Presenteren in 6’40”
Pecha Kucha, Priet Praat Presentaties
Betaalbaar bedrijfsadvies en opleidingen op maat van uw bedrijf en mensen

Pecha Kucha is een presentatie
format waarin sprekers zichzelf
uitdagen om op zoek te gaan naar
de essentie van hun presentatie.
Pecha Kucha, wat in het Japans zo
veel betekent als prietpraat, schrijft
voor dat u een vloeiend verhaal
vertelt aan de hand van exact 20
PowerPointdias, die u elk exact 20
seconden toont. U houdt uw
presentatie dus in exact 6’40”.

wereld, ook in Vlaanderen,
regelmatig Pecha Kucha avonden
en wedstrijden worden gehouden.

tricks uit voor sprekers
presentatietechnieken.

en

Ook voor andere presentaties
Pecha Kucha Workshop
De Pecha Kucha Workshop bestaat
uit 2 delen.
In de eerste sessie ontleden we
samen de opbouw van een Pecha
Kucha, en geven antwoorden op
vragen als: hoe structureer je een
presentatie binnen dit format? Hoe
zorg je ervoor dat de presentatie
niet 20x een commentaartje wordt
bij de PPT? En hoe werkt de VELCRO
toets? Maar ook: hoe ontloop je de
alom
aanwezige
PowerPoint
valkuilen?
In de tweede sessie presenteren de
deelnemers hun Pecha Kucha aan
de groep, en wisselen we tips en

Uitdaging voor sprekers
Al lijkt de beschrijving op eerste
zicht niet zo lastig, in de praktijk
blijkt het wel even anders. Daarom
mag u de voorbereiding en het
geven van een Pecha Kucha gerust
beschouwen als een oefening in
spreekvaardigheden.
Niet
te
verbazen dus dat over de hele

Pecha Kucha is slechts een format.
De regels dwingen u presentaties
op een andere manier aan te
pakken. In die zin vormt de Pecha
Kucha uitdaging een uitstekende
oefening om ook uw gebruikelijke
presentaties beter te structureren,
te ‘verhalen’ en met PowerPoint of
een
ander
instrument
te
ondersteunen.

En wie weet: na deze twee sessies
neemt u een volgende keer
misschien zelf ook deel aan een
Pecha Kucha wedstrijd?

Wat doe je (nog) beter na deze workshop?
U
bent
een
meester
in
stapsgewijze opbouwen van een
presentatie:
kernboodschap
bepalen, verhaallijn uitschrijven,
StoryBoard maken, en in geval van
Pecha Kucha: aansluitende 20
PowerPoint dias bedenken.

U ontwikkelt een verhaal dat alle
aspecten van de VELCRO toets met
klank doorstaat.
U weet PowerPoint deskundig in te
zetten: ondersteunend beeld, goed
gedoseerde compositie en info,
leesbaar en verhelderend.

En uiteraard brengt u uw Pecha
Kucha
stralend
van
zelfvertrouwen, in één vloeiend
verhaal, zoals je van grote sprekers
mag verwachten.

Programma
Sessie I Principes van een Pecha Kucha presentatie
Aan de hand van een door u gekozen thema doorlopen we de verschillende stappen van het
‘productieproces’ van een Pecha Kucha presentatie
Kernboodschap bepalen
Verhaallijn ‘uitschrijven’
StoryBoard maken
PowerPointdias ‘bedenken’ (en tips & tricks voor PowerPoint)
Presenteren, blakend van zelfvertrouwen… Hoe doe je dat?

Sessie II Pecha Kucha in de praktijk
De deelnemers ontwikkelen tussen beide sessies een nieuwe Pecha Kucha, en presenteren deze in sessie II aan de groep. We leren van
elkaar, intervisieformule.

Is dit een programma voor u?

Geeft u regelmatig presentaties, en bent u een beetje uitgekeken op hoe u dat nu aanpakt?
Of worstelt u wel ’s met het structureren van de inhoud, herleiden tot z’n essentie of boeiend ondersteunen met PowerPoint? Of wil u
gewoon inspiratie voor de aanpak van uw volgende presentaties? Dan is Pecha Kucha, Priet Praat Presentaties wellicht een Quick Win.
Duur training
2 x 3 uur

Vereiste
voorkennis
geen

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie over deze training
of andere werkvormen waartoe dit thema zich leent, zoals key note speech, coaching enz.
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