
COFFEEPASTECOFFEEPASTECOFFEEPASTECOFFEEPASTE
O PORTAL DA COMUNIDADE DAS ARTESO PORTAL DA COMUNIDADE DAS ARTES

Tweetar

Audição para bailarinos e artista de circo
15 DE MAIO, 2018 BY COFFEEPASTE

Entidade promotora
Company Oliveira&Bachtler

Procuram-se bailarinos e artistas de circo de todas as disciplinas.

Os candidatos devem possuir uma capacidade técnica elevada na sua disciplina e os artistas de
circo devem possuir um conhecimento razoável na área do movimento.

A criação decorre durante 4 semanas entre junho e julho e inclui 3 apresentações nos dias 26/27
e 28 de julho.

Audições decorrem nos dias 02 e 03 de junho.

O envio de candidaturas deve ser feito até ao dia 31 de maio.

As candidaturas devem incluir:
– Fotografia do candidato
– Biografia resumida ( incluir outras disciplinas e/ou experiências artísticas)
-links para videos.
Para enviar candidaturas ou requisitar mais informação sobre o projecto, escrever para 
cia.oliveira.bachtler@gmail.com

Data limite
31 de Maio

Local
Porto/Famalicão

Data de realização
junho e julho 2018

Remuneração
sim

Contactos
cia.oliveira.bachtler@gmail.com

Partilhar isto:Partilhar isto:

CONSULTORIA DIGITAL

A Linguagem Próxima, de que o
Coffeepaste faz parte, presta agora os
serviços de construção de sites na área
cultural, consultoria digital e de internet e
redes sociais. Sabe mais aqui.

LOJA COFFEEPASTE / AMAZON UK

Vê as nossas sugestões de compras na
área da cultura, numa parceria com a
Amazon UK.

Pesquisar no Coffeepaste...Pesquisar

Inscreve-te na mailing list e recebe
todas as novidades do Coffeepaste!

Nome:

Email:

Ao subscreveres, passarás a receber os

anúncios mais recentes, informações

sobre novos conteúdos editoriais, as

nossas iniciativas e outras informações

por email. O teu endereço nunca será
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Mais informações
Tipo
Casting/Audição

Disciplinas
Dança, Outra

Localidade
Porto, Vila Nova de Famalicão

partilhado.

Inscreve-te na mailing list e recebe
todas as novidades do Coffeepaste!

Nome:

Email:

Ao subscreveres, passarás a receber os

anúncios mais recentes, informações

sobre novos conteúdos editoriais, as

nossas iniciativas e outras informações

por email. O teu endereço nunca será

partilhado.

ANUNCIA NO COFFEEPASTE
Se desejas anunciar no nosso site e
chegar a milhares de pessoas por
semana vê aqui as condições:

Sem custos para os participantes

Com custos para os participantes
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Tu e 84 outros amigos gostam disto

Coffeepaste
16 mil gostos

Gostei

Coffeepaste on Twitter

Seguir
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