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Espectacle estrenat el 17 de Juliol de 2016 
al Teatre Auditori de Can Palots Canovelles (Vallès Oriental) 

NOU
ESPECTACLE
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EL ESPECTACLE  
 
Pep Bou experiències és el nou espectacle del reconegut artista mundial Pep Bou i el seu fascinant 
univers format per bombolles de sabó. 

L'espectacle, estructurat amb tocs antològics, és una impressionant mostra dels processos constants de 
recerca del creador/alquimista en el seu laboratori. Es tracta d'una síntesi inèdita d'un llenguatge 
audiovisual i teatral que ha fascinat públics de tots els continents.  

Pep Bou Experiències proposa a l'espectador un viatge cap a mons poètics i onírics partint de tres 
elements senzills, però essencials: el sabó, l'aigua i la música en directe.  

Aquest espectacle és el producte de gairebé quatre dècades d'experimentació de coneixements teòrics i 
pràctics del món de la física; un coneixement fins ara inèdit de l'espai escènic i un talent excel·lent per al 
món de l'espectacle.  

Un espectacle únic, creat per un artista singular que ha creat un llenguatge escènic inèdit.  
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FITXA ARTÍSTICA 
Creat i dirigit per PEP BOU 
Actor: 
Pep Bou 
Piano: 
Dani Espasa/Leonardo Brizz 
Il·luminació: 
Xavi Valls/Pep Bou 
Vestuari: 
Rui Alves 
Tècnics llum : 
Xavi Valls 
Tècnic de vídeo:  
Mon Feijóo 
Tècnics d’escenari: 
Jordina Font/Joan Valldeperas 
Fotos: 
David Ruano 
Disseny gràfic:  
Luzerta.es 

                 Construcció d’elements escenogràfics:  
              Pascualin S.L.  

Durada aproximada: 1h i 15m 
 
Pep Bou experiències es representa amb 
música en directe. Però també es pot 
representar en una versió amb música 
gravada. 
 
Amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 

 

 
Amb la col.laboració de KH-7 i Abelló 
Linde, S.A. 
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