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CASTING “TIC-TAC” (Títol provisonal) 

 

ESPECTACLE MUSICAL DEL 14 de desembre 2017 al 7 de gener 2018 en el Teatre Principal de València. 

Requeriments:  

Actors i actrius professionals d’edat compreses entre els 20 i 60 anys amb alt nivell de cant, d’interpretació i 

d’expressió corporal, i amb domini oral del valencià.  

Proves els dies 3 i 4 de juliol, de 9 a 14 h. i de 15’30 a 20’30 h., i 5 de juliol de 9 a 14 h, al Teatre Principal 

(Sala negra).  

Imprescindible inscripció dins les següents dates: del dimarts 20 al dimecres 28 de juny a:  

urieta_mar@gva.es  Imprescindible disponibilitat absoluta del 16 d’octubre  2017 al 7 de gener 2018. 

Cal aportar: 

1. Nom, cognoms i edat. 

2.  Currículum amb estudis i treballs, amb 2 fotos. 

3. Adreça electrònica i telèfon. 

4. Indicar si la disponibilitat és total per als dies de la prova o indicar preferències. (Durant la primera 

fase) 

Hi haurà una preselecció per currículum. 

El càsting tindrà dues fases: 

PRIMERA FASE 

A) Prova de cant. (Individual) 

Caldrà interpretar tres temes musicals. Un d’elecció pròpia i dos de caràcter obligatori. El tema d’elecció 

pròpia en playback en format mp3 (cal dur-los el dia de la prova en un pen o en un reproductor de mp3 amb 

entrada de minijack o CD). Els temes obligatoris es lliuraran en document adjunt. (Potser al llarg de la prova 

no s’interpreten tots els temes.) 

B) Prova textual. (Individual) 

Breu text de caràcter obligatori que es lliurarà en document adjunt. 

C) Prova de moviment corporal i coreografia. (Col·lectiva) 

 

De 9 a 13 hores, proves A i B, en torns de 15 minuts. De 13 a 14 hores, prova C. 

De 15’30 a 19’30 hores, proves A i B, en torns de 15 minuts. De 19’30 a 20’30 hores, prova C. 

Hi haurà una selecció d’actors/actrius que passaran directament al repartiment definitiu i altres a una segona 

fase de càsting. Aquesta decisió es notificarà el dimecres 5 de juliol a la nit. 

SEGONA FASE 

Sessions de treball que duraran 2 dies (6 i 7 de juliol) per treballar totes les disciplines conjuntament. De 9 a 

14 hores, al Teatre Principal (Escenari). 

D’aquesta segona fase eixirà el càsting definitiu de l’espectacle. Dilluns 17 de juliol, aproximadament, es 

notificaran  les decisions finals. Consultes a: www.culturartsgeneralitat.es 
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