
 

 

 

 

 
BLOOP! 
Un espectacle creat i dirigit per Pep Bou 
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BLOOP! 

BLOOP! és la nova producció de la Companyia Pep Bou, un espectacle per a tots  
els públics, un viatge a través del fascinant univers de les bombolles de sabó. 

Després de l’èxit de CLINC! amb més de 350 actuacions per tot el món, amb BLOOP!  
la Companyia emprèn una nova i fascinant aventura. 

Una proposta atrevida de teatre poètic visual. 
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BLOOP!  

Eduardo Telletxea i Isaías Antolín (Agustí Sanllehí, en alternança) interpretaran  
un duet ple de comicitat i peripècies, on les bombolles de sabó tornen a ser les principals 
protagonistes. 
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BLOOP! és un espectacle ple contrastos.  

Dos personatges contraposats comparteixen espai de treball.  
Un, clown i alquimista. L’altre, un executiu emprenedor de negocis. 

L’escenari conforma dos espais ben definits on treballen cadascun dels personatges.  

En el transcurs de l’espectacle, la relació antagònica entre ells i els seus oficis 
anirà evolucionant, creant situacions còmiques. 

L’empatia, el bon humor i l’optimisme, ens mostraran que les diferències i les dificultats 
també poden ser un camí cap a l'aprenentatge, la creativitat i l’entesa.  

Un espectacle pensat per estimular la bona actitud, inventiva i noves idees. 
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 Fitxa Artística 

 
Creació i direcció:   Pep Bou 
 
Interpretació: Eduardo Telletxea i Isaías Antolín  

o Agustí Sanllehí (en alternança) 
 
Música Ferran Martínez 
Vestuari:    Pau Fernández 
Il·luminació:    Jep Vergés i Pep Bou 
Fotografia:    Jean-Bernard Gueneau 
 
Tècnic d’il·luminació i so:  Mon Feijóo 
 
Producció executiva i     
comunicació i premsa:  Rosa Serra 
 
Xarxes socials i vídeo:   María López 
 
Administració:    Carme Jiménez 
 
Producció:    Companyia Pep Bou 
 
Durada:     65 minuts 
 

Amb el suport de: 
 

 
 
 

 
 
 

 

Agraïments: 
 

Centre Cultural Vilanova del Vallès 

Xavi Valls (noutres) 

Joan Locutura 

Taller d’Escenografia Castells 

Josep Castells 

Coqui Castells 
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