AUDICIÓ IT-DANSA
Preguntes més freqüents
Pregunta
Què es IT Dansa?

Com puc formar part d’IT Dansa?

En què consisteix l’audició?

He de preparar alguna
coreografia?
Quantes hores dura l’audició?
En cas que l’audició es faci en
dos dies, puc venir el segon dia?
Quin és l’idioma de l’audició?
Quins coneixements he de tenir
per a poder presentar-m’hi?
Estic estudiant l’últim curs del
Conservatori Professional de
Dansa, em puc presentar?
Quina és l’edat mínima i la

Resposta
IT Dansa és una companyia, integrada per fins a 18 ballarins-becaris
seleccionats mitjançant una audició pública, en el marc del curs de
postgrau en dansa de l’Institut del Teatre.
La principal missió de la companyia és proporcionar als graduats en
dansa oportunitats de pràctica professional de dos anys -el temps
que dura el postgrau- amb coreografies de destacats artistes i amb
un programa d’actuacions en el circuit teatral.
Un cop a l’any IT Dansa convoca una audició externa per formar
part de la companyia. Les proves s'acostumen a realitzar el mes de
maig en un cap de setmana. Les dates i detalls de la convocatòria es
publiquen sobre el mes de març a la web
L’Audició consisteix en proves eliminatòries de dansa clàssica,
contemporània, repertori e interpretació (en aquest ordre) i una
entrevista als aspirants finalistes. A totes les persones admeses a
l’audició se’ls enviarà per avançat el programa detallat.
No. No s’ha de preparar cap coreografia, només cal seguir les
directrius del tribunal avaluador.
En cas de superar cada una de les proves, i comptant les pauses,
l’audició podrà durar tot el dia (des de les 10h fins a les 20h com
a màxim), dels dos dies d’audició.
No. Les proves són eliminatòries. En cas que es duguin a terme en
dos dies, el diumenge es dedicarà a fer les darreres proves de les
persones seleccionades el dissabte.
El seguiment de l’audició es farà en castellà i anglès en deferència
als aspirants de fora del país.
Tots els aspirants hauran de demostrar una sòlida base de dansa
clàssica i coneixements de dansa contemporània. Caldrà disposar
d’un títol de professional de dansa equivalent al títol del
Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre.
Sí, sempre i quan s’acrediti mitjançant una carta oficial de l’escola
de dansa on s’està estudiant el darrer curs.
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17 anys com a mínim i 23 anys com a màxim en el moment de
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màxima requerida per a
participar?
L’audició s’adreça a ballarins i a
ballarines?

presentar la instància.

No puc venir el dia de l’audició,
puc fer les proves un altre dia?
Feu audicions privades?

No. L’audició només es farà el els dies marcats en l’anunci publicat al
BOPB
No.

Anunci BOPB

Què he de fer per presentar-me
a l’audició?

Les persones interessades han d’omplir la instància disponible a la
pàgina web i adjuntar un document acreditatiu del títol exigit,
DNI, equivalent o passaport i currículum acadèmic i professional.
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On puc presentar la sol·licitud?

A l’Institut del Teatre (plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona)
per correu postal, correu electrònic it.dansa@institutdelteatre.cat o
presencialment en el registre de l’IT
Fins a la data estipulada en l’anunci oficial A LES 14.00h
NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EN DATES POSTERIORS
No. La presentació de la instància i l’assistència a l’audició no té cap
cost.
No. S’ha de presentar la documentació exigida dins el termini
d’inscripció.
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Fins quan puc presentar la
sol·licitud/instància?
He de pagar per presentar la
instància?
Puc presentar-me a l’audició
sense haver presentat la
instància?
Puc participar a l’audició encara
que no hagi rebut cap constància
d’haver estat admès?
He de portar sabatilles de dansa
i roba especial?
Puc entrar a l’audició amb algun
acompanyant?
Com s’arriba a l’Institut del
Teatre (Barcelona)
Si em seleccionen per formar
part d’ IT Dansa, cobraré un sou
i estaré contractat?

Sí, la present edició s’adreça a homes i dones

Anunci BOPB

Anunci BOPB

No. Per participar a l’audició s’ha de tenir constància expressa
(mitjançant el correu electrònic indicat a la instància).
Sí. Només cal portar mitges puntes, no cal puntes. Els aspirants
disposaran d’accés als vestuaris per a canviar-se de roba.
No. El dia de l’audició, només tindran accés a les instal·lacions de
l’Institut del Teatre els ballarins inscrits, els membres del tribunal i
personal de l’organització.
L’adreça és: Plaça Margarida Xirgu, s/n 08004 Barcelona
No. Els aspirants seleccionats són becaris. Un cop matriculats, els
ballarins titulars rebran una beca durant el període del postgrau.
La percepció d’aquesta beca per part dels alumnes no pressuposa cap

Plànol
Bases generals reguladores
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relació laboral.
Els ballarins en condició de graduat en pràctiques no rebran cap
beca, únicament en cas que substitueixin un titular rebran la part
proporcional.
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