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DANZAEÑE
NAZIOARTEKO PROGRAMATZAILEENTZAKO

ESPAINIAKO DANTZA GARAIKIDEAREN

BIGARREN ERAKUSTALDIA 2018

SGAE Fundazioak DanzaEñe-ren bigarren edizioa jarri du martxan. Deialdi 

honetako ekimenenaren helburua edozer esparru eszenikotan edo espazio 

publikotan burutako Espainiako dantza garaikidea nazioartekotzea da, eta 

SGAEko koreografo bazkieei zuzenduta dago. Erakustaldia 2018ko azaroaren 

22an, 23an eta 24an egingo da Murtziako Centro Párraga-n (Murtziko Eskualdeko 

Instituto de las Industrias Culturales y las Artes erakundearen menpeko egoitzan).

Hori dela eta, SGAE Fundazioak deialdi publikoa egiten die honakoei:

• SGAEko bazkideak diren koreografo guztiak.

• Espainiako dantza garaikideko konpainiak, beren partaideen artean 

SGAEko koreografo bazkiderik ez izan arren, emanaldien % 100ean SGAEk 

erregistratutako errepertorio koreografikoa erabiltzen badute. 

Konpainiaren parte-hartzaile kopuru maximoa 5 lagunekoa izan behar da.

Hauek dira programaren helburuak:  Espainiako dantza zuzenean sustatzea; 

Espainiako dantza-konpainiek jaialdietan parte har dezaten lortzea; SGAEko 

koreografoentzat nazioarteko birak sustatzea; eta sektoreko profesionalak biltzea 

(koreografoak, artistak, ordezkariak, programatzaileak, jaialdietako zuzendariak, 

etab.), Espainia zein Europako gainerako herrialdeetakoak, elkar ezagut dezaten 

eta haien esperientziak truka ditzaten.

Egunotan, Espainiako dantza garaikideko koreografoek eta konpainiek gehienez 

ere 50 minutuko koreografia-erakustaldiak egingo dituzte. Ikusleen artean, 

Espainiako dantzaren errealitatea ezagutzeko interesa duten Europako 

jaialdietako hainbat zuzendari eta programatzaile izango dira. Gainera, hainbat 

topaketa egingo dira SGAE Fundazioak gonbidatuko dituen Europako dantza-

jaialdietako zuendarien eta programatzaileen eta autoreen eta konpainien 

ordezkarien artean. Edizio honetako erakustaldiarekin lankidetzan jardungo du 

Murtziako Eskualdeko Instituto de las Industrias Culturales y las Artes 

erakundeak.

1  Eskatzaileak

Honako hauek eman dezakete izena:

• SGAEko kide diren koreografoek zuzenean, edo ordezkatzen dituen lege-

ordezkari batek. Erakunde horiek (ordezkaritza-agentziak, banatzaileak, 

etab.) behar bezala egiaztatuak egon beharko dute eta eskaera 

koreografoaren izenean eta ordezkaritzan aurkeztu beharko dute.

• Konpainian SGAEko bazkiderik eduki ez arren, beren emanaldien %100ean 

SGAEn erregistratutako koreografia-errepertorioa erabiltzen duten dantza-

konpainiako kideetako batek. Eskaerak zuzenean dantza-konpainiak 

aurkeztu ahalko ditu, edo dantza-konpainiaren lege-ordezkariak, hots, 

behar bezala egiaztatuta dauden ordezkaritza-agentziek, banatzaileek, 

etab.
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2  Baldintzak

Erakustaldira aurkeztuko diren lanak gehienez ere hamabost minututan 

muntatu eta desmuntatu ahal izateko formatua eduki beharko dute.

Lehenengo puntuan adierazitako baldintzak biltzen dituzten koreografo edo 

dantza-konpainia bakoitzak hiru lan koreografiko aurkeztu ahal izango du 

gehienez ere; baina Ebaluazio Batzordeak eskatzaile berak aurkeztutako 

hainbat lanen arteko bat aukeratu ahalko du soilik.

