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Audio Mostly 2008 – en konferens i Piteå
om interaktion med ljud
Nu bjuder Interactive Institute i Piteå in till ljudkonferens! Konferensen Audio
Mostly startade i Piteå 2006 med målsättningen att bli en internationellt
ledande konferens inom området interaktivt ljud och musik. Detta är ett
outvecklat område, inte minst i spelbranschen. Årets konferens, den tredje i
raden, återvänder nu till Sverige och Piteå efter att förra året ha arrangerats
av Fraunhofer IDTM i Tyskland.
Årets konferens är dubbelt så stor jämfört med första åren och har lockat hit
deltagare ända från Kina och Japan. Detta år lyfter vi fram temat "sound in
motion", som täcker in allt från ljud i dataspel till senaste tekniska
innovationer inom ljudhantering.
Två internationellt erkända huvudtalare är inbjudna till konferensen. Den
första är Nick Laviers, Audio Director på Electronic Arts' studio i Los Angeles.
Under sin karriär har Nick arbetat med över 30 triple-A spel och titlar som
Harry Potter och F1 serien. Nick kommer att ge en förhandsvisning av ett
ännu ej släppt EA-spel, exklusivt för konferensdeltagarna.
Vår andra huvudtalare är Stephen Brewster, professor inom interaktion
mellan människa och dator (Multimodal Human-Computer Interaction), vid
University of Glasgow. Stephen är en av världens främsta experter på
användningen av Earcons - abstrakta rytmiska/melodiska signaler som
används som auditiva signaler.
Konferensen vänder sig till deltagare från både akademi och industri.
Interactive Institute Sonic studio i Piteå är huvudarrangör med support från
Luleå tekniska universitet. Projektet är finansierat av EU:s strukturfonder.

Plats: Acusticum, Piteå
Datum: 22-23 oktober, 2008
För mer info: www.audiomostly.com
eller kontakta Sanna Rådelius på info@audiomostly.com
---------------------------------------------Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som utmanar
traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny
teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från
akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och
verksamhet bedrivs även i Växjö, Göteborg, Eskilstuna, Norrköping och Piteå.
www.tii.se

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell
samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett
konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300
medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett
oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter
och tjänster. www.ri.se
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