El Gran Teatre del Liceu convoca un CÀSTING per a seleccionar
NENS I ACTRIUS PER A L´ÒPERA “DON PASQUALE”
Missió del lloc de treball
Participar en els assajos i les funcions de la producció DON PASQUALE” que s´estrenarà a la Fundació Gran Teatre del Liceu el dia
20 de setembre de 2022.
Característiques físiques i artístiques imprescindibles que requereix la producció:
2 NENS



Edat entre 5 i 8 anys
Extrovertits i amb oïda musical per seguir instruccions escèniques.

2 ACTRIUS



Edat: entre 20 i 35 (actriu 1) i i entre 50- 60 anys (actriu 2)
Bon moviment corporal i presencia escènica, amb oïda musical per seguir instruccions escèniques

Disponibilitat obligatòria:


Període assaig:
o Nens: del 31 d’agost al 21 de setembre. 3 cops per setmana de dilluns a divendres en horari de tarda i els dissabtes
en horari de matí o tarda
o



Actrius:
 Actriu 1 del 29 d’agost al 21 de setembre, en horari de tarda (16.00-20.00) i 3 matins
 Actriu 2: del 29 d’agost al 21 de setembre, en horari de matí (11.00-14.00) i tarda (16.00-20.00)

Funcions: 21/09 (19h), 22/09 (19h) / 25/09 (17h) / 27/09 (19h) / 01/10 (19h) / 03/10 (19h) / 06/10 (19h) / 08/10 (18h) / 09/10 (
18h)

Càsting



Pre-seleccio per currículum.
Data audició: 4 de juliol (nens de 17.30 a 18.30 i actrius de 19.00 a 21.00 )

Contractació:



Nens – contracte laboral del 31 d’agost al 9 d’octubre de 2022.
Actrius – contracte laboral del 29 d’agost al 9 d’octubre de 2022.

Requisits:





Ostentar ciutadania de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o ser descendent/cònjuge d’aquests
ciutadans de manera que se’ls apliqui el règim de la ciutadania de la Unió, o bé disposar d’un permís de residència legal a
Espanya en el moment d’accedir al període de prova.
Posseir la capacitat funcional per l’execució de les tasques pròpies del lloc de treball.
No incórrer en cap de les causes d’incapacitat per incompatibilitats legals.

Cal enviar el CV actualitzat indicant expressament dades personals i alçada; i adjuntant una fotografia de cara i una de cos sencer.
Recepció de C.V’s fins el dia 29 de juny de 2022 a: figuracio@liceubarcelona.cat
Les dades personals facilitades per les persones candidates al Gran Teatre del Liceu amb la finalitat d’ aquesta convocatòria seran
incorporades a un fitxer de la titularitat de la Fundació Gran Teatre del Liceu, amb la finalitat de gestionar el procés de selecció
ressenyat, així com per la realització de la seva gestió administrativa, conforme a la normativa vigent en matèria de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD).

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

