
 
 

CONVOCATÒRIA D’AUDICIÓ DE BALLARINS PROFESSIONALS PER A LA 
SELECCIÓ D’INTÈRPRETS PER LA PRODUCCIÓ NACIONAL DE DANSA  

 
La Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el sector de la dansa catalana ha 
creat el Pla d’Impuls de la Dansa per tal de visibilitzar i promoure la dansa en el 
territori català a partir d’uns programes d’acció.  
 
Un d’aquests programes és la Producció Nacional de Dansa, que es produeix i es 
coordina des del Mercat de les Flors i amb la complicitat dels equipaments escènics 
municipals. Aquest programa proposa produir peces de gran format escènic que es 
podran veure la propera temporada en la programació del Mercat de les Flors i en 
expansió als teatres municipals del territori.   
 
Per aquesta producció ja s’ha realitzat un concurs públic de projectes coreogràfics i les 
propostes escollides han estat les de Roser López Espinosa i Thomas Noone, que es 
presentaran en un programa doble. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de 8 ballarins per a la creació 
d’aquestes dues peces coreogràfiques.  
 
Roser López Espinosa, formada a Amsterdam, ha treballat amb coreògrafs catalans 
com Àngels Margarit, Cesc Gelabert, Iago Pericot o Pere Faura. Des de l’any 2006 
també desenvolupa la seva pròpia obra com a creadora, que li ha valgut el 
reconeixement amb diversos premis i és regularment present a escenaris 
internacionals. La peça que presenta, L’Estol, pren com a partida el fascinant viatge de 
migració de les aus i el desig de volar. www.roserlopez.com 
 
Thomas Noone treballa amb la seva pròpia companyia a Barcelona des de 2001. També 
treballa com a coreògraf convidat per a companyies internacionals. Des de 2006 és 
director artístic del festival Dansat. El 2011 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona. 
Noone proposa Many, a partir d’una peça abstracte originalment creada i produïda pel 
Ballet de L’Opera du Rhin el 2012, que té com a fil conductor el moviment i la música 
per abordar el tema de l’individu versus el grup. www.thomasnoonedance.com 
 
 
 

 
AUDICIÓ: 
 
Dates i horari:  
Divendres 19/05/2017 de 16:00 a 21:00h 
Dissabte 20/05/2017 de 09:00 a 21:00h 
 
Espai: espai a Barcelona a confirmar 
 

 

http://www.roserlopez.com/�
http://www.thomasnoonedance.com/�


CALENDARI DE TREBALL I CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA: 
 
CALENDARI DE TREBALL: 
 

o PERÍODE D’ASSAJOS: 
• Juliol, Agost i Setembre del 2017 

 Poden haver assajos en cap de setmana. 
 Els assajos es realitzaran bàsicament a Barcelona en els espais del Graner 

i Mercat de les Flors, amb possibilitat d’altres espais d’assaig en altres 
poblacions. 
 

o FUNCIONS AL MERCAT DE LES FLORS: 
 Dijous 28/09/2017 a les 20:00h 
 Divendres 29/09/2017 a les 20:00h  
 Dissabte 30/09/2017 a les 20:00h 
 Diumenge 01/10/2017 a les 18:00h  

 
o PERÍODE DE GIRA PER CATALUNYA: 

 La gira pel territori català es realitzarà els mesos d’octubre, novembre i 
desembre del 2017 i gener i febrer del 2018. 

 Estan previstes al voltant de 18 funcions en teatres de Catalunya. 
 Es poden consultar les dates fixades actualment (*). 

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES: 

• Haver nascut i/o residir habitualment a Catalunya. 
• IMPORTANT: Disponibilitat pels períodes d’assajos, funcions al Mercat de les Flors i gira 

per Catalunya esmentats en el Calendari de treball. 
• Formació acreditada i experiència professional de mínim 1 any en companyies 

professionals. 
• Versatilitat tècnica. Nivell alt de dansa contemporània i/o clàssica, amb coneixements i 

experiència pràctica en partering i treball de terra. 
• Disponibilitat per a participar en tallers i altres accions dirigides a públics durant tot el 

període de producció i gira. 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA: 

Per més informació (*) i inscripció a la convocatòria envia un correu electrònic a: 

participa@mercatflors.cat – Ref. “Producció Nacional de Dansa” 

amb la següent informació: 

- Fitxa d’inscripció 
- CV  
- Material gràfic i audiovisual  

 

Es podran presentar sol·licituds a la convocatòria fins el dimecres 17 de maig del 2017. El dijous 
18 de maig, com a màxim, es confirmaran les persones seleccionades per l’audició. Als 
seleccionats se’ls assignarà grup, dia i hora. 

Es comunicarà el resultat de la selecció a partir del 25 de maig.  

mailto:participa@mercatflors.cat�


 

FITXA D’INSCRIPCIÓ “PRODUCCIÓ NACIONAL DE DANSA”: 

 

Nom: 

Cognoms: 

Email: 

Telèfon: 

Adreça: 

NIF: 

Data de naixement: 

 

COMENTARIS: 


