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Sinopse e vídeo 
Espectáculo familiar para todos os públicos onde 

números fascinantes de bolhas de sabão são 
misturados com mordaças cómicas concebidas para 
crianças e adultos, trazendo frescura e improvisação à 
fascinante arte das membranas de sabão. É a proposta 
mais pessoal de David Vega, um dos melhores artistas 
desta arte no mundo, com 15 anos de experiência. 
Neste trabalho ele caminha entre o showmanship e a 
performance art, pondo em prática as suas melhores 
mordaças que cozinham há tantos anos, assim como o 
melhor número de bolhas para um formato directo e 
casual com o público. Tanto o humor como as 
espectaculares bolhas de sabão fazem pessoas de 
todas as idades sorrir e admirá-las. O carácter 
participativo com o público destaca-se, e mesmo na 
actual adaptação ao protocolo covid, mantêm os 
números em palco com crianças ou com um adulto. 

Esta exposição foi seleccionada no Red de 
Teatros de Galicia, Red de Teatros de Castilla la 
Mancha e Red de Teatros de Castilla y León. Passou 
três meses a navegar pelos países nórdicos num 
cruzeiro marítimo (versão internacional), com mais de 
30.000 espectadores. Também já viajou para Londres, 
Andorra e muitos teatros em França. Um espectáculo 
renovado, com novos números de bolhas e um novo 
final com espectaculares "Supercords" (mais de três 
metros de altura) e o "Aro Multipompas" (mais de 
dois metros de comprimento) com um efeito visual 
inesquecível. 

Em 2021 a exposição foi um grande sucesso em 

Gran Canaria (Teror, Telde, Moya e Gáldar) assim 
como na ilha de El Hierro (Valverde). Anteriormente, 
também esteve em várias ocasiões em Fuerteventura 
(Antígua e Corralejo). 

Atrelado (clique para ver) 

https://youtu.be/DNaYACY8bsU
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O Artista 

David Vega é licenciado em Filosofia e é um pianista 

classicamente e treinado em jazz. A sua formação tem 

sido sempre o ponto de partida para focar os seus 

interesses criativos através do teatro. Actor, escritor, 

director e produtor, é também co-fundador da empresa 

Made in Jabón em 2008, para mais tarde criar a sua 

própria empresa Bubble Factory em 2015. Artista 

premiado com um 

Recorde Mundial do Guinness para a maior 

cadeia de bolhas do mundo. 
O teatro de rua sempre foi uma das fundações mais 

importantes de Vega, pois a sua vida artística sempre 

esteve relacionada com grandes comediantes de rua que 

ele próprio considera serem seus professores, bem como 

seus amigos. Não só lhe forneceram muitos instrumentos 

de palco, que neste espectáculo têm toda a sua presença, 

como também aprenderam com eles a dedicação e o 

esforço para exercer esta difícil profissão todos os dias, 

especialmente no actual momento delicado. 

As suas produções têm viajado por toda a Espanha e 

parte do mundo durante os seus mais de quinze anos 

como profissional nestas produções teatrais. Em 2013 foi 

quando estreou a sua peça mais internacional, 100% 

Bubbles no Teatro San Pol em Madrid, onde os seus 

textos e ideias foram reunidos com a direcção de Juanfran 

Dorado. O grande sucesso com críticos e audiências 

significou que em Setembro do mesmo ano a peça aterrou 

no Teatro Lara em Madrid, onde continuou a aumentar a 

sua audiência durante quatro anos consecutivos. 

Ao mesmo tempo, 100% Burbujas percorreu uma multidão de teatros importantes por toda a Espanha 

(enchendo o Teatro Circo de Albacete, o Teatro Circo de Murcia, o Teatro de Rojas de Toledo...) e também viajou 

para o Brasil em 2013 para o Festival Internacional do Ceará (TIC) e em 2014 para o Festival Internacional de 

Intercâmbio de Línguas (FIL) no Rio de Janeiro. Outras peças escritas e interpretadas por Vega que já fizeram uma 

digressão pelo nosso país são La Pompa Imposible, Éter el Quinto Elemento, Bubble Bros, assim como Bubble Sister. 

Durante os meses de Primavera e Verão de 2016, o espectáculo tem sido apresentado todos os dias no teatro do 

navio de cruzeiro Romantika, navegando pela Estónia e países nórdicos, sendo visto por mais de 30.000 

espectadores. Durante 2017, as actuações internacionais continuaram através de eventos privados em Londres, 

Doha, Udaipur (Índia) e Abu Dhabi. Em 2019 realizarão um espectáculo de abertura na antestreia do filme 

"Dumbo" da Disney no Teatro Príncipe Pío, pouco antes da primeira projecção em Espanha. Vega é 

actualmente uma das referências mais importantes do mundo na arte das bolhas de sabão. 

Em Janeiro de 2022 esteve na EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE DUBAI, fazendo 8 actuações no Pavilhão Espanhol: 

Pulsar para Vídeo. 

