Titanic
táncos és énekes-táncos casting
A Szegedi Szabadtéri Játékok Maurice Yeston és Peter Stone TITANIC c. musicaljének magyarországi
ősbemutatójára keres TÁNCOS ill. ÉNEKES-TÁNCOS közreműködőket.
A meghallgatás időpontja: 2019. március 23. (szombat), 24. (vasárnap) beosztás szerint
TÁNCOS JELENTKEZŐK:
Férfi és női 18-35 év közötti (akár pályakezdő) táncosok jelentkezését várják.
Képzettség: különböző karaktereket megjeleníteni tudó, főként kortárs, modern tánc, illetve street
dance tánctechnikai tudással rendelkező táncművészeket keres a produkció.
Előny, de nem feltétel:
- Énektudás
- Akrobatikai jártasság
A válogatás:
1. lépés: Rövid szakmai, fényképes önéletrajz megküldése a titanic.szesza@gmail.com címre
legkésőbb 2019. március 10-ig. Az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: Táncos casting – a jelentkező
neve
2. lépés: személyes meghallgatás 2019. március 23-án vagy 24-én (A pontos helyszínről és kezdési
időpontjáról a jelentkezés elfogadása esetén válaszban küld üzenetet a produkció.)
- saját 1 perces improvizatív vagy koreografált bemutatkozás
- casting vezető által prezentált koreográfia betanulása és visszamutatása
- ének (aki készült ezzel is)
Megjelenés:
A mozdulatokat látszódni engedő testre simuló, de minimum nem túl bő ruházat. Jazzcipő, vagy a
jelentkező által választott karakterhez illő táncos cipő.
ÉNEKES-TÁNCOS KÖZREMŰKÖDŐK:
18 éves kortól különböző karakterű, korú és hangú musicalénekesek, kisebb szóló feladatokkal, jó
táncosi és színészi képességekkel.
A válogatás:
1. lépés: Rövid szakmai, fényképes önéletrajz megküldése a titanic.szesza@gmail.com címre
legkésőbb 2019. március 10-ig. Az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: Énekes-táncos közreműködő
casting – a jelentkező neve
2. lépés: személyes meghallgatás 2019. március 23-án vagy 24-én (A pontos helyszínről és kezdési
időpontjáról a jelentkezés elfogadása esetén válaszban küld üzenetet a produkció.)
- a jelentkező hangfajának megfelelő 1 szabadon választott dal eléneklése
- tánc
Megjelenés: kényelmes öltözetben.
A castingra kizárólag olyan jelentkezőket vár a Szegedi Szabadtéri, akik a teljes, alább megjelölt
időszakban rendelkezésre tudnak állni a budapesti majd a szegedi próbákon is.
Budapesti próbaidőszak: 2019. június 24-től július 24-ig.
Szegedi próbaidőszak: 2019. július 25-től – augusztus 8-ig.
Előadások: 2019. augusztus 9., 10., 11., 16., 17., 18.
Esőnapok: 2019. augusztus 12., 13., 19., 20., 21.

További információ a titanic.szesza@gmail.com címen kérhető.

