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KMusika-errepertorio berria sortzeko eta oro har, musikagileen eta kanta- 

idazleen sektoreari bultzada emateko, SGAE Fundazioak honako laborategi 

honetan parte hartuko duten pertsonak hautatzeko lehiaketa deitu du:

Musika Sorkuntzarako SGAE Fundazioa - Monkey Week II. Laborategia.

OINARRIAK
1  SGAEko bazkide guztiek parte hartu ahal izango dute, herri-musikaren barneko 

edozein lengoaia edo joera estetikoko musikagileak eta kanta-idazleak; betie-

re beren errepertorioa interpretatzen baldin badute. Banaka parte hartuko 

dute, eta ezingo dira taldean aurkeztu.  

2  Bazkideek egile bakarra duten (ez dira egile bat baino gehiago duten lanen 

proiektuak onartuko) bi musika-lanen sorkuntza-proiektu bakarra aurkeztu 

beharko dute. Musika-lanak originalak eta gaur egungoak izango dira, baina 

XX. mendeko hirurogeiko hamarkadan sortutako Espainiako pop musika 

izango dute inspirazio-iturri. Musika garaikidearen ezaugarriak dituzten musi-

ka-tresnekin egindako konposizio, formula eta ikuspegi berrien bila ari gara, 

horretarako Espainiako pop musikaren berezko egitura eta erritmoetan oinarri-

tuz. Beraz, ezingo da aurkeztu lehendik existitzen diren lanen moldaketa edo 

egokitzapenik. 

Proiektuak idatziz jaso ahal izango du sorkuntza eta inspirazioari buruzko 

azalpena eta lana garatzeko erabiliko diren iturriak edo musika-konposizioaren 

edo letren zirriborroa. Amaitu gabeko lanak ere aurkez daitezke. 

epaimahaiak hautatuko ditu. Hautetsien eta ordezkoen zerrenda bana egingo 

da (ordezkoena ez da argitaratuko), lehenengoek uko eginez gero, parte-hartzea 

bermatzeko.

6  Musika Sorkuntzarako SGAE Fundazioa - Monkey Week Laborategian, laborate-

giko zuzendariek eta hautatutako proiektuen sei egileek parte hartuko dute 

eta Monkey Week-en barruan egingo da, SGAE Fundazioaren eta 2018ko 

azaroan Sevillan (Espainia) egingo den musika-jaialdi honen arteko elkarlanari 

esker.

7  Laborategiak hainbat fase izango ditu, betiere zuzendarien laguntza eta 

gainbegiradapean:

a) Hautaketaren unetik telematikako bideak erabiliz lan egingo da. 

b) Zuzeneko lana Sevillan egingo da 2018ko azaroaren 21, 22 eta 23an. 

Bertan, aurkeztutako proiektua garatuko da laborategiko gainerako parte- 

hartzaileekin elkarlanean.

c) Sustapen-kontzertua Sevillan izango da 2018ko azaroaren 24an, sorkuntzak 

erakusteko.

8  SGAE Fundazioak bere gain hartuko du, zuzenean edo ordezkarien bitartez, 

laborategiko parte-hartzaileen bidaia- eta ostatu hartzea eta mantenua 

kudeatu eta ordaintzea, eta baita Monkey Week-eko programako susta-

pen-kontzertuaren produkzioa ere.

9  Egileek konpromisoa hartzen dute laborategian sortutako lanek izango duten 

ustiapenetan Musika Sorkuntzarako SGAE Fundazioa - Monkey Week II. Labo-

rategia aipamena jasotzeko. Halaber, hautatutako pertsonek lanak SGAEn 

erregistratuko dituzte. 

10 SGAE Fundazioak Musika Sorkuntzarako SGAE Fundazioa - Monkey Week II. 

Laborategia bertan behera uzteko eskubidea izango du, bat-bateko gertaera-

ren bategatik Laborategia antolatzea ezinezkoa izango balitz. Eskatzaile 

eta/edo hautatuek ez dute eskubiderik izango Laborategia bertan behera 

uzteak ekar ditzakeen kalte edo galerengatik ordaina jasotzeko.

