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Un espectacle per a l’ànima, ple d’humor, poesia i 
comicitat. Un cant a l’alegria, a l’amistat i a la ingenuïtat 
del pallasso, que, sense pretensions, fa màgia partint 
de l’absurd. Bombolles gegants i multicolors que 
ballen, creant formes capricioses. Bubble Clown és 
el primer espectacle en solitari de l’artista menorquí 
Sebas Clown, en el qual combina les seves dues grans 
passions: el clown i les bombolles de sabó.

Es tracta, segons explica el mateix artista, d’un 
«espectacle per a l’ànima, ple d’humor, poesia i 
comicitat, un cant a l’alegria, a l’amistat i a la ingenuïtat 
del pallasso que, sense pretensions, fa màgia partint de 
l’absurd. Bombolles gegants i multicolors que ballen, 
creant formes capricioses».

Bubble Clown: el resultat d’una trajectòria dedicada al 
clown i a les bombolles.

Sebas Clown ha participat en diversos festivals de 
teatre de carrer a nivell nacional, entre ells el Tran-tran 
(Fuerteventura), Air in Bitrir (Alacant), Fira de Tàrrega, 
Encontro deo palhaso (Portugal), etc.

Format com a pallasso, monociclusta i malabarista, ha 
estat membre de la companyia de bombolles de sabó 
i teatre Made in Jabón i ha treballat durant dos anys a 
Port Aventura amb l’espectacle còmic Fort Frenzee.
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Es crea un univers que surt a glopades de la il·lusa expressió d’un clown que en 
el seu nas té un botó vermell que és el seu propi cor .

Bubble Clown és un cant a l’alegria, a l’amistat, a la ingenuïtat del pallasso 
que sense pretensions fa de l’absurd la seva arma de batalla. De la mà de 
Sebastián Ametller ex component de “Made in Sabó” (una de les companyies 
més prestigioses en l’art de les bombolles), neix Bubble Clown, un espectacle 
en solitari que formalment porten a l’artista a combinar les seves dues grans 
passions, la de clown i la de les bombolles de sabó. 

Bombolles gegants i multicolors que ballessin a pler creant formes capritxoses, 
divertides, impossibles, que ens buiden la ment i ens fan volar amb elles. 

Bubble clown és art en estat pur, tot ocorre perquè si, perquè realment és el 
que desitgem fer, perquè està bé que tots papes i nens ens deixem portar pel 
somriure d’un pallasso. Si aquestes disposat a tornar a riure amb la puresa d’un 
nen, estàs disposat a gaudir amb Bubble Clown.

Sebastián Ametller arriba a Madrid cap a l’any 2002 per a formar-
se en la prestigiosa escola de circ Carampa. A partir d’aquí 
s’inicia com a malabarista, pallasso, manyaga, monociclista 
i equilibrista, obrint-se així un ventall de possibilitats dins del 
món circense.

 A causa de la seva gran passió pel pallasso decideix aprofundir 
en el món del teatre estudiant en diverses escoles de Madrid 
com:

“Bululu” i la prestigiosa escola de Maria de la Mar Navarresa , 
especialitzant-se així en el teatre gestual.

Rep classes de pantomima amb el professor Vasily Protchenco 
(actual professor de l’escola de circ de Madrid). 

Continua rebent cursos de clown amb diferents professors/
mestres com:

Pablo Púndik, Hernan Gené, Jesús Jara, Avner, Joseph Collard 
(cirque du soleil). Finalment rep un curs d’humor gestual 
impartit per Juan Francisco Dorado (Jamfri) de la prestigiosa 
companyia “Yllana”. Aquí és on coneix als seus amics, 
companys i finalment socis on s’involucra amb el seu art 
interpretatiu donant-li un altre rumb a la companyia “Made in 
Sabó”. (companyia guardonada amb un rècord guiness per la 
cadena mes llarga del món l’any 2009) Tot el seu coneixement 
bolcat en aquesta companyia de teatre i bombolles dóna el 
seu fruit merescut. En tan sols 2 anys aconsegueixen produir 
3 espectacles de gran reconeixement artístic, amb els quals 
recorren tota (o gairebé tota) la geografia Espanyola.

I a partir d’aquí comença el seu camí en solitari....

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

https://youtu.be/RCc0phSiBFY
https://youtu.be/8nmhctn2MxA
https://youtu.be/jUs55LTvTFg
https://www.facebook.com/Bubble-Clown-show-538096337124259
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BUBBLE CLOWN

bombolleS i rialleS al 
prinCipal amb bUbble CloWn

bUbble CloWn éS el primer 
eSpeCtaCle en Solitari de 
l’artiSta menorqUí SebaS 
CloWn, en el qUal Combina 
leS SeveS dUeS granS 
paSSionS: el CloWn i leS 
bombolleS de Sabó.

bUbble CloWn éS «Un 
eSpeCtaCle per a l’ànima, 
ple d’hUmor, poeSia i 
ComiCitat. Un Cant a 
l’alegria, a l’amiStat i a la 
ingenUïtat del pallaSSo 
qUe, SenSe pretenSionS, fa 
màgia partint de l’abSUrd. 
bombolleS gegantS i 
mUltiColorS qUe ballen, 
Creant formeS CapriCioSeS».

bUbble CloWn: el reSUltat 
d’Una trajeCtòria dediCada 
al CloWn i a leS bombolleS
SebaS CloWn ha partiCipat 
en diverSoS feStivalS de 
teatre de Carrer a nivell 
naCional, entre ellS el 
tran-tran (fUerteventUra), 
air in bitrir (alaCant), fira 
de tàrrega, enContro deo 
palhaSo (portUgal), etC.

méS informaCió:

franS merCadal
manangelment mUSiCal

+34 686 537 530

WWW.manangelment.Com
franS@manangelment.Com



Àngel Pujol
605 063 285

angel@manangelment.com
Visita: www.manangelment.com

CONTRACTACIÓ

frans mercadal
Manangelment Musical
+34 686 537 530
www.manangelment.com
frans@manangelment.com


	Marcador 1
	Marcador 2

