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Dr.Klauns aicina piedalīties Portugāles pasniedzēja Marka Mekelburga radošajā pašizziņas 

meistarklasē 

 

Biedrība Dr.Klauns ikvienu aicina izzināt sevi un piedalīties divu stundu radošajā labdarības 

meistarklasē “Atklāj sevī klaunu!”, kas 14. aprīlī pulksten 18.30 sāksies viesnīcā Monika, Rīgā. 

Par dalību saņemtie ziedojumi Dakteriem Klauniem palīdzēs bērniem Latvijas slimnīcās 

turpināt veseļoties ar prieku.   

 

Meistarklase būs apliecinājums, ka klaunāde ir ne tikai iespēja palīdzēt citiem, bet arī izzināt sevi. To 

vienkāršā angļu sarunvalodā vadīs pieredzējis pasniedzējs no Portugāles - Marks Mekelburgs (būs 

iespēja saņemt arī komentārus latviski), un meistarklases mērķis ir iedrošināt, iedvesmot un atbrīvot 

katra iztēli un radošumu. Marks Mekelbergs šo meistarklasi vadījis daudzviet citur pasaulē un atzīst, 

ka tā ir piemērota visiem, kas vēlas pilnveidoties, mācīties izjust sevi un citus.  

 

“Klaunu īpašības un pasaules skatījums atver acis, prātu un sirdi, ļauj dziļāk ieskatīties sevī un atklāt 

savu potenciālu. Spēle un humors palīdzēs saprast un apgūt to, ka distanci starp cilvēkiem iespējams 

samazināt, noņemot savas maskas un pietuvinoties viens otram, izmantojot sarkano klauna degunu. 

Tāpat meistarklase palīdz ieraudzīt dažādus raksturus katrā no mums, parāda kā harmoniski atrasties 

ar vienu kāju fantāziju pasaulē, bet ar otru realitātē. Dzīvot tagad, šajā mirklī, kā arī apzināties, lai 

kas dzīvē notiek, mūsu vērtības paliek nemainīgas,” stāsta biedrības Dr.Klauns vadītāja Marianna 

Milovska.   

 

Marks Mekelburgs (Mark Mekelburg) ir Portugāles medicīnas klaunādes organizācijas Operacao 

Operação Nariz Vermelho (http://www.narizvermelho.pt) līdzdibinātājs, ārējo apmācību 

koordinators, meistarklašu „Looking for the Clown in You” un „I Play at my Work” vadītājs. Marks 

ir strādājis par Dakteri Klaunu kopš 1979.gada, uzstājoties simtos šovu un meistarklašu, kas vadītas 

ļoti dažādai auditorijai. 

 

No katra meistarklases dalībnieka saņemtais ziedojums – 25 eiro tiks ziedots biedrības „Dr.Klauns” 

ilgtspējai un attīstībai (darba nodrošināšanai ar bērniem slimnīcās). 

Pieteikties dalībai Dr. Klauns rīkotajā meistarklasē iespējams, rakstot uz e-pastu info@drklauns.lv 

(norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un nodarbošanās). Jāņem vērā, ka vietu skaits 

meistarklasē ir ierobežots. 
 

 “Dr. Klauns” ir sabiedriska labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2012.gada, un kuras pārstāvji – 28 

profesionāli medicīnas klauni – dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai 

psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu 

projektu biedrība “Dr.Klauns” īsteno sadarbībā ar Bērnu klīniskās unversitātes slimnīcu un ar Izraēlas 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.narizvermelho.pt%2F&h=EAQH_bNQO&enc=AZNRpPFE-ajEz6N5E_az-lWM2XKn6L0_4ggl-eb3hdXuOjH74amhYYnPiWTxvvcJtSvr699P5nRA5j_thQ8R698WnEWWx5JV-qfBCxpNqgd3H8J3PHjO3ehnK8HEyZa4_u3LtWFzfuoNYrebm8flvuTm&s=1
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vēstniecības, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union“ un Pētera Avena labdarības fonda 

“Paaudze” atbalstu.  

Papildu informācijai: 

Marianna Milovska,  

Dr.Klauns biedrības vadītāja,  

29259971, marianna.milovska@gmail.com 

https://www.facebook.com/drklaunsh/wfacebk.com/drklauns 
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