
PechaKucha Night



METOD
PechaKucha Night

SYFTE
Japansk mötesform, som hjälper dig att 
skapa gränsöverskridande nätverksträffar, 
förmedla budskap och presentera spän-
nande projekt till en bred publik på ett 
enkelt, lekfullt men samtidigt strukturerat 
sätt. 

INTRO
PechaKucha Night är en japansk mötes-
form som revolutionerat världen. Med 20 
bilder som vardera visas i 20 sekunder 
presenteras lokala och besökande krea-
törer från olika områden, ett nervkittlande 
kaleidoskop av inspiration, idéer och arbe-
te som i dagsläget körs i över 400 städer 
världen över. Reglerna är enkla; eventen 
får inte anordnas i vinstdrivande syfte, ak-
tiviteten ska hållas minst fyra gånger per 
år, börja klockan 20.20, besökarna ska visa 
hänsyn och ha trevligt. 

STEG FÖR STEG

1. För att få köra PechaKucha Night så 
måste man ansöka om tillstånd på 
www.pecha-kucha.org Under “start 
a new city” finns direktiv för hur din 
stad blir nästa. Det är smart att sam-
arrangera eventet med flera aktörer 
för att nyttja varandras nätverk och 
hitta spännande personer.

2. Boka lämplig mötesplats. Finns det en 
klubblokal som står tom under varda-
garna? En bar som kan tänka sig att 
stå för lokal i utbyte mot försäljning av 
mat och dryck?

3. Bjud in intressanta talare, cirka nio 
inslag per tillfälle.

4. Förbered presentationerna och be alla 
mejla in sina 20 bilder innan arrang-
emanget. Utse en tekniskt ansvarig. 

5. Ge utrymme för mingel med en paus 
om 30 minuter, mellan presentatio-
nerna, i Pecha Kucha-sammanhang 
känt som “Beer break”.

PLATS
Helst bar eller klubbmiljö, med möjlighet 
att köpa alkohol.

ANTAL DELTAGARE
Ingen övre gräns, i Göteborg kommer cir-
ka 800 personer varje gång.

MATERIAL
Scen, ljud, ljus, dator, projektor och duk 
samt allas presentationer i förväg. 

RESULTAT
Nya möten, förmedling av nya budskap. 
Alla ges exakt samma möjlighet att pre-
sentera: gammal som ung, etablerad som 
oetablerad. Ingen blir “överkörd”.


