
CIA. LA INTRÈPIDA TEATRE



Espectacle de carrer
Clown i circ

Durada: 30 min. 
Tots els públics

Espectacle gestual 
 
 

FITXA ARTÍSTICA
Creació i inerpretació: 

Marta Renyer i Eric Rieu
Assistencia artística:

Miner Montell
Escenografia: Eric Rieu

Producció: INCA Catalunya, C.C: 
Sant Martí i Cia. Intrèpida (Toc 

Toc Théâtre)
Estrena 2016 DISCIPLINES:

 clown, comèdia física, 
malabars, manipulació 
d'objectes i llençament 

de ventoses.
 

FITXA TÈCNICA
Muntatge: 30 min

 Desmuntatge: 15 min.
Escenari mínim: 6m x 6m  
Presa de corrent de 16A

IMPORTANT: 
tenir una paret de fons 

d'escena
 



Bingo i Olivia, volen triomfar dins el món del circ amb el 

seu sorprenent número de llençament de ventoses.

És l'estrena mundial i tot està controlat, però.. i ells? estan 

preparats?

Un espectacle que ens parla   

de les relacions humanes,de 

les ambicions de cadascú i  de 

la necessitat de l'altre. 

Sinopsis



 

Estrenat el 2016, al 2017  incorporem a l'equip artístic a

Miner Montell,  reconegut pallasso i director que aporta

seva mirada exterior. 

 

Amb el suport de International Network Culture Arts i

Centre Cívic Sant Martí.

 

2016: 

Circuit Art Street Costa Daurada a Tarragona, Festa Major

de Sant Cugat, Festa Major de Sarrià, Festa de la Fundació

Aspros al Centre per discapacitats adults de  Sidamón.

2017: 

1er circuit d'arts de carrer Arte al Aire a Murcia,  

Casa Colonies Mogent a Llinars del Vallès, Festival 

 BUUUF Pallassos i Bufons d'Alcoletge,

1ºFira de la Joguina de Salt,

4rt Llençart Mostra Arts de Carreer de Sarrià, Centre Cívic

Sant Martí

 

2018:

Angola, Expedició amb Pallassos Sense Fronteres

 

RECORREGUT

 DE 

L'ESPECTACLE



Cia.

 La

INTRÈPIDA

Cia.  La Intrèpida és una companyia de clown, que aposta pel 

teatre de creació. 

 

La companyia neix de la trobada dels dos artistes al 2012, Eric 

Rieu i Marta Renyer a Barcelona, en una formació professional 

de clown.

 

Fins ara  Cia. La Intrèpida (abans Toc Toc Theâtre) ha creat 

tres espectacles; Oh Mar (2013), ALERTA! (2015), i Circ Bingo & 

Olivia (2016). 

 

Durant 2015 i 2016 creen Cabaret Indiscret, un espectacle de 

cabaret dedicat al clown.   



Marta Renyer (1985), és actriu i pallassa tarragonina, 

 formada en teatre gestual Lecoq a l'escola Berty Tovias de 

Barcelona. 

 

Desdel 2015 treballa com a pallassa d'hospital amb 

Pallapupas. Artista col·laboradora de Pallassos Sense 

Fronteres. Ha fet la secció d'humor #5bústies de TAC12 de la 

tv local de Tarragona. 

 

Ha treballat en diferents companyies de teatre, tant de sala 

com de carrer. Al 2015 estrena el seu primer espectacle 

unipersonal, El Gran Cabaret d'Elvira, que ha rodat per 

diferents ciutats i sales de Catalunya. 

 

Ha dirigit l'espectacle Nassos de Trinxera de la Cia. Va de 

Nassos.Com a pedagoga teatral imparteix tallers de teatre, 

màscara, improvització i clown per adults.  

 



Eric Rieu (1970), artista francès, ve del món del circ i del

pallasso, i és un  apassionat dissenyador i constructor

d'escenografia.

 

 Ha treballat com pallasso, músic i malabarista en difrents

circs a Bèlgica i França (Tas la balle i Cirk'nCo). Col·labora

com a professor de mim i malabars amb l'escola Cirk'nCo

d'Agen, França. 

 

Actualment resideix a Barcelona, on ha treballat amb la Cia.

Creadores Contemporanios, i  treballa com actor amb CIa.

Voilà Teatre desde 2016.





contacte:

Marta Renyer 

628 920 670

Eric Rieu 

698 373 998

 

cialaintrepida@gmail.com

 

 

 

 


