


INFORMACIó BàSICA 

Títol: Trapped                 

Gènere: Clown Mim Bufó 

Durada: 50min aprox. 

Idioma: Sense Text 

Públic: 16+ 

Teatre: Petit a mitjà, capacitat 50-400           

Membres de la Companyia: 1 

Trapped és la nova comèdia gestual d' 

Inda Pereda. A través de la mímica i 

efectes vocals Inda crea nous mons de 

fantàstica absurditat. La peça requereix d' 

un equip simple de llums i cap 

escenografia. 

“Clever, whimsical, imaginative, evocative and 
really, really funny.” 

A YOUNGER THEATRE



El delirant solo d’ Inda Pereda utilitza la comèdia física, el

so i la mímica per construir un paisatge imaginari 

salvatge, ple de situacions emocionants, ridícules i 

grotesques: operacions d’emergència, inusuals musicals

corporals i el feliç naixement d’ essers mutants; tot això 

està poblat per personatges bojos i universals: molestos 

samurais i vaques felices. 

 

A través d’un espectacle ple d’ ingeni pur i participació 

del públic,”TRAPPED” obre les portes a un lloc on mons 

surrealistes convergeixen de forma absurda, on els 

moments irreverents condueixen a una transcendent 

bellesa. Es planteja la pregunta fonamental: És la vida 

sols un somni? 

 

Inspirada en l’ obra barroca ”La vida es sueño” de Pedro 

Calderón de la Barca.

SINOPSIS 

“I wish I made this piece” 
JAMIE WOOD



FITXA 

ARTíSTICA 

Idea, montatge i interpretació: 

Inda Pereda 

Amb el recolzament de: 

Flavia Bertram 

Disseny de llums: 

Alpha Mikeliunas 

Fotos:  

Justin P. Brown 

Producció: 

Inda Pereda 

Espectacle estrenat el Juny 2016 al London 

Clown Festival.

“Inda Pereda made me giggle, snort, guffaw 
and squirm around in my seat. What a fun 

show. Go!” 
ERIC DAVIS (RED BASTARD)



INDA PEREDA 
Inda Pereda és un actor i clown amb una llarga trajectòria teatral a 
nivell internacional. Treballa principalment amb la tècnica Lecoq i el 
seu teatre és còmic i popular. Amb un fort llenguatge gestual ple d’ 
humor, busca la complicitat amb el públic a través d’ una gran 
entrega personal. 

Inda Pereda es va postgraduar en Teatre Físic i Creació Teatral a 
LISPA (London International School of Performing Arts), i va continuar 
formant-se amb John Wright, Philipe Gaulier, Angela de Castro, 
Grzegorz Bral entre d’altres. 

Ha treballat amb companyies com Teatro en Vilo, Seemia Theatre, 
Nube Nueve Physical Theatre, Carolyn Defrín, Concert Theatre, etc. 
Entre les seves últimes col·laboracions teatrals s’ inclouen “Normal 
Love” al Sadler`s Wells de Londres i “Silencio” amb EastEnd Cabaret 
i Time Out Live al Southbank Centre.

“Demented and utterly delightful. 
Master at work!” 

THEATRE BUBBLE



FITXA TèCNICA 
Requerimients bàsics 

Espai escènic mínim: 

4x3mts. 

Requerimients d' audio: 

taula de so, reproductor de so. 

Requerimients de llum: 

consola amb grabat de memories, 12 canals de dimmers. 

Personal tècnic: 

1 tècnic de llums, 1 tècnic de so (a criteri de Sala). 

Tiemps de muntatge i desmuntatge: 

a criteri de Sala (La Cía. no utilitza escenografia ni atrezzo). 

Duració de l' espectacle: 

50min aprox. 

Idioma: 

Sense text. 



CONTACTE 

Inda Pereda 

www.indapereda.com 

inda@indapereda.com 

 

UK +44 (0)7983 303 224 

ES +34 667 08 69 56

Inda Pereda 

@indapereda 

@IndaPereda