Emanaldiak egingo diren aretoaren baldintza teknikoetara egokitu egin 

beharko dira interesatuak, hautatuak izanez gero. Era berean, antolakuntzaren 

bidez jasotzen dituzten jarraibideak bete beharko dituzte (denbora, ordutegiak, 

muntaia, ekipamendu teknikoak, etab.). Hautatutako lanak aurkeztuko diren 

Centro Párraga-ko baldintza teknikoak ezagutu nahi dituzten interesatuak 

SGAE Fundazioarekin jarri beharko lirateke harremanetan (honako helbide 

honetara artesescenicas@fundacionsgae.org posta-e bat bidaliz) aretoaren 

fitxa teknikoa jasotzeko.

SGAE Fundazioak bere gain hartuko ditu, berariaz, emanaldien eszenografiaren 

gaineko erabaki guztiak, baita eszenografia horietan Fundazioak, aurrekontuen 

arabera, bere gain hartuko duen gastuen gaineko erabaki guztiak ere.

3   Eskaera eta dokumentazioa 

Eskaerak Espainiar Estatuko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu beharko 

dira, horretarako egokitutako online sistemaren bitartez, SGAE Fundazioaren 

webgunean www.fundacionsgae.org honako dokumentazioarekin batera: 

•  Onlineko eskaera-inprimakia behar bezala beteta, honako agiri hauekin 

batera:

• Eskatzailearen IFZ / AIZ / IFK / Pasaportearen kopia, betiere indarrean 

dagoela.

• Ordezkaria edo dantza-konpainia pertsona juridikoa baldin bada 

(sozietate mugatua, sozietate anonimoa, sozietate zibila, elkartea, 

fundazioa...etab.), eskriturak eta Zuzenbidean eskatzen den gainerako 

informazioa, beren izenean eta eskubideekin jarduten duten pertsonek 

(sozietateetako administratzaileak, ahaldunak, etab.) horretarako 

indarrean dauden ahalmenak dituztela egiaztatu ahal izateko.

• Eskaera lege-ordezkariak aurkezten baldin badu, koreografoak edo 

dantza-konpainiak sinatutako indarreko ordezkaritza-kontratuaren kopia 

eskatuko da, edo koreografoak edo dantza-konpainiak sinatutako 

baimena, ordezkariari bere izenean DanzaEñen parte-hartzea eskatzeko 

baimena emanez. (Eranskinen atalean gehitu).

• Erakustaldi horretan aurkeztuko den koreografoak edo dantza-konpainia 

osatzen duten artista guztiek berariazko baimena emango dute SGAE 

Fundazioak proiektu hori kudeatzean beren izaera pertsonaleko datuak 

erabil ditzan. Horretarako, SGAE Fundazioaren webgunean, parte hartzeko 

eskaera formalizatzeko eremuan, deskargagarri agertzen den dokumentua 

bete eta sinatu beharko da, eta bete eta sinatu ondoren, dokumentazio 

gehigarrien atalean erantsi beharko da. Dokumentu hori aurkezten ez 

bada, eskatzailea deialdi honetatik kanpo geratuko da automatikoki.

• Koreografoaren CVa edo konpainiaren ibilbidea, aurreko lanak ikusi ahal 

izateko online plataformen aipamenarekin. Proposamen koreografikoa 

DanzaEñen aurkeztu nahi den proiektuarena izan behar da, eta 

proposatutako parte-hartzaileei buruzko informazio zehatz guztia, 

antzeztuko dituzten errepertorioak eta partaidetzarekin nazioartekotu nahi 

den lan zehatza adierazi behar dira. Gehienez 5 kide dituzten konpainien 

proposamen koreografikoak bakarrik onartuko dira. 

• DanzaEñera aurkeztu den lana erakusten duen bideorako esteka eta 

modu pribatuan ikusteko pasahitza.

