
Zentrab levererar berättelser och öppnar dörrar genom att synliggöra människor och deras 
liv på riktigt. Syftet är att riva fasader och öppna upp för genuina möten mellan människor.

– Jag vill synliggöra människor och livsöden som sällan annars får 
komma fram, säger Anno Paananen, eldsjäl och initiativtagare. 
Annos förhoppning är att få dig som arbetar som journalist att vara 
med och öppna dörrar i samhället genom att skildra dessa livshistorier.

Det pågår ofta i det tysta: Förtrycket, mobbningen, missbruket, lidandet. Ofta fi nns det 
en vilja att berätta om det, men det kan vara svårt att veta hur man ska göra för att nå 
ut i bruset av historier. 
– Jag vill förmedla den egna genuina upplevelsen och jaget är centralt, säger Anno 
Paananen, mamma till en dotter med fl era diagnoser och initiativtagare till projektet.
   Våren 2018 samlades personer med olika bakgrunder i en lokal i Stockholm
och började smida planer. Deras gemensamma nämnare var att de alla har en
livshistoria som berör, som de ville berätta om genom föreläsningar. Så föddes
”Levande dokumentärer”. Nu är det åter dags för turné!
– Alla har sin egen livsresa, säger Anno. Det som sker i livet och som på ett eller annat
sätt behöver synliggöras enligt den som berättar. Oavsett vem vi är och hur vi lever.
– Levande dokumentärer vill synliggöra alla, med eller utan funktionsvariation. Med ar-
bete eller utan. Det handlar om människor i gråzonen, som ofta inte får komma till tals.
   Föreläsarna blir coachade av Anno och blir samtidigt peppade av varandra under 
regelbundna träff ar. Föreläsare som fi nns med i Zentrabs föreläsningsbank är personer 
som har något att förmedla – på sitt sätt. Anno Paananen berättar gärna mer om 
Levande dokumentärer och lotsar dig vidare till deltagare. Kontakta henne på 
anno.paananen@zentrab.se eller 0706 75 96 89.

LEVANDE DOKUMENTÄRER Anno om

bakgrunden

anen berättar gärna mer om 
gare. Kontakta henne på 

Levande dokumentärer har två steg för den som deltar som berättare:
Steg 1 Debut på scenen. Anno Paananen förklarar: 
“Jag vill säkerställa kvaliteten och att det verkligen är en resa 
som synliggör mer än talar om, säljer eller attackerar andra.”

Steg 2 Är allt okej går personen vidare till föreläsningsbanken 
som Anno sammanställer och ett samarbete med Zentrab skapas.

Läs mer om vad debut på scenen innebär på nästa sida.
Presentationer av bokningsbara föreläsare fi nner du längre ned.


