
                    

 

 

 
 

Activitats de Fundació SGAE de setembre 2018 
 

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

 

 

Ja tens a la teua disposició l’avanç de les nostres activitats en el mes de 

setembre 

 

 

 

 

1 de setembre 
 

-Festival Arteficial. Concerts d’Oh Ayatollah!, Big OK i altres 

Ribadavia (Orense). Diversos espais 

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

 

 

1 i 2 de setembre 
 

-Eufònic Campus 2018: Taller de fonografia amb Chris Watson en el marc del 

Festival Eufònic 2018. Places esgotades 

Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i https://www.eufonic.net/eufonic-

campus-2018/  

 

 

3 al 7 de setembre  
 

-Curs Edición y procesado de voz para aplicación en la mezcla de proyectos 

audiovisuales y grabación musical dentro del estudio de grabación profesional  

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=888&s=4 
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4 de setembre 

 
-Presentació de Concierto & Proyección. Un paseo visual amb l’Orquestra 

Simfònica d’Euskadi en el 66 Festival de Cine de San Sebastián  

Sant Sebastià. Seu de la OSE (Passeig de Miramon, 124) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i http://www.euskadikoorkestra.eus  

 

-Presentació del programa La Bienal enciende Sevilla de la Biennal Internacional 

de Flamenc  

Sevilla. Edif. Metropol Parasol (Las Setas). Pl. de la Encarnación   

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.labienal.com   

 

- Taula redona: Explorando el futuro: El momento actual en la creación de formatos 

de ficción para la televisión en el marc del X FesTVal - Festival de Televisión de 

Vitoria 

Vitòria. Seu del FesTVal (Pl. de España, 1) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i http://www.festval.tv/vitoria.html   

 

 

5 a l’11 de setembre 
 

-Cicle Selección Berlanga  

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

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

 

6 de setembre 
 

- XXIX Premi Joves Compositors 2018 Fundació SGAE-CNDM 

Finalitza el termini de recepción de candidatures 

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

ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=472&s=7  

 

 

7 de setembre 
 

-Ajudes a la publicació de discos i llibres 

Finalitza el termini de recepción de sol·licituds 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=86  
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7 al 9 de setembre 
 
-Festival de la Luz 2018 

Lugar de Andabao (Boimorto, La Corunya) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i https://www.festivaldelaluz.es/ 

 

 

7 al 13 de setembre 
 
-XVII Mostra de Cinema d’Ontinyent 

Ontinyent (València). Diversos espais 

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

https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/lutiye-comencara-a-celebrar-el-50-aniversari-amb-

una-mostra-de-cinema-dedicada-a-fernando-trueba/ 

 

 

7, 8 i 14 de setembre 
 
-Concerts en el marc del III Festival Internacional de Cine de Cañada Real 16 kms 

Madrid. Cañada Real. Diversos espais 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://16kms.org/ 
 

 

A partir del 10 de setembre 
 

-Concurs de Composición y Arreglos para Big Band 2018, en col·laboració amb 

l’Associació Cultural Ool-ya-koo de Granada  

Granada. Diversos espais 

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

https://www.facebook.com/asociacionoolyakoo  

 

 

11 al 14 de setembre 

 

-Curs de composición per a acordió amb Isabel Urrutia i Mª Eugenia Lluc 

(Hauspoz) 

Zarauz. Escola Municipal de Música Imanol Urbieta (C/Lapurdi, 9) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=854&s=4 i http://www.hauspoz.org  
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12 al 18 de setembre 
 

-Cicle Operas Primeras  

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

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

 

13 de setembre 
 

-La formació Trio Vivo presenta el seu nou disc, Trio Vivo  

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.triovivo.fun  

 

-Concerts IZAR & STAR. Los Bonzos vs Los Clavos 

Bilbao. Kutxa Beltza - Kafe Antzokia (C/Done Bikandi, 2) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=895&s=4 i http://www.kafeantzokia.eus 

 

-WOS Festival 2018. Concerts de Rrucculla, Territoire i Spectrum 

Santiago de Compostel·la. Sala Germán Coppini - Seu Fundació SGAE (Salvadas, 2A. 

