materie te verdiepen.

De lezing

The lecture

De lezing duurt in totaal 30 minuten (kan in overleg

The lecture lasts a total of 30 minutes (can deviate after

afwijken), inclusief vragen en discussie. Houdt in ieder

deliberation), including questions and discussion. Leave

geval 5 minuten over voor vragen en discussie.

at least 5 minutes for questions and discussion.

Het delen van kennis staat voorop, een (uitgebreide)

Sharing knowledge is paramount, an (extensive)

bureaupresentatie mag gerust overgeslagen worden.

company presentation can safely be skipped.

Naslagwerk

Reference

Voor het programma van de lezingendag ontvangen we

For the program of the lecture day, we would like to

graag een korte samenvatting van maximaal 200

receive a short summary of no more than 200 words.

woorden. Voor de website en de almanak ontvangen

For the website and the almanac, we would like to

we graag een “extended abstract” van tenminste 1 A4

receive an "extended abstract" of at least 1 A4 (longer

(langer mag) met daarin een inhoudelijke samenvatting

is allowed) containing a substantive summary of the

van de lezing en een aanbeveling van referenties

lecture and a recommendation of references (articles

(artikelen en boeken) voor degene die zich verder wil

and books) for those who want to delve further into the

verdiepen in het onderwerp.

subject.

Voor voorbeelden, zie
nag-acoustics.nl/masterclass-modelleren/

For examples, see
nag-acoustics.nl/masterclass-modelleren/

