
                    

 

Activitats de la Fundació SGAE 
Gener 2018 

 

Més informació a: http://www.fundacionsgae.org/ 

 

 

Ja tens a la teva disposició l’avançament de les 

activitats del mes de gener 

 

Del 2 a 5 de gener 
 

-Taller de cinema minúscul per a nens de 8 a 12 anys, coorganizat per l’ECAM 

Pozuelo de Alarcón, Madrid. Seu de l’ECAM (c/ Juan de Orduña, 3. Ciudad de la Imagen) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=648&s=4 

 

 

3 de gener 
 

-Taller d’animació Stop motion per a nens de 8 a 12 anys, coorganizat per l’ECAM 

Pozuelo de Alarcón, Madrid. Seu de l’ECAM (c/ Juan de Orduña, 3. Ciudad de la Imagen) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=647&s=4 

 

8 de gener  
 

-Presentació dels XIII Premis AMAS de la música asturiana 

Oviedo. Seu de la SGAE (c/ Luna, 15, 1º) 
Més informació: http://www.premiosamas.com/  

 

Del 10 a 14 de gener 
 

-Curs teòric-pràctic de gravació de guitarra acústica i elèctrica dins de l’estudi de 

gravació professional 

Madrid. Toska Music Estudio (c/Ayala, 69) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=667&s=4 
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11 de gener 
 

-Sessió de projecció de Los cortos de la jubilación (2011-20…) de Lluís Rivera 

València. Sala SGAE Centre Cultural (c/ Blanqueries, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org  

 

 

11 i 12 de gener 
 

-Cicle Re-convert 
Madrid. Sala Berlanga (c/Andrés Mellado, 53)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

12 de gener 
 

- Premis Fundació SGAE d’Investigació 2017 

Resolució de la convocatòria  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/PremiosDetalle.aspx?i=111  

 

-Representació de l’obra teatral per a públic familiar Hogar dulce hogar, de Celia 

Marino 

València. Sala SGAE Centre Cultural (c/Blanqueries, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

Del 12 de gener al 23 de març 
 

-XXXI Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2018 

Catalunya. Diverses ciutats  

Més informació: http://www.tradicionarius.cat  

 

 

13 de gener 
 

-Presentació del documental When I used to be scared tutorizat pel cineasta Carles 

Bosch en el marc del projecte Roda rodem de la Fundació La Roda 

Barcelona. Sala Mompou de la seu de la SGAE a Catalunya (Passeig de Colom, 6) 

Més informació: http://www.fundaciolaroda.cat  
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-Homenatge a Leonard Cohen 

Madrid. Sala Berlanga (c/Andrés Mellado, 53)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

Del 14 de gener al 11 de febrer 

 

-Cicle Premios Goya 

Madrid. Sala Berlanga (c/Andrés Mellado, 53)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

Del 15 al 26 de gener 
 

-Gala especial El Carnaval en la Escuela, en col·laboració amb el Patronato del 

Carnaval de Cádiz i amb la Delegación Provincial de Educación de Cádiz  

Cádiz. Gran Teatro Falla (Pl. Fragela) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

Del 15 de gener al 19 de febrer 
 

-Ajudes a la creació de músiques populars  

Termini de recepció de sol·licituds 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  

 

 

Del 15 de gener al 30 de novembre 
 

-Ajudes a viatges per a la promoció internacional de la música. Convocatòria 

contínua 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds. 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  

 

 

-Ajudes a viatges per a la promoció internacional de les arts escèniques: teatre i 

dansa. Convocatòria contínua 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds. 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  
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-Ajudes a viatges per a la promoció internacional de l’audiovisual. Convocatòria 

contínua 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds. 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  

 

 

Del 16 al 31 de gener 
 

-Exposició Cine Andaluz. 30 aniversari dels Premis ASECAN amb fotografies de 

Curro Medina, en col·laboració amb l’Asociación de Escritores Cinematográficos 

de Andalucía (ASECAN) i amb l’ICAS de Sevilla 

Sevilla. Antiquarium (Setas de la Plaza de la Encarnación, s/n)  

