10. Festiwal Uśmiechu – wielki festyn i święto radości od Fundacji „Dr Clown” już 9
czerwca!
Chcesz wkroczyć w świat baśni, niesamowitości i atrakcji? Świat szczudlarzy, sztukmistrzów, wielkich bajek
mydlanych, zabaw z kolorowo ubranymi „doktorami clownami”? Śmiać się do rozpuku, na własnej skórze
doświadczyć „Terapii śmiechem” i podarować uśmiech chorym dzieciom? Przyjdź na Festiwal Uśmiechu, który
odbędzie się 9 czerwca w godz. 13-20 na Placu Zamkowym w Warszawie, a dodatkowo również w Opolu. Zaprasza
Fundacja „Dr Clown”, na co dzień zajmująca się „Terapią śmiechem” w szpitalach i placówkach specjalnych. Wstęp
jest wolny!
To będzie atomowa dawka uśmiechu, energii i zabawy. 9 czerwca Fundacja „Dr Clown” zaprasza na Festiwal
Uśmiechu, już po raz 10. Plac Zamkowy zamieni się w świat magii, smoków i księżniczek, piratów, sztukmistrzów i
zupełnie nietypowych muzyków. Będzie można obejrzeć pokazy iluzji i żonglerki, wybrać się na poszukiwanie
pirackich skarbów, wkroczyć w świat kart do gry, wybrać się do "Królestwa Banialuków", poznać tajemnicę uśmiechu,
spotkać 140 „doktorów clownów” z całej Polski w magicznych, kolorowych przebraniach. Unikalną atrakcją będzie
możliwość doświadczenia na własnej skórze „Terapii śmiechem”, którą na co dzień wolontariusze Fundacji „Dr
Clown” prowadzą w szpitalach i placówkach specjalnych. Nie zabraknie tak ukochanych przez najmłodszych atrakcji,
jak malowanie twarzy, stoły do gry w piłkarzyki, tor wyścigowy dla samochodów zdalnie sterowanych, ogródek z
zabawkami, wielkie bańki mydlane. Szop Mieczysław w swoim Gabinecie Lekarskim wykona nietypowe badanie
zmysłów i pokona strach przed lekarzem. Będzie można skonstruować własny, recyklingowy instrument muzyczny i
wstąpić do Spontanicznej Orkiestry Ulicznej, namalować własny witraż, na warsztatach krawieckich uszyć poduszkę
dla podopiecznych Fundacji w szpitalach, przedzierzgnąć się w rycerza, księżniczkę lub smoka i stworzyć własną,
niepowtarzalną bajkę.
Na 10. Festiwalu Uśmiechu na gości z różnymi atrakcjami będą czekać gwiazdy – ambasadorzy i przyjaciele Fundacji
„Dr Clown”– Małgorzata Socha, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Katarzyna Walter, Małgorzata Pieńkowska, Monika
Mazur i Tomasz Chrapusta.
– Fantastycznie, że co roku odbywa się Festiwal Uśmiechu, podczas którego „doktorzy clowni” zarażają swoją
energią, śmiechem i obdarowują pozytywnymi emocjami. To daje tyle energii do działania a spotkania z gośćmi
Festiwalu potwierdzają, że to, co robimy, ma sens. Na co dzień „doktorzy clowni” przynoszą radosną atmosferę do
szpitali, pomagając chorym uśmiechnąć się i nabrać sił do walki z chorobą, podczas Festiwalu Uśmiechu z tej
niesamowitej energii może czerpać każdy z nas. Uśmiech leczy i nie chodzi tylko o szkiełko i oko – badania naukowe
dowodzące leczniczych właściwości śmiechu – ale również to, co mamy w sercu – mówi aktorka Małgorzata Socha,
wieloletnia ambasadorka Fundacji „Dr Clown”.
– Śmiech to najlepsze lekarstwo! Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” wkładają mnóstwo serca w pomoc tym, których
dotknęła choroba i trudności życiowe. Podczas Festiwalu Uśmiechu, który zatętni niezliczonymi atrakcjami,
przynosimy uśmiech wszystkim gościom imprezy, nie zapominamy jednak o podopiecznych – będziemy bowiem
zbierać fundusze na „leczenie śmiechem” chorych dzieci w szpitalach. – zapowiada Anna Czerniak, Prezes Fundacji
„Dr Clown”.
„Festiwal Uśmiechu” organizowany jest przez Fundację „Dr Clown” w Warszawie już od 10 lat. W tym roku po raz
pierwszy Fundacja zorganizowała imprezę również w Opolu. Warszawski 10. Festiwal Uśmiechu odbędzie się 9
czerwca w godz. 13-10 na Placu Zamkowym, a opolski „Festiwal Uśmiechu. Opolskie dźwięki radości”, impreza
towarzysząca KFPP Opole, odbędzie się na Małym Rynku w godzinach 12-18.
Fundacja „Dr Clown” od 1999 roku prowadzi program „Terapii śmiechem i zabawą” (geloterapii) w szpitalach oraz
placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. Wolontariusze Fundacji - „doktorzy clowni”, w kolorowych
strojach i z czerwonymi noskami niosą uśmiech i bawiąc, likwidują napięcia spowodowane trudną sytuacją osób
zmagających się z chorobą i trudnościami życiowymi. „Doktorzy clowni” odwiedzają rocznie prawie 60 000
potrzebujących – dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów – w 170 szpitalach i placówkach specjalnych w
ponad 80 miastach w całej Polsce.
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