LEVANDE DOKUMENTÄRER
Människor om livet utan fasader. Närvarande och ärligt.
Bli berörd av livsresor. Varje framträdande är unikt. Alla berättar på sitt
eget sätt. Ärligt, avskalat och närvarande synliggör människor sina liv
med olika verkliga historier. Helt utan skyddsnät får du vara med om
något unikt – i nuet formas allt på scenen!

“Viljan är att på ett genuint sätt
synliggöra verkligheten!”

Hjärtligt välkommen!
Det är ingen teater som levereras. Här handlar det istället ofta om
människor som sällan får en möjlighet att synas eller höras.
De delar öppet med sig av det dolda. Livsresor om allt från
dysfunktionella liv, missbruk, ångest, misshandel, styrka, kärlek, glädje,
acceptans, medberoende, mobbing, diagnoser, nykterhet, sekter och
annat som existerar i människors liv.
Från scenen ges inga pekpinnar, inga krav på att interagera
och inga verktyg som säger åt dig att göra si eller så.
Dags att uppleva något utöver det vanliga!

Anno
Paananen,
initiativtagare

“Det finns en kraft i våra olikheter”
“Jag är en överlevare.
En röd pion som älskar livet!”
“Jag vill inte bli en sån som i livets slutskede
ångrar att jag gjorde för mycket, eller för lite,
av något”
“Att inte tro på människors egna förmågor
är att förminska dom”
“Ska jag dö nu?”
“Du som överlevt
själens mörka natt vet att
det blir bättre.
Bättre än någonsin!”

”Din omsorg kväver mig”				

Linda
Åkesson

Linda minns att hon under sin uppväxt ville prova så
mycket som möjligt, men att hon sällan fick chansen.
Hon kände en överdriven omsorg då omgivningen sa
att hon inte skulle klara av olika saker eftersom hon är
handikappad. Ingen ville något illa, men samtidigt
kände sig Linda kvävd. Hon upplevde att hon var
begränsad av de flesta, framförallt sin egen familj.
Samtidigt hade hon en ådra av att ”Jag ska minsann
visa att jag duger som mig”. Idag vill hon dela med sig
av sin resa och hon gör det på sitt eget unika sätt. Hon
är bäst så.

”Synlig fast osynlig – Jag är inget UFO”

Moha
Frikraft

Moha vill visa att hon också är en människa och ingen
grej, att hon är en helt vanlig tjej. Visst har hon sina
diagnoser, en CP-skada, ADHD och Autism, men hallååå?! Det gör väl inte henne till ett UFO?
Jag vet att jag är bra som mig även om jag ständigt får
kämpa för att kunna leva fri i min otrygghet. Jag har
*varit med om mycket och därför är jag den starka
individ jag är idag. Övergivenhet, ångest, medberoende, tolkningar och massor av olika sätt att bemöta
mig på. Nu är det dags för mig träda fram som mig och
synliggöra min kamp som handlar om att hitta svaghetens styrka.

”Ångesten som livsbränsle:
I skuggans bländande närvaro”

Fransisko
Condro

Följ med när allt ljus kastas på Fransisko och lyssna
till hans skugga, som på scenen har en osynlig röst
som alla hör och berör. Ingen vet vad skuggan säger
och allt sker i nuet vilket gör att Fransisko omöjligt kan
förbereda sig på sitt svar. Han vet att han inte kan utgå
från sitt försvar utan från sin egen sårbarhet. Att kastas
mellan dödsångest och total lycka är en oändlig kamp.
Vågar han svara? Hur har vårdnadstvist, alkoholism,
dysparli och spädbarnstrauma påverkat Fransiskos
livsval, familjebildning och livsåskådning?

”Mår du bra, så mår jag bra. Mår du dåligt så mår jag dåligt”

Sara föddes med en CP-skada och som en ”duktig flicka”.
Hon skulle finnas för andra och prestationen var allt som
betydde något. Hon hamnade i ett medberoende och
förstår idag att det hänger ihop med hennes prestationspersonlighet. Kom och lyssna när Sara berättar hur
hennes medberoende kopplat till prestationssidan i henne
påverkat hennes syn på sig själv och hur hon idag hittat
ett nytt begrepp som hon kallar ”icke-prestation”. Från
att göra till att vara är enligt Sara en livsstilsförändring.
Acceptansen är för henne det enda valet som existerar för
att komma förbi det som verkar omöjligt.

