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Kunstnerisk leder  
Patrick van den Boom 
Mob: (+ 47) 400 45 943 
plvandenboom@gmail.com  
 
Daglig leder 
Börje Doverud 
Strandalleen 61, 1368 Stabekk  
Mob: (+ 47) 922 04 017  
 
Kontaktperson 
Sandra Persson 
Mob: (+47) 957 31 593 
 
E-mail: post@klokkeklovnene.no  Kontonr.: 1503.18.61370 
Internett: www.klokkeklovnene.no  Org. nr: 995981130 

http://www.klokkeklovnene.no/
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KlokkeKlovnene 
KlokkeKlovnene er til stede spesielt for sårbare og eldre mennesker som blir isolert på 
grunn av kognitiv funksjonssvikt eller en kronisk sykdom. 
 
 

 
 (c) Bertus Klarebeek 

 

Hvem vi er 
Vi er KlokkeKlovnene og har spesialisert oss på å få kontakt med mennesker med 
demens. Til dette kreves det mer enn bare å få på seg en rød nese. En trenger særlig 
evne til medmenneskelig innlevelse og evne til å skape kontakt. 
 
Den nederlandske artisten Patrick van den Boom er initiativtaker til KlokkeKlovnene. 
Han har i en årrekke arbeidet i Nederland med den anerkjente gruppen ”Faria–Clowns“, 
som han fremdeles har tilknytning til. KlokkeKlovnene er en videreføring av dette 
arbeidet i Norge. 
 
Vi er moderne klovner med morsomme, fargerike klær og en rød nese. KlokkeKlovnene 
bruker nesten ingen sminke. Vårt mål er å bringe dagens enkelhet inn i en kompleks 
verden, som mennesker med demens iblant er innestengt i. Med varme, humor og 
respekt skaper vi en ny virkelighet som setter ting i andre perspektiv, overrasker og 
gleder! 
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Hva vi gjør 
Vi søker å nå inn til mennesker som det er vanskelig å få kontakt med. I Norge er det i 
dag mer enn 70.000 mennesker som lider av demens, og antallet stiger stadig. 
Sykdommen gjør at kontakten med omgivelsene er vanskelig. Det er derfor få aktiviteter 
som er egnet til å berike deres tilværelse. Dette fører ofte til mental isolasjon. Med 
klovnens letthet, tilstedeværelse, lekenhet, sang og musikk gleder og beriker vi livet til 
disse menneskene.  
 
KlokkeKlovnene snur opp ned på verden og gjør ”feil” om til suksess. Resultat: lettelse, 
fornøyelse og avslapping, istedenfor uro og forvirring. Derfor er våre klovnebesøk et 
kjærkomment innslag i hverdagen. Kontakten vi oppnår bygger på kjærlighet og respekt 
og er dessuten et resultat av at personen virkelig blir sett. Vi bidrar til at mennesker med 
demens kommer i kontakt med seg selv og med omgivelsene igjen. 
 

 
 (c) Ruud Taal 
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Hvordan vi jobber 
Vi er svært opptatt av kvaliteten på den jobben vi gjør og bruker mye tid på å forberede 
hvert enkelt besøk. Før et besøk har vi samtaler med institusjonens personale, som gjør 
oss oppmerksom på spesielle behov vi bør kjenne til før vi starter. Etter hvert besøk har 
vi en kort evaluering. På denne måten ønsker vi å være en troverdig medspiller i 
omsorgen. 
 
Vår formel er enkel: To eller tre klovner besøker en avdeling med klovneimprovisasjon. 
Spillet har alltid fokus på kontakt og interaksjon med beboerne. Vi har ingen opptreden, 
men vi ønsker å fremstå som et ”hyggelig uventet besøk”. Beboerne er for oss 
hovedpersonene og vi føler oss forsiktig fram med stor respekt for deres 
opplevelsesverden. 
 
 

Hva vårt besøk gir 
Vi bringer glede, musikk og sang til eldre 
mennesker med demens. Med en 
ukomplisert og positiv humor viser vi 
respekt for deres livsvisdom og skaper 
trygge omgivelser. I dette ligger det 
mange muligheter til gode opplevelser. 
 
Mennesker med demens får hjelp til å 
våkne opp fra sin dvale og vende tilbake 
til nuet, der interaksjon igjen blir mulig. 
Et besøk av KlokkeKlovnene dekker et 
vesentlig menneskelig behov: kontakt 
med medmennesker. Vi krever ingenting 
av beboerne. 
 
Mennesker med demens er ofte ikke i 
stand til å fortelle noen at vi har vært på 
besøk. Det er en stor glede å se at de 
likevel sitter igjen med en avslappet, 
tilfreds og glad følelse! 
 

Hvorfor vi er unike 
Vi har spesialisert oss på å få kontakt 
med eldre mennesker med demens. Vi 
er profesjonelt trente klovner og har en 
unik kompetanse i å skape kontakt. Vi 
klarer å nå inn til de menneskene, der 
dette er vanskelig. På denne måten 
dekker vi et behov i omsorgen. 

 
 

 
 (c) Bertus Klarebeek 
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Pilotprosjekt  
Et pilotprosjekt er en fin måte å bli kjent med hverandre på. Vi ønsker på denne måten å 
bygge et fundament for tillitsfullt samarbeid i fremtiden. I vårt pilotprosjekt tilbyr vi til 
sammen fire besøk fra KlokkeKlovnene til en redusert pris. 
 
Vi kommer til deres institusjon i grupper på to eller tre klovner, avhengig av størrelsen 
på avdelingen vi skal besøke.  På forhånd har vi avtalt hvilke avdelinger vi skal innom og 
til hvilke klokkeslett. Vi tilpasser klokkeslettet for vårt besøk til hva som er mest 
passende for den avdelingen vi skal besøke. Vi klovner i utgangspunktet to ganger 45 
minutter, med en liten pause i mellom.  
 

