
 

Workshops Museum der Verbeelding 
 

1. Met open blik  
 

Het spel van de clown begint met een open blik ofwel waarnemen in het hier en nu; er 
volledig zijn. Deze grondhouding is voor iedereen een plezierige staat van zijn; mensen 
voelen zich verbonden; ervaar in deze workshop ruimte voor oprecht contact en 
gedeelde verhalen. 

 
2. Vrij geestig  

 
Creatief denken is vrij van geest zijn. Het begint bij het vermogen je blijvend te 
verwonderen over de realiteit. Hoe kun jij je opnieuw verwonderen over de dingen, 
ook de vanzelfsprekende, zonder te oordelen? Speel mee en ontdek hoe makkelijk het 
eigenlijk is.  

 
3. Ervaar zelf de kracht van ons werk; het ziekenhuis  

 
We hebben een ziekenhuisbed en twee clowns voor je klaar staan. Neem de rol van 
kind op je en ervaar hoe het is als er voor je gespeeld wordt. Na afloop kijken de 
clowns, ‘het kind’ en het publiek terug op wat er gebeurde. Wat doen de clowns, wat 
ervaart ‘het kind’ en wat ziet het publiek? 

 
4. Ervaar zelf de kracht van ons werk; het verpleeghuis 

 
We hebben een ouderwetse rookstoel en twee clowns voor je klaar staan. Neem de rol 
van oudere op je en ervaar hoe het is als er voor je gespeeld wordt. Na afloop kijken de 
clowns, ‘de oudere’ en het publiek terug op wat er gebeurde. Wat doen de clowns, wat 
ervaart ‘de oudere’ en wat ziet het publiek?     
 
 

5. Meten is weten 
 
Ken je dat “ijswater onderzoek” naar het effect van lachen op de pijnbeleving? We 
gaan het doen, ons eigen quasi experimentele onderzoek, hier live bij CliniClowns live. 
Wil jij ons proefkonijn zijn? 

 
 

6. Een ervaringsverhaal 
 

Wat heeft een spelmoment van een CliniClown betekend voor ouders en kinderen in 
het ziekenhuis? Je kunt in gesprek met de mensen die het spel van de clowns hebben 
ervaren. 
 

 



 

 
 

Planning per dag 
 
Vrijdag 17/11 
 
11:00 Met open blik 
12:30 Ervaar zelf de kracht van ons werk; het verpleeghuis 
14:00 Vrij geestig 
15:30 Meten is weten 
 
Zaterdag 18/11 
 
11:00 Een ervaringsverhaal 
12:30 Vrij geestig 
14:00 Met open blik 
15:30 Ervaar zelf de kracht van ons werk; het ziekenhuis 
 
Zondag 19/11 
 
11:00 Met open blik 
12:30 Vrij geestig 
14:00 Meten is weten 
15:30 Ervaar zelf de kracht van ons werk; het verpleeghuis 


