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           BORSA DE TREBALL
                       Busques un espectacle? Busques actors o figurants?

QUI  SOM

El Galliner és l’escola de teatre més gran de Catalunya i, sens dubte, la referència en pedagogia
teatral a les comarques gironines.

Per les nostres aules passen cada any -només en cursos regulars- més de 800 alumnes, procedents
de més de 100 localitats diferents.

L’Escola està gestionada per l’Associació Gironina de Teatre (AGT), entitat cultural sense ànim de
lucre, nascuda amb la voluntat de dinamitzar el panorama teatral de la província i que té com a socis
la majoria dels professionals del teatre del territori.

Tant El Galliner com l’AGT ofereixen a socis i alumnes un Servei de Borsa de Treball, fent difusió
de les ofertes que ens arriben per part d’empreses, associacions, particulars, etc. Si busques actors o
un espectacle, des d’aquí et donarem totes les facilitats, però has de saber que nosaltres actuem
única i exclusivament d’intermediaris. Això vol dir que:

 No organitzarem la teva activitat
 No ens fem responsables de la resposta que pugui tenir la proposta
 No participarem activament en el procés de selecció de l’espectacle o dels actors

Tampoc  no  farem  difusió  de  propostes  que  siguin  incompatibles  amb  els  horaris  lectius  dels
alumnes o interfereixin en les activitats de l’Escola.

DIFUSIÓ D’UNA CONVOCATÒRIA OBERTA 

Si  vols  que  fem  difusió  d’una  convocatòria  oberta  has  de  fer-nos  arribar,  a
comunicacio@elgalliner.cat , la teva proposta per escrit (preferiblement en format de cartell), on
hi haurà de constar necessàriament: 

 Identificació clara de la persona o empresa que fa la convocatòria 
 Característiques de la feina o convocatòria, incloent-hi lloc, dia, hora, motiu... 
 Perfil dels candidats (si estem parlant d’un càsting)
 Condicions laborals (si s’escau). Es tracta d’una proposta remunerada?
 Dades de contacte
 Data límit per respondre a l’oferta

El  Galliner  es  reserva  el  dret  de  demanar-te  qualsevol  informació  suplementària  que  cregui
necessària. El cartell restarà penjat al plafó de la Borsa de Treball de l’Escola durant un màxim de
30 dies. 

Si el que busques són actors o espectacles professionals, l’AGT envia setmanalment a tots els
seus  associats  un butlletí  de  notícies  que inclou una  Borsa de  treball.  Fes  arribar la  teva
proposta a  agt@agt.cat. 

També pots penjar la proposta als nostres facebooks (Galliner i  AGT), sempre i quan compleixi
totes les condicions. Ens reservem el dret d’esborrar el missatge si no és així.

VOLS VEURE ELS ESPECTACLES ESCOLARS DELS ALUMNES?
VOLS VEURE ELS FUTURS ACTORS COM TREBALLEN EN DIRECTE?
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Els alumnes del Galliner també tenen les seves pràctiques; activitats escolars i extraescolars obertes
al públic en general que et permetran veure’ls actuant en directe. Trobaràs informació més exacta a
les cartelleres de l’Escola o al nostre web (www.elgalliner.cat), però vet aquí un petit resum:

Febrer: Distrets: L'espai Distrets ofereix als alumnes la possibilitat de presentar espectacles
breus de creació pròpia. Tant la tècnica com el tema són absolutament lliures. Són
propostes que sorgeixen de la iniciativa del mateix artista amb l’objectiu d’estimular la
creativitat de l’alumne i confrontar el resultat amb el públic.

Març: Dia Internacional del Teatre (27 de març).  El Galliner cada any es fa ressò de la
iniciativa, fent extensiva la celebració a tota la setmana, amb accions teatrals al carrer i
un acte central, el mateix dia 27.

Abril: Distrets: Segona tanda

Juny: Tallers de final de curs: Coincidint amb el final dels cursos regulars (segona i tercera
setmana de juny), els alumnes presenten, cada any, esbossos d'espectacle que venen a
ser una mostra del treball  realitzat  durant tot l'any.  Durant dos caps de setmana es
presenten prop de quaranta tallers de diferents disciplines teatrals que es duen a terme
principalment a la  Sala La Planeta.

Agost: Algun/s d’aquests treballs escolars també es poden veure habitualment al Festival de
teatre amateur FITAG (www.fitag.cat), la darrera setmana d’agost.

Paral·lelament, El Galliner té una companyia juvenil, El Guirigall, formada pels alumnes del curs
de Joves Plus (d’entre 16 i 18 anys), que acostuma a tenir sempre un espectacle en gira.

VOLS VEURE ELS ALUMNES DAVANT LA CÀMERA?

Distrets i Tallers de l’Escola queden gravats en vídeo i resten a la teva disposició a la Videoteca
d’El Galliner. 

VOLS VEURE ESPECTACLES PROFESSIONALS ?

Els professionals de l’AGT tenen al web (www.agt.cat) un apartat amb les seves companyies.

NECESSITES UN ESPAI PER FER EL CÀSTING?

El Galliner  posa a la  teva  disposició  les  seves  instal·lacions.  Sol·licita  la  Normativa de cessió
d’aules de l’Escola.

BOOK D’ACTORS I ACTRIUS

El Galliner disposa d’un book on hi trobaràs la gran majoria d’alumnes de l’Escola (a partir de 7
anys), ordenats per cursos. A la fitxa de cada alumne hi consta el nom, la foto, la data de naixement,
el  curs  que  està  fent  i  les  dades  de  contacte.  Per  consultar-lo  només  has  d’omplir  el  Full
d’autorització corresponent. Si et fa falta, pots fotocopiar les fitxes al Galliner. 

Si el que busques són professionals, els trobaràs al web de l’Associació (www.agt.cat). Amb
enllaços a les seves pàgines personals i les dades de contacte.
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