


Planeta Impro va néixer en 2001 de la mà de Jose L. Adserías. A 
més de desenvolupar el nostre espectacle més exitòs, Impro 

Show, des de llavors comptem amb més de 10 espectacles 
d’improvisació, 5.000 funcions i 2.000.000 d’es-

pectadors que avalen el nostre èxit. Aquesta 
trajectòria ens situa líders a escala mun-

dial, sent la companyia d’improvisa-
ció teatral pionera a Catalunya. 

Estem en constant aprenentat-
ge, investigació i desenvolu-
pament de noves tècniques 

d’improvisació en diferents entorns.

Des de 2004 mantenim una programació estable a un 
dels teatres més populars de Barcelona: el Teatreneu, 
situat al cor del bohemi barri de Gràcia. Paral·lelament, 
fa més de 16 anys que actuem en diferents teatres, fes-
tes majors i esdeveniments particulars.  

El nostre objectiu principal: divertir, sorprendre i emo-
cionar al públic. Oferim una feina professional i espe-
cialitzat en la creació d’espectacles personalitzats per a 
donar suport a qualsevol tipus d’esdeveniment.



Si ens has vist actuar i vols que acudim a la teva festa o esdeveniment, prepara’t perquè podem 
crear les històries més increïbles per a tu de forma totalment personalitzada.

Casaments, aniversaris, comiats de solters, aniversaris… sorprèn a qui vulguis amb les nostres im-
provisacions:

XOU DE IMPRO PERSONALITZAT

PERSONATGES INFILTRATS

DESCOBREIX LES NOSTRES 
ANIMACIONS 
PERSONALITZADES PER 
SORPRENDRE ALS TEUS 
CONVIDATS!

Sorprèn els teus convidats amb un espectacle totalment personalitzat. Creem his-
tòries improvisades a través de la informació que ens facilitis prèviament. D’aquesta 
manera us convertireu en els protagonistes!

Ens caracteritzem del personatge que tu triïs (cambrer, amic o parella falsa…) per a 
crear situacions divertides i surrealistes. Els sorprendrem a tots!

També podem crear qualsevol idea que tinguis en ment, només has de proposar-nos-la!



Necessites més 
informació?

www. planetaimpro.com

ventas@planetaimpro.com

Telèfons de contacte: 

695 559 508 - 608 219 835

https://www.planetaimpro.com/empresas/
mailto:ventas%40planetaimpro.com?subject=
https://es-es.facebook.com/PlanetaImpro/
https://www.instagram.com/planetaimpro/
https://twitter.com/planetaimpro?lang=es
http://https://www.youtube.com/watch?v=qadfsoI1_2E