 
 (c) Bertus Klarebeek 

 
 

Enkeltoppdrag 
KlokkeKlovnene tar også oppdrag i forbindelse med spesielle anledninger, f.eks. ved 
åpningen av nye sykehjem/avdelinger, jubileer og ved høytider. Vi tar også private 
oppdrag ved f. eks. feiring av bursdager.  
 
 



  
 

 

© KlokkeKlovnene  Side 6 

Bestilling 
Er du interessert i å bestille oss for et pilotprosjekt? Ønsker du å snakke med oss om et 
arrangement i forhold til en spesiell anledning? Eller vil du bare vite litt mer? Vi håper at 
du kontakter oss og vi tilbyr et skreddersydd opplegg.  

 Kontakt: Sandra Persson eller Börje Doverud 
 
KlokkeKlovnene skriver alltid kontrakt med sine kunder. I kontrakten avtaler vi: 

 Hvor mange klovner som skal besøke avdelingen/arrangementet (2 – 3 klovner) 

 Hvilken avdeling(er) som skal besøkes 

 Kontaktperson 

 Dato og klokkeslett 

 Pris 

 Lengde på besøket (vanligvis 2x 45 min.) 
 
 

Priser 
Enkeltoppdrag 

 1 besøk av tre klovner koster kr 5400,-.  
 Egenandel for institusjoner er kr 1800,- per besøk. 
 

Pilotprosjekt 

 4 besøk av KlokkeKlovnene  
Egenandelen vil være kr. 3600,- 

 
Hvis det blir avtalt regelmessige besøk, så vil prisene bli forhandlet individuelt. 
 

Øvrig finansiering kommer fra sponsorer, legater og annen økonomisk støtte. Både 
institusjoner og KlokkeKlovnene kan hver for seg eller sammen søke om midler til å 
dekke hele eller deler av arrangementer. Hvis institusjonene får fullfinansert besøket ved 
hjelp av ekstern støtte så bortfaller egenandelen.  
 
 

Om oss 
Vi har en Powerpoint-presentasjon om vårt arbeid. Denne tilbyr vi å vise dere som en 
introduksjon før en bestilling. Deler av vår presentasjon er på film (DVD) slik at dere får 
et godt og helhetlig inntrykk av hvordan KlokkeKlovnene jobber. 
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 (c) Bertus Klarebeek 

 

Støtte KlokkeKlovnene 
KlokkeKlovnene SA er et samvirkelag (jf. Samvirkelagsloven). Alle medlemmene er 
profesjonelt utdannede klovner og har klovning som en del av sitt vanlige arbeid. Men 
for at jobben skal være mulig, er KlokkeKlovnene avhengig av sponsorer, givere og 
andre som bidrar med finansiell støtte.  
 
I utgangspunktet håper vi på at en tredjedel av våre finanser vil komme fra våre kunder 
og resterende to tredjedeler fra sponsorer og andre bidragsytere. 
 
Dere kan støtte eller sponse KlokkeKlovnene på følgende måter: 

 Direkte støtte: 
Det er mulig å støtte KlokkeKlovnene ved å sette inn penger på vår bank 
konto. DnBNOR 1503.18.61370. 

 Sponsing: 
En annen mulighet er at bedrifter støtter vårt arbeid ved å gjøre en avtale om 
sponsing av to eller tre klovners arbeid (f.eks. et helt år). Bedriftens navn eller 
logo vil da stå på vår hjemmeside så lenge avtalen gjelder. Vi avtaler gjerne et 
møte for å finne ut hvordan et slikt samarbeid kan arrangeres.  

 Oppdrag: 
Private eller bedrifter kan bestille våre klovner til oppdrag. 
 

Har du spørsmål angående støtte, gaver eller lignende, ta gjerne kontakt med 
KlokkeKlovnenes kunstneriske leder Patrick van den Boom. Kontakt kan eventuelt 
formidles via Sandra Persson. 
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Initiativtaker Patrick van den Boom 
”Jeg er levende opptatt av å komme i kontakt med eldre mennesker. Disse har i et langt 
liv jobbet hardt for landet sitt. Derfor ønsker jeg å gi dem morsomme og meningsfylte 
møter og opplevelser.  
 
Jeg startet KlokkeKlovnene i Oslo i 2010 som et tilbud til disse menneskene. Klovning er 
en helt spesiell kunstform, og jeg er svært opptatt av å holde et høyt kvalitetsnivå på mitt 
arbeid som klovn og som kunstnerisk leder. 
 
Ideen til dette arbeidet kommer opprinnelig fra Faria-Clowns, en klovnegruppe jeg jobbet 
i da jeg bodde i Nederland. Faria-Clowns startet sitt arbeid i 2002 og har siden den gang 
vokst til en stor organisasjon. 
 
Jeg har utdannelse innen sosialt arbeid. I tillegg har jeg skuespillerutdannelse fra 
Nederland og to års utdannelse fra en klovneskole. Utover dette har jeg mange timer 
med intensiv klovnetrening og eier Gouda’s internasjonale klovneskole i Nederland.  
 
Min utfordring i jobben som klovn er å arbeide med eldre mennesker med demens og 
oppnå kontakt med dem på en helt spesiell måte. Jeg prøver å finne humor i de daglige, 
vanlige aktivitetene. Jeg setter stor pris på deres livserfaring, visdom og kjærlighet. 
Klovnen min kommer i kontakt med og møter menneskene på en enkel og humørfylt 
måte.”  
 

Patrick van den Boom 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
© SebastianDahl 


