Call for Papers
Forskarnätverket Mirac bjuder in till
tvärvetenskaplig konferens i Stockholm den 26/1127/11 på temat:
Ett förändrat musiklandskap
Mirac är en akronym av Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center.
Det är ett tvärvetenskapligt forskarnätverk initierat 2013 vid Stockholms Universitet (för
mer information se www.mirac.se). Mirac och konferensen vänder sig till alla forskare
som är intresserade av musikliv, musikbransch och musikindustri. Konferensens
övergripande syfte är att etablera kontakter, initiera diskussioner och forskning över
disciplinära gränser.
Konferensens syften och tema
Konferensen har två övergripande syften. Det första är att presentera och bjuda in forskare
till samtal om- och medverkan i Mirac. Det andra syftet är att bjuda in till samtal och
diskussion på konferensens tema; ett förändrat musiklandskap. Skivindustrins djupa kris
och den digitala teknikens påverkan har lett till att vi idag står inför ett på många sätt nytt
musiklandskap, vilket dessutom är i snabb förändring. Det handlar inte enbart om att
försäljning av musik idag i ökad utsträckning sker digitalt. Det framkommer dagligen nya
indikatorer på att det vi idag ser är en långt mer djupgående och omfattande förändring.
Den nya tekniken har inte enbart medfört förändrade förutsättning för musikutövare,
branschaktörer och lyssnare. Den nya tekniken har även resulterat i att det idag är möjligt
att studera och analysera lyssnarbeteenden på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt.
Hur genomgripande är de förändringar vi ser idag, vad innebär de för industrin, för
amatörer och professionella och på sikt även för musikliv och kultur? Hur kan
tvärvetenskaplig forskning bidra till ökad kunskap och förståelse för utvecklingen? Har
den nya tekniken även skapat nya möjligheter för forskare och hur bör dessa i sådana fall
användas på bästa sätt?

Vi välkomnar konferensbidrag från alla vetenskapliga discipliner och forskare vilka är
intresserade av frågor relaterade till det beskrivna temat. Bidragen behöver inte vara
färdiga artiklar utan vi välkomnar även utkast och kortare presentationer av idéer och
pågående eller kommande forskningsprojekt.
Tid, plats och avgift
Konferensen kommer att äga rum i Stockholm vid Institutionen för musik- och
teatervetenskap på Stockholms Universitet. Konferensen äger rum mellan kl 12:00 den
26/11 till kl 13:00 den 27/11. Vi börjar med lunch kl 12 den 26/11 och avslutar med
lunch nästkommande dag. Konferensavgiften är 695 kronor per deltagare vilken
inkluderar middag den 26/11. Deltagare står själva för resa och boende. Hör gärna av er
om ni vill ha tips på närliggande hotell. Abstract omfattande ca 600 ord skall vara
inskickade senast den 1/6 till konferensbidrag@mirac.se. Tveka inte att ta kontakt med
oss om du har frågor eller förslag.

	
  
Bli medlem och stöd Mirac genom att betala medlemsavgiften på 150 kr för 2014. Betala
medlemsavgiften på plusgirokonto 70 91 21-8 och skicka samtidigt mail till
info@mirac.se med fullständiga kontaktuppgifter. Sprid gärna inbjudan vidare.
Välkomna

Mirac
Institutionen för musik- och teatervetenskap
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
E-post info@mirac.se
Hemsida: www.mirac.se

