
                    

 

 

 

 

Activitats de Fundació SGAE d’abril 2017 
 

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

 

 

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

d’abril, entre elles, les nostres FONAMENTALS (clica sobre la imatge 

per veure el vídeo)   

 

 

 

 

1 d’abril 
 

-Festival Primos Hermanos. Concerts de grups asturians a Galícia 

Santiago de Compostel·la. Diversos espais 

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

 

 

1 i 2 d’abril  
 

-Festival d’arts escèniques per a escolars i famílies - TIF 
Granada. Palau de Congressos (Passeig del Violón, s/n) 

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

 

 

3 d’abril 
 

-Teatre fòrum de la X Trobada de Teatre Social per a Joves Deslimita'm, 

organitzat per Fundació La Roda  

Barcelona. Sala Mompou i Espai Club de la seu de la SGAE a Catalunya (Passeig de 

Colom, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.fundaciolaroda.cat  
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3 al 9 d’abril  
 

-Cicle de cinema Marujas  

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

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

 

 

3 i 24 d’abril 
 

- Cicle Escena con clase  

Santiago de Compostel·la. Seu de la Fundació SGAE (C/Salvadas, 2A. Parc Vista 

Alegre) 

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

 

 

3 al 28 d’abril  
 

-Projecte de música amb escolars Cantata Andalucía 

Sevilla. Diversos centres escolars  

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

 

 

4 d’abril 
 

-Presentació del llibre Metamorfosis d’Amparo Andrés Machí 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i https://www.facebook.com/Stelmarch 

 
 
4 al 7 d’abril  
 

-Anunci guanyadors i lliurament del Premi Fundació SGAE del VIII Certamen 

Ojeando Nuevos Talentos 

Ojén (Màlaga). Escenari de la cova (Camí de Marbella, 3) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=355&s=2 i http://www.ojeando-festival.es 
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4 al 26 d’abril  
 

- Tallers flamencs en col·laboració amb l’Associació La Tarara 

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

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

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

 
 

5 d’abril 
 

-Presentació de D’A 2017 - Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i https://dafilmfestival.com/  

 

-Concert de presentació de Maverick, de Jordi Sabatés  

Santiago de Compostel·la. Seu de la Fundació SGAE (C/ Salvadas, 2A. Parc Vista 

Alegre) 

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

 

- Projecció dels videoclips d’Adriana Chávez per al pianista de jazz Pau Viguer 

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

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

 
 
5, 7 i 8 d’abril  
 

-III LORALDIA Festibala 

Bilbao. Sala Teatro del Teatre Campos Elíseos (C/Bertendona, 3 Bis) 

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

http://www.loraldia.eus  

 
 
5 al 8 d’abril  
 

-Fira Internacional per a Editors de Música Impresa Musikmesse  

Fràncfort (Alemanya). Messe Frankfurt Exhibition GmbH 

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

ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=291&s=7  
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6 d’abril 
 

-XV Curs de Desenvolupament de Projectes Cinematogràfics Iberoamericans  
Finalitza el termini de recepció de sol·licituds  

Madrid. Aula de formació de la Fundació SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecaDetalle.aspx?i=30  
 

-Clausura del Taller de Pequeños Autores amb la Fundació Alalá 
Sevilla. Centre cívic El Esqueleto (C/Luis Ortiz Muñoz, s/n) 

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

ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=266&s=4  y http://www.fundacion-

alala.org 

 

-Sessió Drets d’autor i propietat intel·lectual, organitzada per l’Associació de Músics 

de Tarragona, la SGAE i la Diputació de Tarragona 

Tarragona. Edifici Síntesis (C/Pere Martell, 2) 

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

 

 

6, 20 i 27 d’abril 
 

-Emissió del programa radiofònic Aixó és un drama, de l’Institut del Teatre i 

Scanner FM 

Barcelona. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut 

del Teatre (Pl. Margarita Xirgu, s/n. Planta segona)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org, http://www.cdmae.cat i 

http://www.scannerfm.com  

 
 
10 d’abril 
 

-Cicle Estrenos PNR 

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

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

 

-Presentació del llibre La fiebre de Mar Busquets Mataix 

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

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

https://www.facebook.com/Concilyarte-1542872829287182/  
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11 al 17 d’abril 
 

-Cicle de cinema Las ganadoras del Goya 

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

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

 

 

12 al 16 d’abril 
 

-V Trobada de Clown de Durango 

Durango (Biscaia). Centre Cultural San Agustín (C/San Agustinalde, 12) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.durango-udala.net  

 

 

