CONVOCATÒRIA D’AUDICIÓ PER A BALLARINS PROFESSIONALS

El Mercat de les Flors convoca una audició per a la selecció de 4 ballarins professionals per un
projecte de Marina Mascarell, produït pel Mercat de les Flors, en el context del programa
Cèl·lula, i el Skanes Dansteater de Malmö, en coproducció amb Korzo Theatre de La Haia. La
creació es realitzarà majoritàriament a Suècia amb 8 ballarins més del Skanes Dansteater.
Marina Mascarell busca ballarins de gran creativitat i curiositat, amb una forta consciència
corporal i enfocament genuí cap al treball, amb disponibilitat per desplaçar-se a Suècia.

Concepte del projecte:
Marshall McLuhan ja va dir el 1967 que el mitjà té un major impacte que el contingut. Tot els
mitjans són “extensions” dels nostres sentits humans, cossos i ments. Quan una persona utilitza
una eina per arreglar alguna cosa, el nostre cervell pensa que la eina és part del nostre braç,
com una extensió del mateix. L’ús d’eines és propi de la nostra espècie. L’escriptura o l’ús del
rellotge ha tingut un impacte extraordinari en les vides i els comportaments humans. Són els
mitjans pels quals les trajectòries humanes s’han vist modificades. Cada nou mitjà ens canvia.
Ara estem encarant un nou canvi, un nou paradigma. Els ordinadors (amb els nostres mòbils,
portàtils, etc) com una extensió dels nostres pensaments o inclús les nostres memòries, una
extensió de nosaltres mateixos. Conforma la nostra identitat. Passem hores i hores cada dia
connectats a la xarxa. Algunes persones ho anomenen “la era de la informació”. Però fins a quin
punt és aquest un terme just?

AUDICIÓ:
Dates i horari:
Dissabte 01/12/2018 de 10:00 a 18:00h
Diumenge 02/12/2018 de 10:00 a 15:00h
Espai: Sala Gran del Graner

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

PERÍODE DE CREACIÓ I FUNCIONS:
• Del 16 al 20 de desembre del 2019 a Barcelona → Creació
• Del 13 de gener al 20 de març del 2020 a Malmö → Creació
• Del 21 de març al 17 d’abril del 2020 a Malmö → Funcions
• Del 23 al 26 d’abril de 2020 a Barcelona → Funcions
• Maig 2020 → Possible gira per Catalunya (a confirmar)
➢ Informació important: Els assajos es realitzaran bàsicament a Malmö, en el
Skanes Dansteater, a excepció del període de desembre 2019 que es
realitzaran a Barcelona, al Mercat de les Flors.
➢ El calendari proposat pot tenir variacions.

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Residir habitualment a Catalunya.
Ser major d’edat
No estar inhabilitat per a la contractació en la funció pública
IMPORTANT: Total disponibilitat pels períodes de creació i funcions esmentats.
Disponibilitat per gira Maig 2020.
Formació acreditada i experiència professional en diferents creacions, companyies i/o
coreògrafs professionals.
Disponibilitat per a participar en tallers i altres accions dirigides a públics durant tot el
període de producció i gira.
Disposar de la documentació preceptiva per ser contractats laboralment a Espanya, i la
corresponent al període de contractació a Suècia

CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA:
-

La contractació durant el període de creació i funcions a Barcelona i a Malmö serà per
part del Mercat de les Flors.
Els desplaçaments i l’allotjament a Malmö durant el període de creació i funcions serà
cobert pel Mercat de les Flors.
El Skanes Dansteater es farà càrrec de la contractació de tots els ballarins en el període
de gira fora de Suècia, incloses les funcions a Barcelona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA:
Per més informació i inscripció a la convocatòria envia un correu electrònic a:
participa@mercatflors.cat – Ref. Cèl·lula#2 Marina Mascarell
amb la següent informació:
•
•
•
•

Fitxa d’inscripció
CV
1 foto frontal de cara tipus carnet/passaport
Vídeo amb una improvisació de no més de 2 minuts en estudi

Data límit per presentar sol·licituds a la convocatòria: divendres 16 de novembre del 2018.
Confirmació de les persones seleccionades per l’audició: divendres 23 de novembre del 2018.
Després de l’audició, selecció final pel projecte: 17 de desembre del 2018.

PROCÉS DE SELECCIÓ
El tribunal de selecció estarà format per:
•
•
•

Marina Mascarell com a coreògrafa de l’espectacle
Àngels Margarit com a directora del Consorci Mercat de les Flors
El tribunal es pot dotar d’assessors si la direcció ho creu oportú

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
•
•
•

La contractació es farà segons el règim especial d’artistes
Base jornada completa, a seguir amb les condicions que estableixi la companyia Skanes
en el període de treball a Suècia
Sou establert a la seva categoria professional, amb el corresponent complement per
desplaçament en el període de treball a Suècia

FITXA D’INSCRIPCIÓ CÈL·LULA#2 MARINA MASCARELL:
Nom:
Cognoms:
Email / web:
Telèfon:
Adreça:
NIF:
NIE:
Data de naixement:
Enllaç a vídeo/s:

DECLARO:
Que en la data en que expira el termini per a la presentació de sol·licituds, compleixo totes les
condicions exigides a la convocatòria, i puc acreditar-les documentalment.
Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i en la documentació que hi
annexo.
Que, en atenció al que disposa el Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea
ACCEPTO expressament el tractament de les dades personals que facilito únicament i exclusiva
per participar en aquest procés de selecció.
Que per tal de facilitar el procés de selecció AUTORITZO a cedir les dades i documents facilitats
a assessors externs que ho utilitzaran únicament i exclusiva per al procés de selecció en curs.

COMENTARIS:

SIGNATURA:

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personal que fa el Mercat de les Flors, a la nostra web
http://mercatflors.cat/avis-legal. En qualsevol cas per aclarir dubtes o preocupacions sobre la forma en que tractarem
les seves dades personals o per exercir qualsevol dels seus drets, pot adreçar-se a protecciodedades@mercatflors.cat

