
Vad innebär debutanter på scenen? (Stockholm)
För att ens få vara med och synliggöra sin egen livsresa så är första gången ett måste 
på den scen som initativtagaren Anno Paananen hyr för just debutanter. Anno coachar 
också berättare gratis för att det ska bli en genuin, avskalad och nära historia utan att 
det blir prestation eller teater. Hon förtydligar:
“Jag har tre stora NO NO på scenen. Berättarna synliggör endast sig själva.”
1 Inga pekfi ngervisningar riktade mot andra eller att det är andra som gör fel
2 Inga krav på aktiv publik (t.ex. svara på frågor eller diskutera med grannen)
3 Ingen försäljning från scenen eller verktyg till publiken om att “gör så här”

Det är inga pråliga kulisser eller för mycket på scenen då individens berättelse är det 
som ska synliggöras. Det är okej att förstärka en personlighet med musik, rörelse 
och till viss del minimal rekvisita. Dock inga PowerPoints, databilder eller “rollups” 
på scenen om det inte förstärker individens identitet på ett genuint sätt. Det ska vara 
avskalat, så att berättelsen är i fokus mer än annat runt omkring.

Tid? Cirka tre timmar inklusive paus. Fika ingår i priset. Varje tillfälle innehåller även 
korta livsresor/berättelser från scen eller något annat som förmedlas genuint.
Allt överskott från intäkter går tillbaka till fl er debutanter och scener för detta, viss mark-
nadsföring samt kostnader som fi nns för att genomföra fl er Levande dokumentärer.
Urval för debutanter ansvarar Zentrab och Anno för. 
Det fi nns utrymme för minst två och max fyra debutanter per termin, eftersom 
coachningen sker ideellt och det inte fi nns mer utrymme för detta.

Levande dokumentärer-turné: Varje tillfälle ger även möjlighet till att interagera under 
pauser då det kan uppstå frågor eller intressen av ett och annat. Om det fi nns material 
som förstärker personens livsresa så är det möjligt att sälja detta i pausen, men inte 
från scenen. Det är skillnaden mellan Debutscenen och föreläsarbanken. Att pausen 
ger möjligheter till att knyta kontakter och att bygga nätverk om önskan fi nns.
Här går allt överskott till markandsföringsmaterial för kommande livsberättelser.
I framtiden fi nns planer på att det ska fi nnas utrymme till arvode åt de som är med i 
föreläsarbanken. Krav för att vara en Levande dokumentär på turné är att debuten 
måste ha skett i Stockholm.  

Fler scener: Har du en scen dit du vill att vi kommer? Mejla så försöker vi ordna det! 
Det blir fl er scener under hösten än det som är bokat idag.
Om du vill kan du själv boka in följande livsberättelser, personer som alla har gjort sin 
debut i Stockholm: Moha, Anna, Sara, Joakim, Fransisko, Linda

Bokning sker via mejl till: anno.paananen@zentrab.se
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