„Festiwal Uśmiechu. Opolskie dźwięki radości” – święto radości od Fundacji „Dr
Clown” już 9 czerwca
To będzie atomowa dawka uśmiechu, energii i zabawy. Już 9 czerwca Fundacja „Dr Clown” zaprasza
Opolan na „Festiwal Uśmiechu. Opolskie dźwięki radości”. W godzinach 12-18 Mały Rynek zamieni się w
świat magii i zabawy, pełen atrakcji, interaktywnych gier i zabaw oraz zwariowanych animacji kolorowo
ubranych „doktorów clownów”. Ponieważ Festiwal Uśmiechu jest imprezą towarzyszącą Krajowemu
Festiwalowi Piosenki Polskiej, nie zabraknie muzycznych atrakcji i odniesień. Interaktywne show
muzyczne, warsztaty cyrkowe, warsztaty tworzenia nietypowych instrumentów, spotkania ze
szczudlarzami, wkraczanie w wirtualny świat to tylko niektóre punkty programu. Wstęp wolny.
„Festiwal Uśmiechu” z podtytułem „Opolskie dźwięki radości” odbędzie się jako wydarzenie
towarzyszące KFPP, 9 czerwca br. na opolskim Małym Rynku. Na tę okoliczność opolscy wolontariusze będą
gościć wolontariuszy Fundacji - „doktorów clownów” - z Wrocławia, Sieradza, Bielsko-Białej, Tarnowa,
Krakowa i Zielonej Góry! Łącznie będzie ich ok. 80! Szaleństwo, uśmiech i energia jaką wytwarza
kilkudziesięciu "doktorów clownów" zebranych w jednym miejscu gwarantuje nietuzinkowość wydarzenia,
mnóstwo zabawy i piękne wspomnienia. W programie imprezy np. „Zwariowane melodie” – muzyczny tor
wyzwań, nakręcanie Człowieka Pozytywki, tworzenie instrumentów muzycznych, szpital polowy „doktora
clowna”. Będzie można założyć magiczne okulary i wskoczyć w świat wirtualnej rzeczywistości. To tylko
niektóre atrakcje, które będą dostępne przez cały czas od godz. 12:00 do 18:00. Zaplanowano także
specjalne punkty programu: podróż do świata iluzji podczas występu Pana Ząbka czy też wielkie
interaktywne show muzyczne „Bum Bum Opole robi szum”. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a atrakcje
bezpłatne. Wszystko jednak ma wymiar charytatywny – wolontariusze będą prowadzić zbiórkę środków na
prowadzenie „Terapii śmiechem” chorych dzieci w szpitalach. Organizatorzy zachęcają, by przyjść i zabrać dla
siebie jak najwięcej uśmiechów, ale i pamiętać o tych, gdzie ten uśmiech, poprzez swoje wsparcie mogą
przesłać dalej!
– Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” to niezwykli ludzie. Poświęcają swój wolny czas, by nieść uśmiech tam,
gdzie czasem przeciwności losy czy choroba nam go odbierają. „Festiwal Uśmiechu” także realizują z
ogromnym zaangażowaniem i milionami godzin przeznaczonymi na przygotowania. Mamy nadzieję, że
mieszkańcy Opola i przybyli goście dostrzegą, że nie jest to jedna z wielu komercyjnych imprez z okazji Dnia
Dziecka, a zebrane fundusze pozwolą w dalszym ciągu docierać do dzieci w szpitalach na Opolszczyźnie! –
opowiada Marta Szewerda, Pełnomocniczka Fundacji „Dr Clown” w Opolu, organizator wydarzenia.
„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
Więcej szczegółów dot. wydarzenia można znaleźć na stronie
www.festiwalusmiechu.pl oraz na www.facebook.com/DrClownOpole. Zapraszamy!

www.drclown.pl

i

Film: Basia Kurdej-Szatan zaprasza na FESTIWAL UŚMIECHU Fundacji "Dr Clown":
https://www.youtube.com/watch?v=rj_ipJ8uUOE
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.
***
Informacje dotyczące zmian w ruchu:

Na czas trwania Festiwalu Uśmiechu wyłączone z ruchu pojazdów samochodowych będą następujace ulice:
- dwa odcinki Małego Rynku biegnące w kierunku ulicy Vaclava Havla. Ruch odbywać się będzie uliczką w
kierunku
ulicy
Staromiejskiej,
- ulica Vaclava Havla na odcinku od Małego Rynku do ulicy Św. Wojciecha.
Powyższa organizacja ruchu obowiązywać będzie od godz. 12:00 w dniu 8.06.2018 r. do godz. 22:00 w dniu
09.06.2018 r.
Kontakt dla mediów:
Marta Szewerda, Pełnomocnik regionalny Fundacji „Dr Clown” w Opolu, tel. 600 918 755, marta.szewerda@drclown.pl
Urszula Hajn, specjalistka ds. PR, Fundacja “Dr Clown”, tel. 728 401 910, urszula.hajn@drclown.pl

