
   
    
 

CONVOCATÒRIA D’AUDICIÓ PER A BALLARINS PROFESSIONALS 
 

GUY NADER | MARIA CAMPOS – MERCAT DE LES FLORS / CÈL·LULA# 3 
 

 
GN | MC Guy Nader | Maria Campos, en col·laboració amb el Mercat de les Flors, busca 
ballarins professionals de dansa contemporània amb un alt nivell tècnic de treball de sòl 
i de partnering per a la seva nova creació per a l'any 2020- 21.  
 
Aquest nou projecte de creació es basa en el vocabulari que el tàndem ha desenvolupat 
en els seus ultimes creacions utilitzant tasques físiques específiques que involucren 
patrons de repetició i col·laboració grupal caracteritzats per una alta precisió i rigor en 
relació a la noció de el temps i l'espai. Un treball de composició espacial on la noció de 
el temps és un eix elemental i un punt de partida que es matisarà aquesta vegada en 
forma de traços i trajectes jugant amb la percepció i la memòria del temps. 
 
Per tal de poder trobar l’equip de ballarins per aquest projecte es farà una audició al 
mes de març per participar en un LABORATORI de treball al  mes de juny. 
 
Aquesta proposta forma part del programa CÈL·LULA# del Mercat de les Flors i compta 
amb la coproducció del Festival Grec. 
 
 
CALENDARI DEL PROJECTE 
 
L'AUDICIÓ es realitzarà de el 2 al 6 de març de l'any 2020 a Barcelona per seleccionar 
ballarins que entrin en el procés de selecció del projecte. 
 
Les persones seleccionades seran convidades al LABORATORI del 15 al 20 juny 2020, en 
el qual es decidiran els intèrprets finals per a la peça. 
 
La CREACIÓ es realitzarà en dues fases, la primera durant l'any 2020 i la segona fase 
durant l'any 2021. Per aquestes fases es requereix la següent disponibilitat: 
 

- Fase 1: D'agost a novembre del 2020 , assajos de creació. 
- Fase 2: De març a juliol 2021, període d’assajos amb l’estrena al Festival Grec i 

les actuacions a la tardor al Mercat de les Flors incloses. 
 

(Dates exactes d'assajos, estrena i actuacions per al 2020 i 2021 per concretar) 
 
 
 
 
 



   
 
 
REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES 
 

- Disponibilitat per tots els dies de l’audició. 
- Disponibilitat per a les fases d’assajos i funcions. 
- Formació i experiència professional. 
- IMPORTANT: Alt nivell tècnic de treball de sòl i de partnering (treball de parella i 

en grup). 
 
 
CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA 
 

- Data límit per a entregar la sol·licitud: 31 de gener de 2020. 
- Resposta a les sol·licituds amb admissió o no a l’audició en funció del 

material enviat (CV i vídeos): 17 de febrer de 2020. 
- Audició del 2 al 6 de març al GRANER (Carrer Jane Addams 16-18, Barcelona, 

Espanya) 
 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 

- GN l MC Guy Nader l Maria Campos és farà càrrec de la contractació i 
remuneració de les persones seleccionades per al LABORATORI. 

- Aquest LABORATORI és només per invitació. 
- Es realitzarà una preselecció basada en la seva vídeo i CV.  
- Tingueu en compte que ni  GN | MC Guy Nader | Maria Campos ni el Mercat de 

les Flors es faran càrrec de les despeses de viatges ni d'allotjament. 
- La contractació final dels ballarins per al projecte serà per part de la companyia 

GN | MC Guy Nader | Maria Campos. 
 
 
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#3 GN|MC” 

amb la següent informació: 

- Fitxa d’inscripció  
- Foto carnet o de cara (no artística) 
- CV sintetitzat (3000 caràcters) 
- 1 o 2 links a vídeos on se us vegi ballar no més de 3 minuts. Pot ser una gravació d’estudi 

o un fragment d’alguna peça. 
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FITXA D’INSCRIPCIÓ “CÈL·LULA#3 GN|MC”: 
 

Nom: 

Cognoms: 

Email: 

Telèfon: 

Adreça: 

NIF: 

Data de naixement: 

 

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 GN l 
MC Guy Nader l Maria Campos 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 


