CONVOCATÒRIA PER A BALLARINS PROFESSIONALS/
CÈL·LULA LAB 2/
El Mercat de les Flors organitza un taller gratuït no remunerat dirigit per Pere Faura del 17
al 23 de desembre del 2018 per a ballarins professionals.
Aquest és el segon d’una sèrie de tallers o laboratoris que formen part del projecte pilot
CÈL.LULA, un contenidor que ha de permetre el creixement i desenvolupament de
professionals a través de laboratoris de formació, pràctiques de creació compartides i
produccions.
El taller s’emmarca com un primer laboratori d’investigació teòric-pràctic al voltant de les
idees per una nova producció coreogràfica de Pere Faura prevista per la temporada 2020.
El taller ofereix l’oportunitat de conèixer les eines i metodologies plantejades pel nou
projecte, així com l’oportunitat d’explorar el coneixement entre el coreògraf i els assistents
per futurs tallers o audicions vinculades al desenvolupament del projecte.
El projecte es basa en re-visitar, re-articular i re-significar el treball coreogràfic de Bob
Fosse, tant a nivell físic com conceptual, explorant la figura de Bob Fosse en tota la seva
dimensió artística professional i personal.
CALENDARI DE DE LA CONVOCATÒRIA:





Data límit per entregar la sol·licitud de plaça: 12 de desembre
Resposta d’acceptació a les sol·licituds: 14 de desembre
Taller del 17 al 23 de desembre al Mercat de les Flors (de 10 a 17h).
El diumenge 23 és possible que es faci una mostra oberta.

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES:





Disponibilitat per a tots els dies del taller.
Formació acreditada i experiència professional.
Tenir residència habitual a Catalunya.
Les places del taller són limitades. En cas de rebre més sol·licituds de les
previstes es farà una selecció prèvia en base al material enviat.
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Es valorarà experiència en:






- dansa contemporània i sistemes d’improvisació individual i grupal en temps real
- dansa jazz
- dansa clàssica
- tècniques actorals i d’improvisació en text
- coneixements musicals, tècnica vocal o, simplement, ganes de cantar

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 LAB 2 Pere Faura”
amb la següent informació:
-

Fitxa d’inscripció
Foto carnet (no artística)
Escrit de motivació per a participar al taller (entre 5 i 10 línies)
CV sintetitzat (3000 caràcters)
1 o 2 links a vídeos on se us vegi ballar durant 1 o 3 minuts. Pot ser una gravació
d’estudi o un fragment d’alguna peça.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ “CÈL·LULA LAB 2 Pere Faura”:
Nom:
Cognoms:
Email:
Telèfon:
Adreça:
NIF:
Data de naixement:

ESCRIT DE MOTIVACIÓ PER A PARTICIPAR AL TALLER:

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
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