Välkommen till

Ess höstkonferens 2014
Tid och plats
Fredagen den 17 oktober 2014, 8.30–16.30.
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan/Malmskillnadsgatan.
Priser
Ordinarie pris: 1500 kr
Pris för medlemmar i Ess: 900 kr
Pris för studentmedlemmar i Ess: 500 kr
I priset ingår moms samt frukost, lunch och fika.
Anmälan
Anmäl dig i onlineformuläret på korta.nu/esskonf14
Du betalar när du har fått fakturan. Mejla oss om du har frågor.
Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är den 3 oktober. Anmälan är bindande. Du kan
dock överlåta din plats till någon annan.
Om Ess
Ess är en yrkesförening för examinerade språkkonsulter i
svenska. Föreningen samlar landets språkkonsulter, ordnar
vidareutbildningar och deltar i debatten om språket inom den
offentliga förvaltningen och i näringslivet. Språkkonsulter har djupa
kunskaper om svenska språket och är experter på att anpassa texter
till olika läsare och situationer.

Examinerade språkkonsulter i svenska

Juridiskt språk och klarspråk
Juridiskt språk och klarspråk framstår ibland som varandras motsatser.
Men så enkelt är det naturligtvis inte. Vi tror att denna motsättning till stor
del beror på att jurister och språkkonsulter sällan träffas och pratar om
språk tillsammans. Vi vill därför ägna en heldag åt att få en bättre inblick i
varandras yrkesområden. Hur ser jurister på klarspråk i dag? Hur är det för
språkkonsulter att arbeta med klarspråk tillsammans med jurister? Låt oss lära
av varandra på Ess stora höstkonferens!
För att du som deltagare ska få ut så mycket
som möjligt har vi bjudit in både jurister
och språkkonsulter som känner till båda
världarnas uttryckssätt. Det blir bland annat
föredrag om juridiska språkprojekt, både från
juristers och språkkonsulters perspektiv, och
om modernt juridiskt språk.
Som vanligt på Ess-konferenser kommer vi även att lämna mycket utrymme för
mingel och social samvaro. Det är alltså ett bra tillfälle att knyta nya kontakter
med språkexperter från våra olika yrkesområden.
Om du vill få färska nyheter från Ess kan du följa föreningen på Facebook
och Twitter, @sprakklok. Du kan följa twittrandet om konferensen på taggen
#esskonf14.
Välkommen till en heldag tillsammans med andra språkexperter!
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