Convocatòria de càsting
Parking Shakespeare 2019
Des de 2009, Parking Shakespeare fa representacions de comèdies de William Shakespeare al
Parc de l’Estació del Nord de Barcelona. Espectacles que no requereixen d’escenografia, ni
d’equipaments de so i llums, on tot el protagonisme recau en el text i en els actors i actrius.
Aquest 2019, després de 10 anys i 46.000 espectadors al parc, la companyia inicia una nova etapa,
apostant per dues produccions al juliol, una d’elles una tragèdia: L’amansiment de la fúria, dirigida
per Carla Rovira, i Titus Andrònic, dirigida per Israel Solà. Per completar el repartiment de les dues
produccions, Parking Shakespeare obre càsting per diferents personatges.
Es demana disponibilitat per:
Assajos: A partir de maig, de dilluns a divendres, de 16 a 21h (aprox).
Funcions: Al Parc de l’Estació del Nord, de l’1 al 31 de juliol a les 19h (dies alterns).
Els càstings es faran els dies 27 i 28 de març i 2 i 3 d’abril.
Es tracta de feina remunerada.
Es busquen els perfils següents:

Titus Andrònic
LAVÍNIA. Noia. De 20 a 25 anys. (Descarrega text)
AARON. Home racialitzat. De més de 25 anys. (Descarrega text)
LUCI. Home sobre els 30 anys. (Descarrega text)
QUIRON. Noi. De 20 a 27 anys. (Descarrega text)
BASSIÀ / GOT. Home. De 30 anys aproximadament. (Descarrega text)
NOI. Nen de 8 a 12 anys. D’aparença petita. (Descarrega text)
Per presentar-se al càsting de Titus Andrònic cal gravar un vídeo amb el text del personatge i
adjuntar-lo com a link a través d’aquest formulari abans del 20 de març a les 23.59h.

L’amansiment de la fúria
Dona de 20 a 35 anys (Bianca) i de 20 a 40 anys (Caterina 2).
Home de 20 a 35 anys (Tranio i Biondello).
Home de 30 a 45 anys (Hortensio).
Home de 50 a 65 anys (Gremio).
Per presentar-se al càsting de L’amansiment de la fúria cal gravar un vídeo amb aquest text i
adjuntar-lo com a link a través d’aquest formulari abans del 20 de març a les 23.59h.

