


Títol: Lubbert              
Gènere: Comèdia Gestual / Clown
Duració: 60min 
Idioma: Sense Text
Públic: 16+
Teatre: Petit a mitjà, capacitat 50-400
Membres de la Companyia: 1 actor + 1 tècnic
 
Lubbert 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 no requereix de cap escenografia.

INFORMACIÓ BÀSICA

Trailer Vox pop

https://youtu.be/Uanut3MOkuQ
https://youtu.be/FCJ2nmJQCDI


Abans que els jardins de l'Eden fossin trepitjats per Adam i
Eva, Déu, tingué un pla...

 
Coneix a Lubbert Dash, el primer esbós d'ésser humà a la
terra. Lubbert adora el seu jardí. Li encanta explorar mons

imaginaris en el seu jardí ... mons imaginaris amb personatges
grotescos ... personatges grotescos, situacions absurdes i
imatges surrealistes en el seu encantador i absurd jardí.
Lubbert no coneix fronteres, de fet, Lubbert no coneix la

paraula. Creu-me, mai res serà el mateix després d'haver
conegut a Lubbert. 

  
 

"Lubbert" és el nou
espectacle de

comèdia física de
l'Inda Pereda inspirat

en la seva pintura
favorita: "El Jardí de
les Delícies" de El

Bosco.

SINOPSIS



Idea, montatge i interpretació:
Inda Pereda

 
Amb el recolzament de:

Flavia Bertram 
Margherita Franceschi

Mariana Tucci
 

Coreógrafa: 
Laura Obiols

 
Disseny vestuari : 

Alba Gabarró
 

Disseny llums: 
Meritxell Pérez

 
Disseny poster: 

Marc Ávila
 

Fotos: 
Justin P. Brown
Josep Tobella

FITXA ARTíSTICA



 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 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, Gabriel Chamé, Christine Rossignol,
Philipe Gaulier, Angela de Castro, Grzegorz Bral... 

entre d'altres.
 
 Els seus espectacles han sigut
presentats al Eccentrici Festival

(Itàlia), al London Clown Festival,
al Edinburgh Fringe (Assembly) i
el Setembre de 2018 en el New

York Clown Theatre Festival.
 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.

INDA PEREDA



“Deliri escènic!
Un espectacle proper i divertidíssim”

 
 

TEATRE BARCELONA
 

“Inda Pereda em va fer riure, esbufegar, desternillar-
me i recargolar-me a la butaca.”

RED BASTARD
 

“Enginyós, extravagant, imaginatiu, evocador i molt,
molt divertit.”

A YOUNGER THEATRE
 

“Embogit i totalment sorprenent. 
Mestre en el seu treball!”

THEATRE BUBBLE
 

“Un recorregut gestual impresionant! Un artesà i
professional com Pereda suposa un buf d' aire fresc,

revelador i actual."
EN PLATEA

 
“Paròdies i gags surrealistes, absurds i fins i tot

grotescos però sobretot divertidíssims”
MEMBRE DEL PÚBLIC

LA CRÍTICA



Requerimients bàsics
 
Espai escènic mínim:
6x4mts.
 
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 Sala.
 
Temps de muntatge i desmuntatge:
5 hores (La Cia. no utilitza escenografia ni atrezzo).
 
Duració de l' espectacle:
60min 
 
Idioma:
Sense text.
 

 
Fitxa Tècnica completa
 
 

FITXA TÈCNICA

https://drive.google.com/file/d/1oVim1yjcAUompgwuE2DHGPo2PjczdK2D/view?usp=sharing


Inda Pereda
ES +34 667 08 69 56

inda@indapereda.com
 

CONTACTE

www.indapereda.com

https://www.facebook.com/indaperedapage/
https://www.instagram.com/indapereda/
https://twitter.com/IndaPereda