Eskaerak aurkezteko epea 2018ko uztailaren 13an hasiko da eta 2018ko 

irailaren 10era arte izango da irekita.
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4  Hautapen-prozesua

SGAE Fundazioak Ebaluazio Batzorde bat izendatuko du eta honako hauek 

osatuko dute: dantza-sektoreko profesionalek, programatzaileek, bai eta 

kudeaketa kulturaleko erakunde-ordezkariek nahiz profesionalek ere. 

Batzordeak DanzaEñen parte hartuko duten koreografoak eta konpainiak 

ebaluatu eta aukeratuko ditu.

Hautetsien eta ordezkoen zerrenda bana egingo da (ordezkoena ez da 

argitaratuko), lehenengoek uko eginez gero, aukeraketa bermatzeko.

Hauketa burutu ostean, SGAE Fundazioa harremanetan jarriko da 

hautatutako koreografo edota dantza-konpainiekin, DanzaEñe egingo den 

leku eta egunetan parte hartu dezaketela egiaztatu eta baieztatzeko.

Parte hartzerik ez duten hautatutako koreografo edota dantza-konpainiarik 

balego, ordezko gisa hautatutakoekin harremanetan jarriko da Ebaluazio 

Batzordea.

 

Batzordearen ebazpena apelaezina izango da eta 2018ko irailean zehar 

argitaratuko da. 

Hautatutakoen ebazpena argitaratu ondoren, hautatuek, gehienez ere 5 egun 

balioduneko epean, konpainiaren kide diren artista bakoitzaren datuen 

zerrenda bidali beharko dute, dagozkion emanaldi-kontratuak egiteko. 

Aipatutako datuak epean entregatzen ez badira, deialdi honetan parte 

hartzeko eskubidea galduko da.

5  Ebaluazio irizpideak

Batzordeak onartutako eskaera guztiak aztertuko ditu, koreografoaren edo 

konpainiaren CVan, ibilbidean eta aurkeztu duten gainerako dokumentazioan 

arreta jarrita, eta proiektuaren originaltasuna, sormena eta bideragarritasuna 

hartuko ditu kontuan.  

Gehienez ere 12 lan aukeratuko dira.

6  SGAE Fundazioaren betebeharrak

SGAE Fundazioak zuzenean edo kolaboratzaileen bitartez honako hauek 

hartuko ditu bere gain:

• Hautatuak izan diren dantza-konpainietako kide guztien bidaia eta ostatu 

hartzea kudeatu eta ordaintzea.

• Emanaldi koreografikoak kudeatu eta ordaintzea, SGAE Fundazioak proiektu 

honetarako dituen aurrekontu-mugen barruan.

• SGAE Fundazioak honako hauek abonatuko ditu:

•Hautatutako koreografo bakoitzari, 200€ (gehi BEZ). Hautatutako 

koreografoek dagokion hitzarmena sinatu beharko dute SGAE 

Fundazioarekin kobratu ahal izateko. Era berean, SGAE Fundazioak bere gain 

hartuko ditu hautatutako lanak aurkeztuko dituzten dantza-konpainiak 

kontratatzearen gaineko gastuak.

• Eskatzailea dantza-konpainia bat izanez gero, SGAE Fundazioak konpainia 

hori kontratatuko du ( gehienez ere bost interprete izango dituena) 

hautatutako lana aurkeztu dezan. SGAE Fundazioak 200€ (gehi BEZ) 

abonatuko dio dantza-konpainiaren kide bakoitzari emanaldiaren ordainsari 

moduan (lehenago aipatutako mugarekin). Horretarako, dagozkion 

emanaldi-kontratuak sinatu beharko dira, bai dantza-konpainiarekin, bai 

interprete bakoitzarekin. 

Ordainketa, kasu guztietan, bankuko transferentzia bidez egingo da.

7  Arau orokorrak

• Parte-hartzaileek SGAE Fundazioa erantzukizun orotik aste utziko dute, 

baldin eta aurkeztutako lanen bidez plagioa edo jabetza intelektualaren 

gaineko indarreko legeriaren araberako beste edozer arau-hauste sortuko 

balute.
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• Deialdi honetara aurkezten diren heinean, parte hartzen duten egile eta 

konpainiek honako Oinarriak osoki onartzen dituzte. 