Ele também estrelou em alguns programas de televisão em "horário nobre", como por exemplo: El Concurso 

del Año VIP (Cuatro, 2020), vários programas noticiosos nacionais e regionais (TVE, Tele5, La Sexta, Antena3, 

Canal9, Telemadrid), "El Hormiguero" (Antena3 2010), "Encontro com Fatima Bernardes" (Brasil, GloboTv 

2014). 

https://youtu.be/0kBv-qYJIUk
https://youtu.be/-kT-wgPc7DA
https://youtu.be/-kT-wgPc7DA
https://youtu.be/-kT-wgPc7DA
https://www.bubblefactory.es/portfolio/100-burbujas-teatro-lara/
https://www.bubblefactory.es/portfolio/100-burbujas-en-el-telediario-de-telecinco/
https://www.bubblefactory.es/portfolio/100-burbujas-cerrando-telediario-de-la-sexta/
https://www.bubblefactory.es/portfolio/bubble-bros-en-las-noticias-de-antena-3tv/
https://www.bubblefactory.es/portfolio/noticia-en-canal-9-sobre-100-burbujas/
https://youtu.be/ONbFxjxWVUA
https://www.bubblefactory.es/portfolio/bubble-bros-en-el-hormiguero-antena-3tv/
https://www.bubblefactory.es/portfolio/david-vega-en-globotv/


Versão internacional 
• (VÍDEO) Dubai World Expo: Promoção

do espectáculo no Pavilhão Espanhol

(Clique para ver)

• Magic Bubble foi em 2016 o espectáculo principal no teatro do

navio de cruzeiro Romantika (companhia Tallink), em

digressão pela Estónia, Suécia e Finlândia.

Cruzeiro internacional: Estónia e países 

nórdicosMais de 30.000 espectadores!

(clique para link original)

https://www.bubblefactory.es/portfolio/dubai-expo-universal/
https://www.bubblefactory.es/portfolio/dubai-expo-universal/
https://www.bubblefactory.es/portfolio/dubai-expo-universal/
https://www.tallinksilja.no/documents/10192/21637358/ROM_Suvi_EST-SWE_preview.pdf/d095b5ab-d1ef-4ae6-b6b3-6f536d7d3290
https://www.tallinksilja.no/documents/10192/21637358/ROM_Suvi_EST-SWE_preview.pdf/d095b5ab-d1ef-4ae6-b6b3-6f536d7d3290
https://www.tallinksilja.no/documents/10192/21637358/ROM_Suvi_EST-SWE_preview.pdf/d095b5ab-d1ef-4ae6-b6b3-6f536d7d3290
https://www.tallinksilja.no/documents/10192/21637358/ROM_Suvi_EST-SWE_preview.pdf/d095b5ab-d1ef-4ae6-b6b3-6f536d7d3290
https://www.tallinksilja.no/documents/10192/21637358/ROM_Suvi_EST-SWE_preview.pdf/d095b5ab-d1ef-4ae6-b6b3-6f536d7d3290
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Ligação directa: http://www.abc.es/plan- 

b/aplaud/abci-pompas-jabon-gigantes-para- 

disfrutar-familia-201704201616_noticia.html 

http://www.abc.es/plan-b/aplaudir/abci-pompas-jabon-gigantes-para-disfrutar-familia-201704201616_noticia.html
http://www.abc.es/plan-b/aplaudir/abci-pompas-jabon-gigantes-para-disfrutar-familia-201704201616_noticia.html
http://www.abc.es/plan-b/aplaudir/abci-pompas-jabon-gigantes-para-disfrutar-familia-201704201616_noticia.html
http://www.abc.es/plan-b/aplaudir/abci-pompas-jabon-gigantes-para-disfrutar-familia-201704201616_noticia.html
http://www.abc.es/plan-b/aplaudir/abci-pompas-jabon-gigantes-para-disfrutar-familia-201704201616_noticia.html
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C Cultura l 

Notícias 

22/1212014 

O Teatro Ayala está impregnado com a magia da "Bolha Mágica". 

O espectáculo de domingo, parte do teatro infantil matinal promovido pelo Departamento de 

Cultura e dirigido por David Vega, encantou jovens e velhos com um comblacl6n de bolhas 

de sabão, diversão e humor. 

Dalmlel Notlclas.- Bolhas gigantes, magia e muita diversão foram os protagonistas indiscutíveis

da última matiné de teatro que foi apresentada este domingo no palco do Ayala. O espectáculo 

de David Vega não deixou ninguém indiferente. Tanto jovens como velhos apreciaram um 

espectáculo que combinava cuidadosamente a beleza das bolhas de sabão com números de 

levitação e jogos de fantoches jogados pelo próprio público. 60 minutos de interacção e fantasia 

que encantaram a audiência. 

Cultura 

Economia 

Desportiva 

Política Política 

Sociedade j 

Sindicação de conteúdo RSS 

Noticlas 

J Cultura RSS l

l-Cultura  j

À saída do teatro, todos os rostos das crianças estavam cheios de alegria e de espanto. Adrian 

Sanchez Valdepellas ficou entusiasmado com a última chuva de mini pampas e disse que "era 

espantoso o que se pode fazer com água e sabão". 

Esta fórmula teatral tem tido sucesso tanto dentro como fora da geografia espanhola, tendo 

recebido o Prémio Estrella de Concert 2013 e uma nomeação para Melhor Espectáculo Infantil 

nos Prémios Car1os. Além disso, o seu criador, David Vega, detém o recorde mundial do 

Guinness para a maior cadeia de pampas do mundo. 
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Contacto 

miguelangel@sketcheventos.net 

659 503 747 

www.bubblefactory.es 

mailto:miguelangel@sketcheventos.net
https://www.bubblefactory.es/
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