Sara
Edström

Barndomens eko: ”– Försvinn, så jag slipper se dig!”

När den första och den viktigaste relationen smular
sönder. Kärleksdefinition stavas fel. När det kallas för
kärlek, men känns som hat. Och när kramar blir till
stryptag. Denna livsresa handlar om kärlek och om
smärta. Kom och upplev en resa som blottar det
innersta hos denna man som i sin barndom mådde så
psykiskt dåligt att kroppen blev förlamad. Kanske var
det ett sätt att överleva? Han känns nära, levande och
kärleksfull. Han berör med sitt liv, sitt mörker och sitt
ljus. Han berättar om möjligheten att hela och älska sig
själv, sitt liv och hur han idag kan vara tacksam över sin
egen historia.

Senco
Rucnov

”Jag är en överlevare”
Det sker i tysthet och det sker varje dag och varje
minut. Övergrepp och psykisk misshandel som ger
konsekvenser och formar mönster som är svåra att
bryta. Anna vet, hon har varit där och hon hittade en
överlevnadsstrategi. Från att vara ingen är hon idag
stolt över sig själv. Hennes berättelse handlar om skuld,
skam och medberoende. Framförallt vill hon synliggöra
det som många gånger upplevs som tabu. Hon berör
och hon påstår att det aldrig är försent att få en bra
självkänsla. Hon vet och hon är fortfarande i sin egen
utveckling.

Anna
Stenbacka

”Under ytan”

Agnetha
Dentback

Allt är inte vad det ser ut att vara, inte vi människor
heller. Dålig självkänsla och rädsla för utanförskap kan
få oss själva att såra och göra illa andra människor. Vi
kan bli den som mobbar lika gärna som den som
mobbas. Känslan av att ”aldrig passa in” kan forma hela
ens identitet och få förödande konsekvenser. Agnethas
liv hamnade bland missbrukare och kriminella. Hon överlevde och vill idag synliggöra sig och sitt liv, med syftet
att få människor att våga öppna sig och prata om det
som många gånger kan kännas svårt.

”Jag är inget offer och har aldrig varit”

Joakim
Holmberg

Att tro sig vara ett offer är inget liv. Och dagen då allt
vände var då livet också började. Beslutet att sluta
dricka, att själv vilja sluta för sin egen skull, var
vändningen. Att idag, två år senare, fortfarande vara
nykter mitt i processen är exakt vad denna livsresa
handlar om.
Hur är det på riktigt att uppleva skillnaden mellan nykter
och onykter? Viljan att leva eller viljan att fly, hur känns
det?

”Jag har slutat bry mig, för att istället bry mig om”

Anno
Paananen

Om hur Anno är annorlunda och alltid har varit det då hon
på ett märkligt sätt alltid hittat styrka i jobbiga stunder.
Hur gör hon då hon håller på att gå sönder inuti, men
ändå förmår sig att känna tacksamhet? Hon berättar hur
ytterligheter ständigt funnits med i hennes liv och att hon
alltid haft det lätt samtidigt som det varit extremt tufft. Följ
med på hennes livsresa som innehåller allt och ingenting.
Våldtäkt, sexuella trakasserier, rädsla för män, relationer
och hur en märklig kraft fått henne att se mer än det som
syns och höra det som inte sägs. Hon berättar också om
sin egen resa som mamma till ett nu vuxet barn med tre
diagnoser (ADHD, Autism och CP-skada) och hur det har
påverkat hennes val i livet. Vad är det egentligen som får
Anno att vara så stark i sin egen integritet? Varför slutade
hon helt enkelt att bry sig, för att istället börja bry sig om?
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Låt oss berätta!
Syftet är att synliggöra liv som pågår och att öppna dörrar för olikheter, så
att vi i framtiden möts utan rädslor och fasader. Berättelserna är helande
och berörande för alla som är med.
Vi kommer gärna till er och erbjuder skräddarsydda arrangemang,
så som exempelvis:

♥ Temadagar
♥ Levande Dokumentär med olika upplägg beroende på ert syfte
♥ Debatter/samtal kring olika teman med inslag av livsberättelser
♥ Workshops

För mer information vänligen kontakta:
Anno Paananen 070 675 96 89
anno.paananen@zentrab.se

