
 
 
 
 
 
 

Audicions per cantar La Bohème de G. Puccini amb la JONC   
Encontre d’estiu 2019 

 
 
 
L’estiu del 2019 la JONC farà un encontre on es treballarà La Bohème de Giacomo Puccini. 
Aquestes audicions es convoquen per formar un conjunt de joves cantants que tindran la 
possibilitat d’assajar amb la JONC i d’interpretar fragments de l’obra en dos concerts 
programats a Vic i a Barcelona.  
Tot i que es busca poder donar forma a un cast complet de l’obra, no es demana als aspirants 
poder afrontar cada un d’ells un rol sencer, sinó que per tal de donar més oportunitats de 
participació es contempla la possibilitat de repartir les intervencions de cada rol en més d’un 
intèrpret. 
Als concerts s’interpretarà una tria de fragments de l’òpera si la formació del cast ho fa 
possible, prenent com a guia la següent proposta  (números d’assaig de l’edició Ricordi 1917):  
 
1r Acte complet o amb molt pocs talls 
2n Acte NN. 14 al 27 (Ària de Musetta i septet) 
3r Acte  NN. 5 al 24 
4rt Acte NN. 1 a 12 i 20 fins al final de l’obra 
 
 
Dates d’assaigs i concerts 
 
Assaigs amb pianista i preparació del rol: 
Dates a determinar entre el 5 i el 9 de Juliol de 2019 a l’Atlàntida de Vic 
 
Assaigs amb orquestra:  
9, 10 i 11 de juliol, a l’Atlàntida de Vic 
 
Concerts: 
11 de juliol a l’Atlàntida de Vic 
12 de juliol al Palau de la Música Catalana 
 
 
Places convocades 
 

Rodolfo, tenor 
Marcello, baríton 
Mimi, soprano 
Musetta, soprano 
Schaunard, baríton 
Colline, baix 
Benoit/Alcindoro/Sergent/Aduaner, baix 

 
 



 
 
 
 
 
Qui s’hi pot presentar? 
 
Aquesta convocatòria va adreçada a cantants que tinguin fins a un màxim de 35 anys el juliol 
de 2019. 
 
 
Realització de les audicions 
 
Tots els aspirants a les audicions han d’inscriure’s enviant un correu a la JONC fins al 15 de 
març de 2019. El correu ha d’incloure la gravació d’una ària d’un personatge de La Bohème o, 
en cas que no sigui possible, d’una  òpera posterior al 1830. 
 
Després del visionat dels vídeos es farà una primera selecció de candidats i, en funció del 
nombre de candidats presentats, la Comissió Artística de la JONC podria convocar els escollits 
a una audició en directe per a determinar el repartiment final de cada escena. 
 
 
 
Inscripció 
 
Per inscriure-us envieu un correu a jonc@jonc.cat amb la gravació i les dades següents: 
Nom, cognoms, DNI, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic 
 
PDF que cal adjuntar:  Currículum vitae i DNI/passaport escanejat 
 
 
Tot i que es tracta d'un projecte pedagògic, s’establirà una contraprestació econòmica 
proporcional a la participació que els cantants finalment facin als concerts. 
 
 
 
 
 

mailto:jonc@jonc.cat

