
 
 

Convocatòria per a voluntaris 

escèniques per participar en la sel

de Tamara Cubas 

 

El Mercat de les Flors i la fàbrica de creació el Graner presenten
novembre, en el marc del SÂLMON<Festival,
versió formada per cast de participants voluntaris
durant dues setmanes d’assajos

Multitud és un projecte escènic que analitza la forma social de l’home contemporani, la 
noció d’heterogeneïtat en el col·lectiu, allò diferent, l’espai públic, les 
personals i la possibilitat del dissentiment. Explora sobre les potències dels cossos pel que 
fa a la seva capacitat d’afectar i ser afectats per l’altre i el que pot 
d’aquests cossos. 
 
A través d’un taller–muntatge, la
material base de la peça que serà
de 50 persones. 
 
Es convoca a performers, ballarins, actors, 
nivell d’entrenament físic que els permeti comprometre’s amb un procés amb treball 
aeròbic important. En els assajos es pretén treballar la relació entre l’individu i el grup, la 
consciència de grup en el moviment, la col·laboració i en definitiva allò comú des de l
pròpia individualitat. 
 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA:
 

- Compromís d’assistència pel següent perí
 

o TALLERS: 
� De dilluns a divendres del 16
� Dissabte 21/11 
� Diumenge 22/11 a confirmar segons necessitats del procés de treball.

 
o FUNCIONS: 

� Dissabte 28/11 a les 18h
� Diumenge 29/11

 
o IMPORTANT: 

� La participació en aquest projecte 

voluntaris professionals i no professionals de les arts 
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA: 

Compromís d’assistència pel següent període de tallers i funcions:

De dilluns a divendres del 16 al 20/11 i del 23 al 27/11 de 18
21/11 de 10h a 14h i de 15h a 19h. 

Diumenge 22/11 a confirmar segons necessitats del procés de treball.

Dissabte 28/11 a les 18h (horari de la convocatòria a concretar)
Diumenge 29/11 a les 18h (horari de la convocatòria a concretar) 

La participació en aquest projecte NO serà remunerada.
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� Els assajos i funcions es realitzaran en diversos espais: 

• Tallers al Graner i al Mercat de les Flors (Barcelona) 
• Funcions a la Sala Oval del MNAC 

� En cas de ser menor d’edat caldrà una autorització expressa dels pares 
per la participació en els assajos i en l’espectacle.  

o INFORMACIÓ DE L’ESPECTACLE I L’ARTISTA: 
� www.perrorabioso.com/multitud 

INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA: 

Per participar envia un correu electrònic a: 

participa@mercatflors.cat – Ref. “Multitud” 

amb la següent informació: 

- Fitxa d’inscripció 
- CV  
- Diverses fotografies, tant de cara com de cos sencer 

Es podran presentar sol·licituds a la convocatòria fins el 31 d’octubre del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FITXA D’INSCRIPCIÓ “MULTITUD”: 

 

Nom: 

Cognoms: 

Email: 

Telèfon: 

Adreça: 

NIF/NIE/nº passaport: 

Data de naixement: 

Explica’ns breument per quina raó t’agradaria participar en aquest espectacle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tens experiència en arts escèniques? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