• Deialdi honen ondorioz, SGAE Fundazioak ez du hartzen proiektu honen 

garapenari lotutako erantzukizunik, ez zuzenik ez bigarren mailakorik, baldin eta 

honako agirian zehaztu ez bada.

• Erreklamaziorik edo gatazkarik egonez gero, Madrilgo, Espainiako hiriburuko, 

Auzitegien  jurisdikzio pean egongo dira bai parte-hartzaileak, bai proiektuaren 

antolatzaileak. Gaztelaniazko bertsioa hartuko da testu ofizialtzat.

8  Konfidentzialtasun-betebeharra eta datu pertsonalen babesa

Proiektua kudeatu bitartean alderdiek emandako informazio guztia 

konfidentziala da eta ezingo zaie hirugarrenei jakinarazi. Era berean, ezingo 

dira datuak ezarritakoak ez diren helburuetarako erabili, indarrean dagoen 

legeriak ezarritako salbuespenak salbuespen. 

SGAE Fundazioa irabazi-asmorik gabeko entitate bat da, Espainiako 

Zuzenbidearen arabera eratu dena eta behar bezala inskribatuta dagoena 

Estatuaren Eskumeneko Fundazioen Erregistroan. Egoitza Soziala honako 

hau du, Bárbara de Braganza, 7. zk., 28004, Madril, eta hau da bere IFZ G-

81624736. Bere helburu sozialen artean, Eskubide Handiko lanen autoreak 

sustatzea da, lanak sortzea eta horiek zabaltzea sustatzen duten jarduerak 

eginez. Deialdi hau helburu horretarako da. Eskatzaileek deialdi honetan 

aurkeztu ahal izateko SGAE Fundazioari ematen dizkioten datuei dagokienez, 

SGAE Fundazioak datu horiek erabiliko ditu soilik eskatzaileak deialdian parte 

hartu ahal izateko behar diren administrazio- eta hautaketa-kudeaketa 

guztiak egiteko, eta eskatzailea hautatua izanez gero, koreografiak ondoren 

erakustaldian erakutsi ahal izateko. Deialdi honen helburu diren jarduera 

guztiak amaitzean, datuak baliogabetu egingo dira.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 

2016/679 Erregelamenduak ezartzen duenaren arabera, datu pertsonalen 

tratamenduaren eta datu horien zirkulazio librearen gainean pertsona fisikoei 

dagokienez, eskatzaileak deialdi honetan SGAE Fundazioari ematen dizkion 

izaera pertsonaleko datuak SGAE Fundazioaren titulartasuneko fitxategi 

baten parte izango dira, eskatzaileak “II DanzaEñe Erakustaldia” proiektuan 

egingo duen parte-hartzea kudeatze aldera.

Eskatzaileak berariazko baimena emango du bere datuen tratamendua 

aipatutako helburuetarako egiteko. Eskatzaileak datuen sarbide-, zuzenketa-, 

ezabapen-, mugaketa-, aurkakotasun- eta eramangarritasun-eskubideak 

gauzatu ahalko ditu, baita banako erabaki automatizatuen helburu ez izateko 

eskubidea ere, SGAE Fundazioko Zerbitzu Juridikoen arreta-zerbitzuarekin 

harremanetan jarriz, idatzi bat bidaliz honako posta-helbide honetara Bárbara 

de Braganza, 7. zk., 28004, Madril, edo honako helbide elektronikora, 

informacion@fundacionsgae.org. Idatzi horretan eskubidearen titularra 

identifikatzeko beharrezko datuak adieraziko dira, gauzatutako eskubidea, 

horretarako arrazoiak eta eskera zehatza zehaztuz, NANaren fotokopia 

batekin batera. 

Informazio gehiagorako: informacion@fundacionsgae.org
                                                  artesescenicas@fundacionsgae.org 