Parc Vista Alegre) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i https://wosfestival.workonsunday.es/ 

  

 

Fins al 14 de setembre 
 

-II convocatòria de les Beques Fundació SGAE – Eòlia ESAD per als alumnes dels 

estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció 

Obert el termini de recepción de sol·licituds 

Barcelona. Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) (c/  Casp, 82 baixos) 

Més informació: 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Bases-convocat%C3%B2ria-Beques-

Fundaci%C3%B3-SGAE-2018.pdf  
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15 de setembre 
 

-Concerts Fundació SGAE en la Biennal de Flamenc: amb Mixtolobo, Emilio 

‘Caracafé’ i Gautama del Campo & Co. 

Sevilla. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Avda. Américo Vespucio, 2)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org, http://www.labienal.com i 

http://www.caac.es   

 
 

17 de setembre 
 

-Presentació del llibre Zero responsables, recopilació de textos de diversos autors en 

homenatge a Josep Lluís Sirera 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

 

 

17 al 30 de setembre 
 

-Taller Pequeños Autores en col·laboració amb la Fundació Alalá 

Desenvolupament cultural i social de població en risc d’exclusió 

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

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

 

 

18 de setembre 
 

-Gala Cataluña, aixeca el teló!  

Barcelona. Teatre Coliseum (Gran Via de les Corts Catalanes, 595) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.adetca.cat/ 

 

 

19 al 21 de setembre 
 

-Cicle SGAE en Corto 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org  
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19 al 26 de setembre 
 

-VI Cicle de curtmetratges Autors en curt 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.edav.es/  

 

 

20 de setembre al 7 d’octubre 
 

-VIII Festival de Tardor d’Arts Escèniques Russafa Escènica 

València. Diversos espais 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.russafaescenica.com/  

 

 

21 de setembre 
 
-VI Cicle de concerts Indrets sonors. Presentació del disc Instrumentos musicales de 

la tradición medieval española de Jota Martínez Ensemble  

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

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

 

 

21 al 29 de setembre 
 

-La Fundació SGAE col·labora amb el Festival de San Sebastián 

Sant Sebastià. Diversos espais  

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

https://www.sansebastianfestival.com/2018/noticias/2/es 
 

-Fimucité - Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 

Tenerife. Diversos espais  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.fimucite.com/12/   
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22 de setembre 
 
-Presentació de Canarias Escribe Teatro (nuevas voces) a Madrid  

Madrid. Espai La Corsetería Nuevo Teatro Fronterizo (C/Cabeza, 8, local dreta) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i https://www.2rcteatro.es/canarias-

escribe-teatro/cet-2018/  

 

-Concierto & Proyección. Un paseo visual. Concert de música de cinema de 

l’Orquestra Simfònica d’Euskadi 

Sant Sebastià. Velòdrom de Anoeta (Passeig de Anoeta, 14) 

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

https://www.sansebastianfestival.com/2018/noticias/2/es  

 

 

22 al 26 de setembre 
 

-IV cicle de lectures dramatitzades: El teatro se lee en la Berlanga 

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

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

 

 

24 al 26 de setembre 
 
-Curs de composició contemporània amb Ramón Lazkano (Musikagileak) 

Sant Sebastià. MUSIKENE (Pl. Europa, 2) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=853&s=4 i http://www.musikagileak.com  

 

-Taller d’escriptura teatral De la idea al papel, a càrrec de Chema Cardeña i 

organitzada pel Festival Russafa Escènica en col·laboració amb la Fundació SGAE 

València. Seu de la Fundació SGAE (C/Blanqueries, 6) 

Més informació: http://www.russafaescenica.com/actividad/a4-actividades-en-

colaboracion-con-la-sgae/ 
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26 de setembre 
 

-Presentació del Torneig de Dramatúrgia del Festival Temporada Alta 2018, amb la 

col·laboració de Fundació SGAE  

Barcelona. Espai Club de la seu de la SGAE a Catalunya (Passeig de Colom, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.temporada-alta.net/  

 

-Presentació de la biografia sobre Enrique Morente La voz libre de Balbino 

Gutiérrez en el marc de la Biennal de Flamenc de Sevilla 

Sevilla. Sala de les pintures de l’Espacio Santa Clara (C/Becas, s/n)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.labienal.com   

 

-Presentació de la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías de danza 

en el marc de la Biennal de Flamenc de Sevilla 

Sevilla. Sala de les pintures de l’Espacio Santa Clara (C/Becas, s/n)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.labienal.com   

 

 

