
SOM NOISE · b r e a c h 

Oferta de feina: encarregat/da de distribució 

 
La companyia emergent de circ contemporani Som Noise busca persona encarregada de 
distribució nacional i internacional per a la peça Breach. 
 
 
Descripció del projecte 
 
Som Noise és una companyia de circ emergent creada a finals del 2017, amb base a Barcelona 
i formada per un nucli de 3 integrants i una xarxa de 8 col·laboradores. 
 
Breach és la primera peça de la companyia (2019-2021) i es troba en fase final de creació: 

- Duo amb corda llisa, música electrònica i performance 
- Durada: 70 minuts 
- Públic adult 
- Espais íntims: sala o no convencionals. Visió frontal 
- Equip de gira: 4 persones 
- Contingut: violències masclistes i sexuals 

 
Ha rebut el suports de: CircusNext+ (2019-2021), ArtCena a CIRCa (Pitch 2020), Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2020), Programa de suport a la creació de La 
Central del Circ (2020), La Grainerie (Toulouse, 2020), Circostrada Network (Santander, Pitch 
2019), Konvent.0 (2020), La Bonita (Barcelona, 2019-21), Auditori de Sant Martí (Barcelona, 
2019), La Lira (Tremp, 2020) i La Lleialtat Santsenca (Barcelona, 2020). 
 
La peça és una crida a la reflexió col·lectiva sobre les violències masclistes i sexuals i pel seu 
compromís social està pensada per transportar-se més enllà de l’escena en forma d’activitats 
participatives on les persones-públic siguin les protagonistes. D’aquest fet i de l’afinitat estètica 
amb els espais no convencionals apareix un possible ecosistema d’exhibició fora dels circuits 
establerts de circ que també es voldria explorar (instituts, entitats feministes, centres socials, 
esglésies o espais amb càrrega religiosa, festivals de pensament, etc). 
 
 
Tasques a realitzar 
 
- Disseny de l’estratègia de distribució. 
- Pre-venda i venda de l’espectacle a espais d’exhibició convencionals i no convencionals. 
- Creació, manteniment i administració de contactes. 
- Sol·licitud de participació i presència a fires. 
- Negociació de contractes, condicions logístiques i condicions tècniques bàsiques. 
- Presència a certes dates d’exhibició. 
- Gestió de les activitats participatives. 
- Producció d’exhibició i de gira. 
- Administració bàsica d’exhibició i de gira. 
- Cerca i sol·licitud de subvencions d’exhibició i gira. 
- Coordinació de premsa. 
 
 
 



Perfil 
 
- Experiència prèvia en distribució, formació en gestió cultural i/o coneixement del sector de 

circ i les arts escèniques*. 
- Sensibilitat pel treball artístic i el compromís social de la peça. 
- Aptituds comunicatives i socials. 
- Llengües: domini castellà i anglès i comprensió oral i escrita del català. Es valorarà molt el 

domini del català i el francès i el coneixement de qualsevol altra llengua. 
- Capacitat d’alternar el treball en equip amb el treball autònom i emprenedoria. 
- Organització, rigor i constància. 
- Domini d’eines informàtiques, de la comunicació i de comptabilitat bàsiques. 
- Es valorarà tenir carnet de conduir i transport propi. 
 
 
*Experiència 
 
L’experiència prèvia en distribució de circ contemporani serà altament valorada i, en segona 
prioritat, ho serà la del sector de les arts escèniques. En el cas que no es disposi de cap 
experiència prèvia en distribució d’espectacles serà indispensable tenir coneixements del 
sector de circ i/o les arts escèniques així com curiositat i motivació. 
  
 
Condicions de treball 
 
- Càrrega horària estimada: 10 hores setmanals. 
- Període de prova de 6 mesos amb projecció de renovació per a 2 anys en total. 
- Remuneració: fixe mensual i percentatge de catxet a pactar entre ambdues parts i en 

funció de l’experiència. 
 
 
Candidatures 
 
Enviar CV i carta de motivació a ciasomnoise@gmail.com  
Per a qualsevol dubte o més informació podeu trucar a la Thaís Julià +34646183443. 
 
 
Més informació sobre la companyia 
 
https://vimeo.com/433663107 
https://www.somnoise.com/ 
https://www.instagram.com/som_noise/ 
Dossier Breach (en fase d’elaboració): 
https://drive.google.com/file/d/1vdEBI05syX9Z5cGbMxci3bvTSx3wQXv5/view?usp=sharing 
 
Propera data d'exhibició: 8 i 9 de gener 20h - La Lleialtat Santsenca (Barcelona) 
 


