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Gent verwelkomt 4de editie Language Industry Awards  
  
  
Gent, 6 april 2017 – De Language Industry Awards 2017 komen voor hun 4de editie 
terug naar Gent, de plaats waar ze in 2014 hun debuut beleefden. Dat maakt 
organisator De Taalsector / The Language Industry vandaag bekend. 
  
Vorig jaar werd de galaceremonie van de eerste edities al vernieuwd in de vorm van 
een frisse pop-up show op The Language Market van The Value of Language, een 
belangrijk evenement voor inkopers van taaloplossingen dat plaatsvond op de 
Brusselse Letterencampus van de KU Leuven. 
  
Dit jaar komen de Language Industry Awards in de vorm van de LIA’s Top 100 Live. 
Een countdown show van 100 naar 1, met een levend publiek in Gent en live te 
volgen op Facebook Live in de week van 8 tot 12 mei 2017, elke dag van 12 tot 14 
uur. Niet met 100 liedjes natuurlijk, maar met sterke verhalen van mensen die echte 
waarde hebben gecreëerd met taal, taalwerk, taalexpertise en alle mogelijke 
taaloplossingen. 
  
“We kijken ernaar uit om het beste van het beste uit de taalsector in de spotlights te 
plaatsen tijdens de LIA’s Top 100 Live Show. Stemmen voor de kandidaten op de 
longlist kan op 26 en 27 april. De volledige lijst met kandidaten komt hier 
beschikbaar”, aldus Shauni Bollaert, Language Industry Awards Event Manager.  
  
De Language Industry Awards (LIA’s) werden in 2014 boven de doopvont gehouden. 
Doel is het brede publiek kennis te laten maken met de beste taaldiensten en 
taalproducten uit alle hoeken en uithoeken van de taalsector.  
 
Vandaag worden de LIA’s niet alleen gezien als een kwaliteitsmerk om mee uit te 
pakken. Het evenement zelf wordt ook algemeen beschouwd als een belangrijke 
netwerkopportuniteit in de taalsector. De LIA’s Top 100 Live Show zal worden 
bijgewoond door toonaangevende spelers in de sector, vertegenwoordigers uit 
onderwijs, politiek, academische wereld en de non-profitsector. De live countdown 
show zal tegelijkertijd gestreamd worden via Facebook Live.  
  
Klik hier om de volledige lijst met kandidaten te zien. 
 
Klik hier om een beeld te krijgen van de taalsector in al zijn diversiteit. 
 

http://www.languageindustryawards.eu/2016/blog
http://www.languageindustryawards.eu/2016/blog
http://languageindustryawards.eu/detaalsectorinbeeldlorevandenbossche11022016hires.jpg


Bezoek onze website voor meer informatie over de Language Industry Awards: 
www.languageindustryawards.eu 
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Voor de redacties 
 
Neem contact met ons op voor uitgebreide achtergrondinformatie over de Language 
Industry Awards, voor meer informatie over de taalsector of voor beeldmateriaal in 
hoge resolutie. 
 
We kunnen u ook in contact brengen met eerdere winnaars en genomineerden van 
een LIA. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
 
Shauni Bollaert 
shauni.bollaert@detaalsector.be  
Tel. +32 9 269 04 66 
 
Dries Debackere 
dries@detaalsector.be  
Tel. +32 9 269 04 66 
 
De Taalsector / Language Industry Awards 
Molenaarsstraat 111-46  
B-9000 Gent  
België 
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