11  Arau orokorrak: 

a. Parte-hartzaileak eskaera aurkeztean aditzera ematen du dokumentu 

honetan ezarritako baldintza eta oinarriak onartzen dituela. 

b. Parte-hartzaileak baimena ematen die SGAE Fundazioari eta Monkey 

Week-i laborategi hau egiteko beharrezkoak diren datu pertsonalak 

erabiltzeko, honako xede hauetarako: epaimahaiari jakinarazteko, hauta-

tutakoen ebazpena SGAE Fundazioaren webgunean eta komunikabidee-

tan argitaratzeko, parte-hartzaileei bidaliko zaizkien jakinarazpenetarako, 

laborategi honen informazioari buruzko SGAE eta SGAE Fundazioaren 

memoriak argitaratzeko eta oinarri hauek behar bezala betetzeko beha-

rrezkoa den beste edozertarako. Datu Pertsonalen Babeserako Oinarri-

zko Eskubidearen jabeak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta uko egite-

ko eskubideak ditu, eta baita tratamendua mugatzeko eskubidea, 

eramangarritasun-eskubidea eta erabaki indibidual automatizatuen objek-

tu ez izateko eskubidea ere. Eskubideak gauzatzeko hona idatz dezakezu: 

SGAE Fundazioa, Zerbitzu juridikoentzako, Bárbara de Braganza 7, 

28004, Madril. SGAE Fundazioak interesdunak emandako datuak 

egiazkotzat eta gaur egungotzat hartzen ditu. Aldaketarik izanez gero, 

interesdunak berehala jakinarazi behar du.

c. Partaideak plagioaren edo indarrean dagoen legedia urratzearen ondo-

riozko erantzukizunetik kanpo uzten du SGAE Fundazioa, parte-hartzaile-

ren batek arau-hausteren bat egiten baldin badu. 

d. SGAE Fundazioak ez du, Lehiaketa honetan, Laborategia egin eta gara- 

tzeari dagokionez, dokumentu honetan zehazten ez diren erantzukizun 

zuzen nahiz bigarren mailakorik. 

e. Aukeratutako egitasmoa duen egileak eta SGAE Fundazioak lankidetza-

rako hitzarmen espezifiko bat sinatuko dute; hor sartuko dira, derrigo-

rrez, dokumentu honetan ezarritako oinarriak. 

f. Dokumentu honi Espainiako legedia aplikatu behar zaio eta alderdiak 

Madrilgo Auzitegien jurisdikzioaren menpe egongo dira; uko egin beharko 

diote dagokien eskumenari.

3 Eskaerak  gaztelaniaz  aurkeztu  beharko dira, horretarako egokitutako online 

sistemaren  bitartez,  SGAE  Fundazioaren webgunean, www.fundacionsgae.org, 

honako dokumentazioarekin batera:

a) Eskaera-inprimakia behar bezala beteta.

b) Eskatzailearen IFZ / AIZ / IFK / Pasaportearen  kopia,  betiere  indarrean 

dagoela.

c) Sorkuntza-proiektua.

d) Egilearen curriculum vitae laburra.

e) Bere musikaren erakusgai den soinu-fitxategia (MP3 formatua).

f) Eskatzaileak eman dituen datu pertsonalak deialdian ezarritako helburueta-

rako SGAE Fundazioak eta Monkey Week-ek erabiltzeko idatzizko baimena.

Eskaerak egiteko epea 2018ko ekainaren 18an hasiko da eta 2018ko abuz-

tuaren 27ra arte irekita egongo da.

4  SGAE Fundazioak aukeratuko du pertsona egokiena, musikagile ezagun bat 

edo bat baino gehiago, SGAEko bazkideak, laborategiko zuzendari izateko. 

Horien egitekoa izango da sorkuntza-prozesu guztian zehar aukeratutako 

egile-taldea koordinatzea eta orientatzea. Lanen jabetza intelektuala hautatu-

tako egile bakoitzarena bakarrik izango da. Laborategiko zuzendariek, Monkey 

Week-ek edo SGAE Fundazioak ez dute laborategiko lanetan jabetza intelek-

tualeko eskubiderik izango. 

5  SGAE Fundazioak eskatutako baldintzak bete dituzten aurkeztutako egitas-

moen artean sei aukeratuko ditu, laborategian parte hartzeko. SGAE Funda-

zioko eta Monkey Week-eko ordezkariek zein laborategiko zuzendariek osatutako 
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