27 de setembre 
 
-Guionistes Associats de Catalunya i l’Acadèmia del Cinema Català organitzen una 

taula redona del Premi Gaudí al Millor Guió amb Carla Simón per Estiu 1993 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.guionistes.cat/ 

 

-Masterclass de contrabaix amb Javier Colina 

Bilbao. Sala Cúpula del Teatre Campos Elíseos (C/Bertendona, 3 Bis, 6ª planta) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=881&s=4  

 

-Presentació del llibre De luz y sombra de Stella Manaut 

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

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

https://www.facebook.com/stella.manaut 

 

 

27 al 29 de setembre 
 

-La Fundació SGAE amb V Serielizados Fest: Jornada professional, Meet the expert 

i classes magistrals de guió 

Barcelona. Seu de la SGAE a Catalunya (Passeig de Colom, 6)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.szsfest.com/es/  
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27 de setembre al 3 d’octubre 
 

-Cicle Made in Spain 

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

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

 

 

28 de setembre al 6 d’octubre 
 

-Taller Las claves de las Sinsombrero: cómo conseguir cambios en la sociedad con 

un proyecto documental, amb Manuel Jiménez en el marc d’Alcances. Festival de 

Cine Documental  

Cadis. Espacio de Creación Contemporánea (Passeig Carlos III, 5)   

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

 

 

28 de setembre al 21 de desembre  
 

-XVI Taller de música para cine  

Termini de recepció de sol·licituds:  20 de setembre de 2018 

Madrid. Sala Manuel de Falla de la SGAE (C/Fernando VI, 4) i aula de formació de la 

Fundació SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=896&s=4 

 

 

29 de setembre 
 

-La Fundació SGAE amb la candidatura UNESCO de la Rumba Catalana en la Fira 

B! Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears 

Palma de Mallorca. Diversos espais 

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

 

 

30 de setembre 
-III convocatòria de les Beques Fundació SGAE-Taller de Músics  

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://tallerdemusics.com/ca/abierta-la-

convocatoria-de-becas-fundacio-sgae-para-estudios-musicales-superiores  

http://www.fundacionsgae.org/
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.alcances.org/
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=896&s=4
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=896&s=4
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.firab.org/
http://www.fundacionsgae.org/
http://tallerdemusics.com/ca/abierta-la-convocatoria-de-becas-fundacio-sgae-para-estudios-musicales-superiores
http://tallerdemusics.com/ca/abierta-la-convocatoria-de-becas-fundacio-sgae-para-estudios-musicales-superiores


                    

 

Diversos dies del mes de setembre 
 

-Projecció de Jean-François i el sentit de la vida, amb guió i direcció de Sergi 

Portabella, i música de Gerard Pastor, en el marc de Cicle Gaudí. Circuit Estable 

de Cinema Català 2017, organitzat per l’Acadèmia del Cinema Català 

Catalunya. Diverses localitats i espais  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://ciclegaudi.cat  

 

 

Fins al 8 d’octubre  
 

-Presentació de treballs per a Soundie 2018, concurs internacional de videoclips de 

Barcelona 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=465&s=4  

 

 

Fins al 30 de novembre 
 

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

contínua  

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 d’arts escèniques: teatre i dansa. 

Convocatòria contínua 

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 l’audiovisual. Convocatòria 

contínua 

Termini de recepció de sol·licituds 

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

 

 

Fins a desembre 
 

-Jornadas de cine y medios audiovisuales por la igualdad. En col·laboració amb 

l’associació de creadores AAMMA 

Andalusia. Diversos festivals i mostres de cinema 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.aammaudiovisual.com  
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- Cicle de concerts Curtcircuit 2018 

Catalunya. Diverses ciutats i espais 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.curtcircuit.com    

 

- Conegudes (també) a casa, en el marc de la 26a Mostra Internacional de Films de 

Dones de Barcelona 

Catalunya. Diverses ciutats i espais  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i https://www.mostrafilmsdones.cat/ 

 

-Encuentros con el cine español de Jaén 

Jaén. Seu de la Diputació Provincial de Jaén (Pl. de San Francisco, 2), Multicines La 

Loma (Ctra. Bailén-Motril, Km. 37) i diversos municipis de la província 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.dipujaen.es 

http://www.fundacionsgae.org/
http://www.curtcircuit.com/
http://www.fundacionsgae.org/
https://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.dipujaen.es/

