
Incursió a la serie Com si fos ahir de  Tv de Catalunya (TV3). 

Actriu principal a Marina, curt dirigit per David Bustos de 

l’ESCAC. 

Actriu secundària a Petirrojo, curt dirigit per David Bustos de 

l’ESCAC. 

Actriu secundària a Tristesa, curt dirigit per Ricard Sunyol i 

Ignacio Millet protagonitzat per Òscar Intente.  

Actriu principial al curt Sent to All de Valentina Marangi pre-

sentat al notodofilmfest. 

Actriu principal al projecte audiovisual VJF (Berlin, Alemania), 

que es va emetre a totes les televisions locals. 

Redactora i reportera d’informatius al Canal Català Televisió 

de Barcelona amb Eduard Berraondo. De suport també al 

directe. 

Actualment creador i actriu de la companyia de teatre familiar Mima Teatre amb 

diversos espectacles rodant. www.mimateatre.cat  

Protagonista a l’obra Un somni pirata, PLASH TIK BOOM  i Agu Trot de Mima Teatre. 

Ritos de Amor y Guerra #ComandoSeñoras de Alícia Reyero.  

Contacontes teatralitzats en marcs com La Setmana del Llibre en Català, el Món 

Llibre, a teatres, llibreries, escoles, biblioteques i centres cívics. 

Actriu dinamitzadora al Teatre Nacional de Catalunya en tallers per alumnes de 

primaria sobre escenografia i vestuari. 

Actriu dinamitzadora a TeatreGem! Taller de Teatre per a famílies. 

Lectures dramatitzades dirigides per Marta Angelat a la Sala Beckett. 

Protagonista femenina al El Mètode Gronholm de Jordi Galceran a la Nau Ivanow 

dins del marc Mostra de Joves creadors. 

 Presentadora a l’acte Premi Sambori de literatura joven a l’Ajuntament de Gràcia, 

Barcelona. 

Actriu a l’espectacle d’improshow Impro’n’Toons de la Cia. Toons al Cafè Teatre 

Llantiol . 

 Cabell pelroig fosc, ulls marrons, pigues 

 Pantaló 40, pit 95, peu 39, 1,65m, constitució mitjana 

 Català i castellà natius, anglès alt i francès bàsic 

 Voleibol, tenis, pàdel, pingpong,  esquí,  snowboard, ball swing, clown, doblatge, locu-

ció, comediant, narradora, literatura, escriptura, cinema 

 Carnet de conduir 
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HOLA! 
Soc la LAURA BERNIS i soc actriu. Em vaig diplo-

mar en Art Dramàtic a l’escola El Timbal de Bar-

celona i soc Llicenciada en Comunicació Audiovi-

sual per la University of Wolverhampton (UK). 

M’he format (i segueixo fent-ho) en diverses disci-

plines i he après dels millors professionals: Joan Cusó (improvisació i teatre de gest), 

Angy Leparsky (Commedia Dell’arte i màscara), Marc Creuhet, Pep Armengol o Lluïsa 

Castell (interpretació davant la càmera a Eòlia i Estudi Karloff), Pep Vila (clown i 

imbecilitat), Berty Tovías i Paola Rizza al Stage Internacional de Tetare (tècnica Le-

coq), Marta Angelat (procés d’assaig a la Sala Beckett), Antonella d’Ascenzi (teatre 

físic, dansa i gènere), Miguel Ángel Rodríguez (doblatge a go2takes) o amb l’Alicia 

Reyero a Reconstruir la ficcción (el paper de la dona a la ficció). També m’he format 

en dramatúrgia amb la Denise Duncan a la Sala Beckett, guió cinematogràfic amb 

l’Enric Pardo a l’ESCAC i Teoria i pràctica del conte infantil amb la Marta Luna a 

l’Ateneu Barcelonès. 