Més informació: http://www.asecan.org  

 
18 de gener 
 

-Projecció del documental Sarasate hoy, amb guió i direcció d’Arantxa Aguirre, i 

recital d’obres del violinista navarrès a càrrec de José Fraguas al violí i Elisaveta 

Yaroshinskaya al piano 

Barcelona. Sala Mompou de la seu de la SGAE a Catalunya (Passeig de Colom, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org   

 

 

-Projecció del curtmetratge Dinámico de Santiago Chávarri 

València. Sala SGAE Centre Cultural (C/Blanqueries, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

23 de gener 
 

-Sessió de teatre fòrum de la Fundació La Roda  

Barcelona. Sala Mompou de la seu de la SGAE a Catalunya (Passeig de Colom, 6) 

Més informació: http://www.fundaciolaroda.cat  

 

 

25 de gener 
 

-Estrena dels migmetratges Los Cheyennes de Benicalap i Patricia 2 de Pedro 

Navarro 

València. Sala SGAE Centre Cultural (C/Blanqueries, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 
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Del 26 de gener al 14 d’abril 
 

-XXIII Barnasants Cançó d’Autor 

Catalunya. Diverses ciutats  

Més informació: http://www.barnasants.com  

 

 

27 de gener 
 

-Gala dels Premis ASECAN del Cinema Andalús 2018, en col·laboració amb 

l’Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía 

Més informació: http://www.asecan.org   

 

 

27 i 28 de gener 

 
-Cicle Escena en Familia d’arts escèniques per a públic familiar: Brancaneves e os 

7 de la companyia Larei Lará 

Santiago de Compostel·la. Sala Germán Coppini de la Fundació SGAE (c/ Salvadas, 

2A. Parc Vista Alegre) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Obradoiro.aspx?i=609&s=4 
 

 

28 de gener 
 

-Gala de los X Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català 

Barcelona. Auditori Fòrum-CCIB (Pl. Leonardo da Vinci, s/n. Parc del Fòrum) 

Més informació: http://www.academiadelcinema.cat   

 

 

30, 31 de gener i 1 de febrer 
 

-Taller de Cinema Low Cost amb Álvaro Alonso. En col·laboració amb el Centro de 

Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla 

Sevilla. Edif. CICUS (C/ Madre de Dios, 1) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org y http://www.cicus.us.es  
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Fins al 31 de gener 
 

-Programa educatiu El Carnaval en la Escuela, en col·laboració amb el Patronato 

del Carnaval de Cádiz i amb la Delegación Provincial de Educación de Cádiz 

Cádiz. Centres d’Educació Primària públics i concertats  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

-Tallers en col·laboració amb l’Asociación La Tarara 

Huelva. Centre social Marismas del Odiel (C/ Paula Santiago, s/n) 

Més informació: http://www.latararadehuelva.wixsite.com/latarara 

 

-Programa cultural i formatiu de la Fundación Alalá 

Sevilla. Centre cívic El Esqueleto (Ajuntament de Sevilla. C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n). 

Més informació: http://www.fundacion-alala.org/ 

 
-Projecte de música amb escolars Cantata Andalucía 

Sevilla. Diversos centres escolars  

Més informació:  http://www.pasioporlamusica.org   

 

 

Diversos dies del mes de gener  
 

-Projecció de Tierra firme amb direcció de Carlos Marqués-Marcet, guió de Carlos 

Marqués-Marcet i Jules Nurrish, i música de Merche Blasco, en el marc del Cicle 

Gaudí. Circuit Estable de Cinema Català 2018 organizat per l’Acadèmia del Cinema 

Català 

Catalunya. Diverses localitats i espais  

Més informació: http://www.ciclegaudi.cat 

  

 

Fins al 9 de març 
 

-Convocatòria del IX OJEANDO Certamen de Nuevos Talentos: Concurs per a 

solistes i bandes emergents de l’OJEANDO Festival, en col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Ojén 

Ojén (Málaga). Diversos espais  

Més informació: http://www.ojeando-festival.es i http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=675&s=4  

http://www.fundacionsgae.org/
http://www.latararadehuelva.wixsite.com/latarara
http://www.fundacion-alala.org/
http://www.pasioporlamusica.org/
http://www.ciclegaudi.cat/
http://www.ojeando-festival.es/
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=675&s=4
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=675&s=4

