Pressmeddelande, 16 maj 2010

Alternativt nationaldagsfirande med Pecha Kucha

Svenskarna är dåliga på att fira sin nationaldag. Därför ges nu möjligheten till alternativt nationaldagsfirande med Pecha Kucha i Göteborg. Den 6 juni presenterar både gamla och nyblivna svenskar brottstycken ur sina liv och leverne. På scen står bland annat teatergruppen Nationalteatern och PK Mahanandia som flydde hela vägen från Indien till Sverige på en cykel.  

År 2005 utsågs Sveriges nationaldag den 6 juni till allmän helgdag. Tanken var att svenska folket skulle ha något att samlas kring, samtidigt som dagen skulle ge alla nyblivna svenskar ett tillfälle att fira sitt nya medborgarskap. Men trots militära saluter och flagghissning dagen till ära, har svenska folket haft svårt att ta högtiden till sina hjärtan. Därför ges nu möjlighet till ett annorlunda nationaldagsfirande  tillsammans med Pecha Kucha i Göteborg. 

– Målet med Pecha Kucha har alltid varit att skapa en öppen mötesplats där folk kan träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra under avslappnade former. Jag kan inte tänka mig en finare form av nationaldagsfirande än att folk gör just det, säger Jesper Larsson som är initiativtagaren till Pecha Kucha i Göteborg

Pecha Kucha 
Med rötterna i Tokyo är Pecha Kucha (japansk för ljudet av konversation) ett unikt presentationsevenemang där lokala och besökande personer från alla olika områden presenterar 20 bilder som var och en visas i 20 sekunder – ett nervkittlande kaleidoskop av inspiration, idéer och livsöden i ett rasande tempo. Pecha Kucha är en global rörelse, för närvarande aktiv i över 300 städer världen över och anordnas i Göteborg sedan 2006. Evenemangen är gratis att besöka och vanligtvis är det runt 600 personer i publiken. 

Alla är välkomna att fira
Den 6 juni firas utöver nationaldagen även den 20:e upplagan av Pecha Kucha i Göteborg. Eftersom talet 20 är heligt i sammanhanget blir det dubbel jubileumsfest som firas med musik, dansuppträdanden och olika överraskningar. Alla är välkomna. Så ta med dig ett öppet sinne och titta förbi nattklubben Park Lane den 6 juni. Det är ju trots allt Sveriges Nationaldag och det måste ju firas på något sätt!   

För vidare information om evenemanget och Pecha Kucha, besök: www.pecha-kucha.se


###


För mer information och intervjuer:
Jesper Larsson / Pecha Kucha ambassadör Göteborg, +46 (0)734 412190, jesper@ncmab.se

Presentatörer den 6 juni:
Nationalteatern – Teaterrockgrupp, Niklas Madsen – Designförslag på ny skattesedel, Carolina Falkholt – Grafitta, Jesper Östlund – Biolog och fotograf, Linda Spåman – Pervers Kroki, PK Mahanandia – Indisk livshistoria, Ted Hesselbom – Röhsska Museet och Scott Blixen – Post Punk/Music Art. Bonusakter & djs inkluderar DJ Naomi Paradise – dj, Dan Henriksson – utsmyckning av lokalen, Jens Thoms Ivarsson – lovat att dansa på bardisken, Daniel Rehn – dansnummer/dj m.fl.

Om Pecha Kucha:
Pecha Kucha grundades av arkitektfirman Klein Dytham i Tokyo. I Göteborg produceras evenemangen av design- och kommunikationsbyrån Next Century Modern i samarbete med ADA och Forsman & Bodenfors.



