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Hotel Flamingo és el particular homenatge de Clownic als seus pares teatrals, Tricicle.  
Clownic va ser creat pel famós trio català i durant molts anys va representar els seus 
espectacles allà on ells no podien arribar. Fa 10 anys vàrem començar a fer els nostres 
propis espectacles  i ara que Tricicle ha anunciat la seva retirada ha arribat el moment de 
retre’ls-hi aquest homenatge i agrair tot el que hem heretat d’ells. GRÀCIES, TRICICLE!

L’antic Hotel Flamingo vol reobrir les portes. El nou director i propietari sempre ha estat un 
visionari dels negocis. Per aquest motiu té la gran idea d’obrir les portes de l’hotel en plena 
pandèmia. Està totalment convençut del gran èxit de l’Hotel Flamingo. 

Inspirats en la imatge dels personatges principals que la sèrie "Tres estrelles" ens va deixar 
gravada a la retina quan érem petits, hem creat aquest espectacle que ens situa en la recepció 
d'un hotel que fa anys i panys que va viure el seu millor moment.

Amb Hotel Flamingo celebrem el nostre desè aniversari amb una selecció dels millors moments 
de Clownic i nous esquetxos creats per l’ocasió, tot ben lligat per un únic fil argumental.

Seguim amb l’objectiu de fer riure el públic cada 10 segons amb un ritme trepidant, aquest 
cop darrere del taulell de la recepció de l'Hotel Flamingo.

HOTEL FLAMINGO
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Clownic és una companyia de teatre gestual còmic, amb una 
trajectòria professional plena d'èxits, sempre amb la premissa de fer 
riure al públic cada 10 segons.
Utilitzem el llenguatge universal de l'humor sense paraules per 
mostrar els nostres espectacles a qualsevol racó de la planeta.
Clownic va ser creat per Tricicle per portar els seus grans èxits als 
teatres on el famós trio no podia arribar.

COMPANYIA CLOWNIC

L'any 2011, després de divuit anys units al Tricicle vam 
decidir independitzar-nos dels nostres pares teatrals (tot i que 
encara quedem per dinar els diumenges). I ja sota el segell de 
Gagman Produccions, estrenem una nova etapa amb el 
nostre primer espectacle de creació i producció pròpies, Ticket, 
comptant amb la col•laboració de Tricicle.
Després de l'èxit i el reconeixement aconseguit amb Ticket, tant 
a escala nacional com internacional, continuem la nostra 
aventura amb Jobs, espectacle rebut amb unes crítiques excel•lents.
En l'actualitat seguim girant pel món amb el nostre tercer 
espectacle "Turist (or not turist)", que està gaudint d'una acollida 
extraordinària i comencem una nova aventura amb "Hotel Flamingo". 
Mantenim en escena allò que millor ens defineix: "tres actors, 
humor sense paraules i rialles cada 10 segons".

LA PREMSA HA DIT…

“LOS HIJOS TEATRALES
DE TRICICLE”

El Pais

“LA MAESTRÍA DEL LENGUAJE 
GESTUAL”

El Norte de Castilla
23.04.2014

“PARTIDO DE LA RISA”
La Rioja

17.09.2013

“TIENEN LA FÓRMULA”
EL9NOU

16.04.2012

“LA RISA MÁS FRESCA: NUEVO 
ÉXITO DE CLOWNIC”

Blog Auditori de la Mediterranea 
7.11.2011

“EL HUMOR DE CLOWNIC
LLENÓ DE RISAS L’AUDITORI 

DE LA NUCÍA”
La Nucía TV
4.02.2019

“RISTO MEJIDE SE RÍE A
CARCAJADAS CON ESTE 

APLAUDIDO ESPECTÁCULO
EN -GOT TALENT-”

cadena100.es
23.09.2019

“CONQUISTAR EL MIEDO
(Carles Sans)”
El Periódico
03.10.2019

“GESTOS DE TRICICLE”
Diari de Tarragona

26.11.2019

“CLOWNIC NOS LLEVA A UN 
MUSEO PARA HACERNOS

MORIR DE RISA”
24ecuador.com

10.12.2019
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AUTORS: Edu Méndez, Gerard Domènech y Carles Bigorra 
DIRECCIÓ: Clownic
ACTORS: Gerard Domènech, Carles Bigorra y Edu Méndez 
VEU EN OFF: Ivan Canoves
VESTUARI: Leo Quintana
ESCENOGRAFIA: Eudald Ferré
MÚSICA: Antonio Santoyo
FOTOGRAFIA I DISSENY GRÀFIC: Agnès Olivé      
ATREZZO: Joan Ribas
DISSENY LLUMS I TÈCNI: Joan Ribas
DISSENY SO I TÈCNIC: Sergi Sabater
VIDEO: Arian Botey
COL.LABORA: Enric Ases,Teatre La Defensa Agrària, 
Ajuntament de Riudoms , Teatre Auditori Casal Riudomenc 
i Diputació Tarragona.
PRODUCCIÓ: GAGMAN PRODUCCIONS S.L. 

DISTRIBUCIÓ: AGOMBOLA serveis culturals
Alba Espinasa (telf. 669 951 287) alba@agombola.com

Clownic - GAGMAN PRODUCCIONS SL

Companys, 5 1º 1ª – 43470 La Selva del Camp
Telf. 626 729 337
info@clownic.es - www.clownic.es
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