
	  

  
 

SOAP - THE SHOW 
TEATRE POLIORAMA. DEL 2 AL 26 DE MAIG 

"Sexy, divertit i físicament impressionant" (Time Out) 
"Imponent" (The Stage) · "Senzillament brillant" (Bild Zeitung) 

 

Un refrescant cabaret de circ dins, sobre i al voltant de 
set  espectaculars banyeres 

 

• SOAP – The Show ha captivat a un milió i mig d’espectadors arreu del 

món 
• Dansa, òpera en viu, acrobàcies, malabars i humor per a totes les edats 

• Espectacle revelació al Festival Fringe d’Edimburg el 2010  
 

Una col·lecció de banyeres serveix de plataforma per a una refrescant desfilada d'artistes a SOAP 

- The Show, un cabaret a mig camí entre el circ contemporani i el teatre de varietats que va 

captivar el públic i la crítica del festival Fringe d’Edimburg el 2010. La producció alemanya arriba el 

2 de maig al Teatre Poliorama per fer una temporada de quatre setmanes. Barcelona serà la 

primera ciutat de l’Estat que visitarà la companyia, que també té previst anar aquest estiu al Teatro 

Häagen Dazs Calderón de Madrid.  
 

L'explosiva vitalitat d'aquests vuit artistes - veterans del Cirque du Soleil i d'altres prestigioses 

troupes internacionals - ha conquerit a un milió i mig d'espectadors d'arreu del món, des 

del Riverside Studios de Londres a l'Òpera de Sydney. El seu èxit en països tan dispars com Nova 

Zelanda o Suècia ha estat possible gràcies a la immediatesa i universalitat del seu llenguatge no 

textual, basat en l'expressió corporal i en la música. Els seus directors, Markus Pabst i 

Maximilian Rambaek, han transformat la imatge del bany com un santuari íntim  i han demostrat 

que una banyera pot esdevenir un veritable escenari teatral. Sobre ella, trapezis, acrobàcies, 

malabars, corretges aèries, humor i coreografies passades per aigua converteixen SOAP - The 

Show en un deliciós, refrescant, irreverent i inclassificable  cabaret, apte per a totes les edats.  
 



	  

Maximilian Rambaek, codirector del muntatge, el descriu com “una fusió de diferents aspectes 

teatrals, des de la revista de varietats a la dansa moderna, la comèdia i fins i tot l’òpera”. En 

directe, la veu de la soprano Patricia Holtzmann hi afegeix un to líric al conjunt. L’espectacle 

també inclou música de The Doors, Sia, Tool, Mika o Ben Harper, entre d’altres. 

 

A l’escenari del Poliorama pujaran vuit artistes internacionals: l’antipodista rusa Ludmila 

Nikolaeva, formada al Circ de Moscou; l’equilibrista d’origen argentí Fernando Dudka, artista dels 

prestigiosos Zero Gravity Circus, el circ Éloize i el Cirque du Soleil (Alegria); el malabarista d’Addis 

Abeba Adem Endris, veterà del Circ d’Etiopia; la clown canadenca Marie-Andrée Lemaire, 

formada a l’Escola de Montreal i titular del Cirque Starlight abans d’afegir-se la troupe de SOAP 

The Show; la soprano americana Patricia Holtzmann; l’acròbata (corretges) Michael Lanphear, 

qui va voltar el món al costat de Britney Spears durant la seva gira ‘Circus Tour’; el trapezista de 

dansa aèria François Gravel, també de la troupe del Soleil, com la contorsionista i especialista en 

sedes aèries Viktoria Grimmy, guanyadora del premi del Festival de Montecarlo i artista del Big 

Apple Circus i el Ringling Bros, entre d’altres. 

 

Després d’una temporada de dos anys al Teatre Chamäleon de Berlín, l’espectacle va endegar 

una gira internacional, que els ha portat d’Australia fins a Gran Bretanya, Holanda, Alemanya i 

Nova Zelanda. Va ser un dels espectacles millor valorats dels festivals Fringe d’Edimburg (2010) i 

Adelaida (Austràlia, 2012).  

 

Fitxa artística 

Directors: Markus Pabst i Maximilian Rambaek. Productor: Gregg Parks. 

Elenco: Fernando Dudka (equilibrista) / Adem Endris (malabarista) / Marie-Andrée Lemaire (clown) 

/ Patricia Holtzmann (soprano) / Ludmila Nikolaeva (antipodista) / Michael Lanphear (corretges) / 

François Gravel (trapezista de dansa aèria) / Viktoria Grimmy (contorsionista i sedes aèries). 

 

SOAP – The Show. TEATRE POLIORAMA. DEL 2 AL 26 DE MAIG 

DE DIMARTS A DIJOUS 20:30H. DIVENDRES 21.30H. DISSABTE 18.00H. i 21.30H. 

DIUMENGE 18.00H. PREUS: DE 21 A 39€ 

Menors de 16 anys: 20€ / Joves fins a 25 anys: 25% de descompte / 3a Edat: 25% de 

descompte. 

+ info www.teatrepoliorama.com  
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