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Bunny Me! TOUR

Una parella d´aturats 

es posa a la venda a 

l´aparador d´una 

botiga, seguint un nou 

pla del Govern per 

estimular la contracta-

ció laboral.

 

...i faran tots els  

possibles per ser 

comprats pels                  

vianants: Intentar 

convèncer el públic a 

través de cartells o 

ballant reggaeton,    

salsa, xarleston...

...és una comèdia   

fresca per a tots els 

públics que passa a 

l’aparador d’una 

botiga real (oberta al 

públic o en desús).

Bunny Me! ... 







ESPAI ESCÈNIC

Aparador d’una botiga cèntrica 
(oberta al públic o en desús)  
amb gran aluència de vianants.

Botiga amb una vorera prou ampla  
al davant de l’aparador perquè 
el públic s’hi aturi sense perill, 
preferiblement carrer peatonal.

Mides mínimes de l’aparador:  
1,60 x 2m

PRESA DE CORRENT

1 endoll de 220 volts

Llum i so a càrrec de la companyia

CAMERINO

Espai amb lavabo dins de la botiga –o 
molt a prop- disponible com a mínim 
½ hora abans de la funció i ins ½ hora 
després de la funció 

MUNTATGE

1h i 30min. (Desmuntatge: 1 hora.)

DURACIÓ DE L´ESPECTACLE

Des de 40 min ins a 4 hores a triar 
per l’organització de l’esdeveniment. 
L’espectacle es va repetint amb 
variacions segons la reacció del públic.

ACTORS

Jordi Centellas 
Laia Alsina 

PRODUCCIÓ

REIAL COMPANYIA DE TEATRE DE 

CATALUNYA 

BUNNY ME! 
fou estrenat a l´EDINBURGH 

FRINGE FESTIVAL 2009



En la recerca de fomentar el 
teatre de companyia, i propo-
sar una alternativa a un circuit 
teatral saturat de produccions 
comercials i de grans espais 
públics d’accés restringit, neix 
la Reial Companyia de Teatre 
de Catalunya.

Entre els objectius de la com-
panyia hi trobem tenir un ma-
jor control sobre el procés i la 
qualitat dels seus espectacles i 
fer representacions teatrals en 
espais no destinats a realitzar-
ne habitualment, les creacions 
in situ, el que en alguns paï-
sos s’ha convingut anomenar 
teatre de l’experiència o site-
especiic.

Amb clares inluències dels 
nous corrents teatrals forans, 
com per exemple la Compag-
nie Dakar, Laika, DV8, Colec-
tivo Patogallina, The Shunt 
Collective i de companyies ca-
talanes i actors de llarga tradi-
ció com Els Joglars, els inicis 
de La Cubana o l’Albert Vidal.

 

 



INVINTISIBLES
És representat a Sant Feliu 
de Llobregat, en una casa particular 
on petites escenes van proposant un 
recorregut concret amb una trama 
en què el públic, a menys d’un metre 
dels actors en molts moments,  
també s’hi sent implicat i en pot 
prendre part. 

RRREFORMA
On el públic forma part de 
l’imaginari d’un dels  personatges. 
També en aquesta obra les escenes 
es representen en diferents espais 
del teatre, on el misteri, la comè-
dia, la música, la dansa, l‘humor, 
l’absurd, el surrealisme i la poesia 
hi són presents.

KURVA
Imagina’t que puges a un autobús. 
Imagina’t que et transporta de la 
ciutat a una carretera desconeguda, 
desangelada. Imagina’t que t’atures 
un instant de la teva vida en un can-
tó de la carretera i pots observar 
sense ser vist altres vides, les vides 
de dues prostitutes també desco-
negudes. Imagina’t que aquestes 
dones ploren, riuen, senten, odien i 
estimen. Són persones darrere d’un 
oici. Són mares, amigues, germa-
nes, i dones. Dones infortunades en 
una situació desesperant intentant 
sobreviure. Deixa de somiar, és 
KURVA i tu pots ser- hi....Aquest es-
pectacle fou estrenat al FiraTàrrega 
2008 i representat també al Brighton 
Festival ‘09.




