


Planeta Impro va néixer en 2001 de la mà de Jose L. Adserías. Des de llavors comptem amb més de 
10 espectacles d’improvisació, 5.000 funcions i 2.000.000 d’espectadors que avalen el nostre èxit. 
Aquesta trajectòria ens situa líders a escala mundial, sent la companyia d’improvisació teatral 
pionera a Catalunya.

La investigació constant de la tècnica d’improvisació teatral ens permet créixer fins a 
trobar un llenguatge propi, capaç de combinar l’espontaneïtat i l’humor amb his-
tòries plenes de vida i emocions. D’aquesta manera convertim en entreteniment 
l’art de viure el moment.

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·le-
lament, fa més de 16 anys que actuem en diferents teatres, festes majors i 
esdeveniments particulars. També oferim tallers i cursos de formació per a 
empreses, on la improvisació es posa al servei de l’empresa per tractar valors 
com el lideratge, el treball en equip o la motivació.

El nostre objectiu principal: divertir, sorprendre i emocionar al públic amb la 
nostra feina.

DIVERTIR, SORPRENDRE, EMOCIONAR

https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-show/


Planeta Impro presenta la seva creació amb més 
èxit: Impro Show, un espectacle d’humor, original i 
interactiu. Els actors surten a escena sense guió, i el 
públic decideix què passarà. Un xou diferent i únic en 
cada funció!

La dinàmica de cada espectacle és molt senzilla: a 
l’inici de la funció sol·licitem al públic que escrigui 
una frase en una targeta. Posteriorment, aquests 
suggeriments extrets a l’atzar es convertiran en els 
nostres improtítols, amb els quals els actors crearan 
damunt de l’escenari entre sis i set històries diferents 
on divertiran, sorprendran i emocionaran als presents.

Aquest ritme desafia als improvisadors, els qui 
demostren els seus dots interpretatius i de creativitat 
a través de l’humor en forma de diàleg, gestos o cant.

Una experiència única amb la qual et proposem un 
estil fresc i innovador de fer teatre.

Tot comença al crit de: «3, 2, 1… ¡IMPRO!»

Duració: 40-80 min
Públic: familiar, juvenil i adults
Idioma: català i castellà
Necessitats tècniques: contactar amb la companyia

[VEURE VÍDEO]
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Estàs preparat per a un espectacle terroríficament 
divertit?

Riure’s de les pors és la millor teràpia per espantar-
les, per això a Impro Horror Show preparem tot un 
aquelarre en escena per invocar-les.

Fantasmes, dimonis, bruixotes, assassins en sèrie i 
morts vivents ens posseeixen per mostrar-te la cara 
més còmica de la por. Amb aquesta energia els 
actors transformen les frases del públic (improtítols) 
en escenes improvisades, intrigants i aterridorament 
gracioses.

Un museu de cera, el campament d’estiu, una casa 
encantada o el cementiri poden ser els escenaris 
perfectes per tractar les fòbies més comunes i 
superar-les amb el millor humor.

Perquè ens ho estaves demanant a crits

Duració: 40-80 min
Públic: familiar, juvenil i adults
Idioma: català i castellà
Necessitats tècniques: contactar amb la companyia

[VEURE VÍDEO]

T' atreveIXES?

https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-horror-show/
https://youtu.be/DiNShQfdsRg
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Impro Show Lover’s Night és un espectacle dedicat 
als enamorats, als conqueridors o simplement als 
romàntics empedreïts. Una vetllada molt especial 
on busquem l’amor des de l’humor.

En aquest Impro Show amb temàtica amorosa els 
jocs i invitacions dels improvisadors giren entorn 
d’aquest sentiment universal que tot s’ho val. Des 
de l’escenari deixem anar el nostre costat més 
romàntic i apassionat per enamorar-nos al costat 
del públic, qui serà l’encarregat de donar vida a 
les històries de pel·lícula amb els seus improtítols 
i suggeriments.

Duració: 40-80 min
Públic: familiar, juvenil i adults
Idioma: català i castellà
Necessitats tècniques: contactar amb la companyia

[VEURE VÍDEO]

Perque la vida sense 
amor i sense riures no 

es vida!

`

´

https://youtu.be/vX4hBxDOLHs
https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-show-lovers-night/
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mpro Show Especial Nadal és el nostre Impro Show 
amb l’esperit més nadalenc!

Es tracta d’un conjunt de jocs d’improvisació per 
riure’ns amb les peculiaritats d’aquests dies tan 
assenyalats: els seus inevitables esdeveniments, 
els seus personatges típics, les nadales de creació 
instantània, la carta als Reis Mags… i molt més!

Celebra les festes amb Planeta Impro en el nostre 
espectacle de teatre improvisat més familiar, on 
el públic és el guionista i protagonista d’aquest 
conte de Nadal.

Duració: 40-80 min
Públic: familiar, juvenil i adults
Idioma: català i castellà
Necessitats tècniques: contactar amb la companyia

[VEURE VÍDEO]

On neix l’esperit 
nadalenc
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Gaudeix de la dinàmica habitual de l’Impro Show 
amb temàtica estiuenca: Impro Show Summer 
Edition resulta l’espectacle perfecte per endinsar-
nos en una de les estacions més desitjades.

En cada funció els actors surten a l’escenari amb 
la frescor que requereixen els dies calorosos. Ens 
divertirem amb nous jocs amb els quals suportar 
les altes temperatures de l’exterior, sempre abillats 
amb pistoles d’aigua, inflables, ulleres de sol i 
samarretes estiuenques. Els amors d’estiu sorgiran 
en aquesta obra de teatre improvisat en la qual el 
públic és el nostre guionista.

Duració: 40-80 min
Públic: familiar, juvenil i adults
Idioma: català i castellà
Necessitats tècniques: contactar amb la companyia

[VEURE VÍDEO]

Refresca’t a 
rialles!

https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-show-summer-edition/
https://www.planetaimpro.com/espectaculos/impro-show-especial-navidad/
https://youtu.be/sKgdv2aklR8
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Per més informació:

www.planetaimpro.com
ventas@planetaimpro.com

Telèfon de contacte: 695 559 508 - 608 219 835

https://www.youtube.com/channel/UCIybNkJhUeamovsveYAxQgw
https://www.planetaimpro.com
mailto:ventas@planetaimpro.com
https://twitter.com/planetaimpro?lang=ca
https://www.instagram.com/planetaimpro/
https://www.facebook.com/PlanetaImpro/

