
Den Kollektiva Hjärnan tänker tillsammans kring

Information om grupper
Välj en grupp du föredrar att vara en 
del av! 

(Deltagarna fördelas jämt i grupperna, det kan 

leda till att du hamnar i en annan grupp än 

ditt val)

GRUPPER
1. Matlagnings-grupp: Ni lagar 
Lördagens middag. Tillsammans med Jon 

Perman lagar ni förrätt, huvudrätt och 

efterrätt. Inköp och menyer förberedas 

innan.

2. Diskgrupp: Ni ansvarar för att 
plocka in disk och köra diskmaskinen. 

Det ska finns koppar, glas och 

tallrikar till middag, lunch och 

fika. Tillsammans arbetar ni även på 

frågeställningarna till söndagens 

samtalsövning.

3. Rumslig grupp: Ni tar hand 
om ommöblering mellan olika 

programpunkter och trivsel i lokalen 

i övrigt. Kanske behövs det någon 

dekoration? Ljuset i lokalen behöver 

också organiseras.

4. Underhållningsgrupp: Ni underhåller 
tillsammans på scenen under Lördag 

kväll. Ta med dig valfritt instrument 

eller en ide om scenframträdande som 

du vill utveckla tillsammans med de 

andra i gruppen. Gemensamt skapar 

ni en en timmes föreställning ihop. 

Tanken är att ni skapar en gemensam 

föreställning, istället för separata 

och framträdanden.

ORGANISERING
5. Dokumentations-grupp: Med 
kamera och mikrofon dokumenterar 

ni nätverksträffen genom foton och 

intervjuer. Materialet används till 

utvärdering och tillfaller nätverket. 

I denna grupp behöver ni behärska 

fotografi med enklare systemkamera 

eller ljudinspelning med en zoom.

6. Scendesign-grupp: Ni ansvarar för 
scenens ljus och visuella uttryck under 

underhållningsgruppens framträdande. En 

del ljus finns att tillgå. Ta med dig 

kreativitet! I källaren har vi diverse 

material/skräp att arbeta med.

7. Merch-grupp: Designa och producera 
merch och/eller memorabilia till 

alla deltagare! Vi har en pin-maskin, 

papper, pennor och skrivare. Tanken är 

att alla få med sig ett minne hem.

8. Ljudteknisk-grupp: Är du duktig på 
live-ljud? Vi behöver en person som 

kan sköta mixerbordet under kvällens 

framträdande. Också några personer 

som kan hjälpa till att sätta ljudet. 

När ingen programpunkt är beroende 

av ljudet ansvarar i för passande 

bakgrundsmusik!

SKICKA DITT VAL TILL:
galleri.lars.palm@gmail.com
Senast 20 JULI
Välkommen!


