BUSQUEM
TRES BRUIXES

Qui organitza el càsting?
BIRCAT, Banc d’Idees i Recursos de Catalunya, Empresa d’organització d’esdeveniments i
producció de continguts culturals i de lleure.

Quines són les condicions per inscriure’s al càsting de les Bruixes Burriac?
Has de ser major de 18 anys i, com a molt, tenir-ne 25. Cal que ho acreditis amb el teu DNI
el dia del càsting.
No busquem models ni cap tret físic concret. No hi ha límit d’alçada, ni de pes corporal.

Quin dia hauràs de fer el càsting?
Un cop estiguis inscrita rebràs un correu electrònic indicant-te el dia, l’hora i el lloc del
càsting.

Què has de portar el dia del càsting?
1. El teu currículum vitae en què hi consti amb claredat les teves dades personals i de
contacte. Els teus estudis i, si s’escau, l’experiència que tinguis en arts escèniques,
experiència en teatre, animació infantil, monitora de lleure, dansa, acrobàcia, mim, cant...
2. Has de venir amb roba de carrer, tal i com tu vesteixes habitualment.
3. Si ho vols, pots venir acompanyada de dues persones, que podran estar amb tu en el
moment del càsting. (Màxim dues persones)

Què hauràs de fer durant l’estona del càsting?
1. Hauràs de presentar-te i explicar breument per què t’agradaria ser una de les Bruixes
Burriac. (1 minut aproximadament)
2. Hauràs de cantar un trosset d’una cançó que tu triïs. La cançó ha de ser en llengua
catalana. (1 minut aproximadament)
3. Hauràs de ballar un fragment d’una cançó. (1 minut aproximadament)
4. Hauràs de fer algun petit exercici d’interpretació que se t’indicarà el mateix dia del
càsting. (1 minut aproximadament)

Qui t’avaluarà?
Xavier Miret. Del grup d’animació Vet Aquí i de l’equip directiu de BIRCAT.
Francesc Garrido. De l’equip directiu de BIRCAT.
Àgata Gallifa. Membre del grup Vet Aquí.
Morad Abselam. Il·lustrador.
Xavier Noms. Actor.

Què val inscriure’s al càsting Bruixes Burriac?
És un càsting de selecció i no hauràs de pagar res.

Quin ús es farà de les imatges fotogràfiques o de vídeo enregistrades
durant el càsting?
Les imatges de les persones no seleccionades s’eliminaran una vegada feta la selecció de les
tres Bruixes i, en cap cas seran publicades, ni editades, ni enviades per correu electrònic, ni
penjades a la xarxa.

Per què fem aquest càsting?
1. Volem donar vida a les Bruixes Burriac a partir de la imatge real de les 3 bruixes
seleccionades. D’aquí se’n derivarà un conte il·lustrat, el vídeoclip musical de la cançó
Bruixes Burriac i, posteriorment, un disc amb cançons d’animació infantil cantades per
les tres bruixes i un cor infantil.
2. Volem produir el videoclip musical de les Bruixes Burriac.
3. Volem fer diverses actuacions en directe, principalment a la comarca del Maresme i a la
ciutat de Barcelona per presentar el videoclip musical de les Bruixes Burriac i el proper
disc amb cançons d’animació infantil.

Calendari:
Data límit d’inscripció: 20 de desembre.
Període del càsting: 28, 29 i 30 de desembre.
Una vegada ﬁnalitzada la selecció de les tres Bruixes rebràs un correu electrònic
informant-te sobre si has estat seleccionada o no.
Si tot i haver-te llegit amb atenció aquesta informació detallada sobre el càsting tens algun
dubte, contacta amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic bircat@bircat.org i
respondrem tots els teus dubtes.

