de circ

El Teatre Principal de Palma cerca 5 artistes
professionals de circ per a la propera producció
pròpia que farà en col·laboració amb el Circ Bover,
un muntatge dirigit per Pau Bachero que es
representarà a la Sala Gran del Teatre Principal.

Càsting de circ
Perfils i disciplines

- Aeris (corda, xarxa, perxa xinesa)
- Acrobàcia (salts, cascades i equilibris)
- Funambulisme
- Manipulació (bastó)
- Nocions d’escalada i/o tenir domini del material d’escalada.
També es valorarà
- Experiència amb un instrument musical o cant
- Experiència en teatre físic, teatre d’objectes, dansa
- Predisposició per treballar en equip, en un entorn creatiu,
fent servir eines i llenguatges nous.

Condicions laborals

- Els artistes seran contractats durant un període de 5 a 6
mesos, pel procés de creació i assajos que es realitzaran a
Sineu (Mallorca).
- Els artistes hauran d’assumir les despeses d’allotjament i
manutenció, tot i que per als artistes desplaçats, la companyia
cooperarà activament en la cerca d’allotjament.

Calendari provisional

Abril - maig 2017
Primera fase d’assajos: Treball d’investigació / recerca
i moviment.
Setembre - desembre 2017
Segona fase d’assajos
Primera setmana de Gener 2018 (aproximadament)
Estrena al Teatre Principal de Palma
Estiu 2017
Durant l’estiu hi ha la possibilitat de feines de circ paral·leles
a Mallorca.

Descripció
de l’audició

L’audició constarà d’un taller / laboratori de creació de dos o
tres dies en el qual es treballarà el teatre corporal, el moviment,
la manipulació d’objectes, i la complementació amb les
tècniques de circ.
És realitzaran dues audicions, una a Mallorca i una a Barcelona.
Cada participant seleccionat assistirà a l’audició de la ciutat
que hagi demanat.
Els participants seleccionats hauran d’aportar una feina pròpia
per mostrar, d’uns 3 a 5 minuts, que no necessàriament ha de
tenir a veure amb el circ.
Dates i horaris de l’audició
- 6 i 7 de març a Palma, Mallorca, de 10h a 17h
- 13, 14 i 15 de març a Barcelona, de 10h a 17h
Es demana compromís i disponibilitat total durant els dies
de l’audició.

Candidatures

Per tal de poder participar a les audicions serà indispensable
que els candidats enviïn a audicions@circbover.com la següent
informació:
- Currículum Vitae
- Carta de motivació
- Enllaços de vídeo, web, fotos, etc...
- Disponibilitat durant el període abril 2017 - abril 2018
La data límit per rebre les candidatures és el 27 de febrer
de 2017. Seguidament es farà una preselecció i s’avisarà a tots
els candidats de si han estat seleccionats per assistir a les
audicions.

