
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ESPANTADORS/ES, BALLARINS/ES I HABILITATS ESPECIALS 
TEMPORADA 2022 

 
Gràcies pel teu interès a formar part de l 'equip d'Horrorland. A continuació, exposem les necessitats i  condicions per 

treballar amb nosaltres. Llegeix-les detingudament i  envia'ns un correu electrònic a casting@horrorlandpark.com  
amb tota la documentació requerida. 
  
Categoria laboral 
  

ESPANTADORS/ES 
No cal  experiència prèvia ni formació com a actor, però sí moltes ganes i  energia. Horrorland s'encarregarà de 

la formació. 
Si tens alguna característica que et faci diferent fes-nos-ho saber, ja que es valorarà molt positivament i  
treballarem per aprofitar-la. 
  
BALLARINS/ES 
Ballarins/es amb formació per als espectacles i  animacions de carrer. 
 

HABILITATS ESPECIALS 
Persones amb habilitats especials per als espectacles i  animacions de carrer. Com ara xanquers, escopidor de 
foc, l luita escènica, especialistes, malabaristes, etc. 

  
Localització, calendari i horaris laborals 
Horrorland es troba situat al parc aquàtic ILLA FANTASIA (Barcelona). 
Cal estar disponible els dies: 
15, 16, 22, 23, 28, 29, 30 i  31 d'octubre 2022, 1, 5, 6, 11, 12 i  13 de novembre 2022. 

  
Què oferim? 

-          Formació en el sector del terror teatral i  escènic. 
-          Iniciació en un projecte únic al sud d'Europa. 
-          Treballar en una empresa referent del món del terror i  l 'espectacle. 
-          Sou segons conveni i  categoria laboral. 
-          Formar part d' un equip jove i talentós. 
-          Possibilitats de créixer dins de l ' empresa i  el projecte. 

  
Requisits 
Ser major d' edat. El personal per fer d’espantador/a no requereix experiència prèvia. El parc s' encarregarà  

d' aquesta formació. Es valorarà la implicació i  la motivació dels candidats. 
  
Documentació necessària 
Cal enviar el CV amb fotografia inclosa, dades de contacte i  DNI (serà requerit físicament el dia del càsting).  
Indica també a quina categoria laboral vols presentar-te (espantadors/es, ballarins/es o habilitats especials). 
  
Dia, hora i localització del càsting 
El càsting tindrà l loc el dimecres 14 de setembre a les instal·lacions del parc. 
És imprescindible confirmació per part de l 'organització per participar en el càsting. 
  
Termini per inscriure's-hi 
Pots enviar-nos la teva sol·l icitud amb tota la informació requerida fins al divendres dia 9 de setembre del 2022 a les 
22:00h. 
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