Fins al 13 d’abril  
  

-Postgrau Actors i Guionistes: trànsit pràctic pel procés d'un rodatge de cinema i 

televisió de l’Institut del Teatre  

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

Barcelona. Institut del Teatre (Pl. Margarita Xirgu, s/n) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://ww.institutdelteatre.cat  

 

 

Fins al 14 d’abril  
 

-XXII Festival Internacional de la Cançó d’Autor Barnasants 2017 

Catalunya. Diverses ciutats i espais 

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

 

 

15 d’abril 
 

-Festival Primos Hermanos. Concerts de grups gallecs a Astúries 

Oviedo. Diversos espais 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org y http://www.primoshermanos.com  
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18 d’abril 
 

-Sessió informativa sobre drets d’autor, propietat intel·lectual i la SGAE en les 

representacions teatrals a alumnes de l’escola IPSI de Barcelona 

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

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

 

-Poesia del Mediterrani presenta l’espectacle de dansa Passión 

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

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

 
 
18 al 27 d’abril 
 

-Cicle de cinema cubà 

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

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

 
 
19 d’abril  
 

-Sessió informativa sobre SGAE en línia per als socis de la SGAE que pertanyen al 

Gremi d'Editorials de Música de Catalunya (GEMC) 

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

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

 

-Trobada d’autors del panorama teatral andalús, amb l’Associació de les Arts 

Escèniques d’Andalusia (Aresan) 
Màlaga. Teatre Cervantes (C/Ramos Marín, s/n) 

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

http://www.artesescenicasdeandalucia.com   

 

-Anunci dels finalistes dels XX Premis MAX 

Madrid. Seu de la Fundació SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.premiosmax.com  
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19, 20, 26 i 27 de abril 
 

-Cicle Cinema Queer 

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

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

 

 

19 d’abril a l’1 de maig 
 

-XVI Certamen de cantautors Abril para Vivir 
Granada. Diverses localitzacions  

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

 

 

19 d’abril al 25 de maig 

 
-Beques per a l’ampliació d’estudis internacionals  
Obert el termini de recepció de sol·licituds  

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

 

 

20 d’abril  
 

-Defensa la teua creació. Sessió informativa sobre drets d’autor, propietat 

intel·lectual i la SGAE als alumnes del Taller de Músics 

Barcelona. Taller de Músics. Escola Superior d’Estudis Musicals (Pl. Can Fabra - 

C/Segre 24-32, 3a planta) 

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

 

-Jornada de ficció per a internet 

Madrid. 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=417&s=4  
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Fins al 23 d’abril 

 
-Cicle Escena en Familia  

Santiago de Compostel·la. Seu de la Fundació SGAE (C/ Salvadas, 2A. Parc Vista 

Alegre) 

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

 

 

24 d’abril  
 

-El compositor i guitarrista de flamenc Rycardo Moreno presenta el seu nou disc, 

A Galeano 

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

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

 

 

25 d’abril  
 

-Lectura dramatitzada de l’obra ¿Oro para el loro? de Marcel Marck 

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

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

https://www.facebook.com/marcelmarck?lst=1105992718%3A1748124253%3A148966

1372 

 

 

27 d’abril  

 
-El compositor i pianista de Tenerife Alexis Alonso presenta el seu disc The birth of 

time (Piano Melodies for Adrián. Volume Two) 

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

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

 

-Sessió informativa sobre drets d’autor, propietat intel·lectual i la funció de la 

SGAE als alumnes de Dramatúrgia i Direcció de l’Escola Superior d’Art Dramàtic 

Eòlia 

Barcelona. Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia (C/Casp, 82) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 
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Fins al 4 de maig 
 

-I Convocatòria 2017 Teatre Autor Exprés 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

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

 

 

Fins al 6 de maig 
 

-Celebració del 50 aniversari de Secretariat de Corals Infantils de Catalunya 

(SCIC) 

Diverses localitats de Catalunya. Diversos espais  

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

 

 

Fins al 31 de maig 
 

- Festival d’Escoles de Teatre de Bilbao - FETABI 2017 

Finalitza el termini de recepció de candidatures 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=376&s=4  

 

-Projecte formatiu Re@cciona de realització de curtmetratges, dirigit a alumnes de 

3º ESO i 4º ESO 

Catalunya. Diferents localitats  

Més informació: http://www.tallerdecinema.com/project/reacciona/3  

 

 

Fins a l’1 de juny  
 

-Ajudes a projectes d’associacions professionals d’autors i editors. Convocatòria 

2017 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org 
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Fins al 23 de juny 
 

-XXX Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2017 

Catalunya. Diverses ciutats i espais  

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

 

 

Fins 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/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

-Ajudes a viatges per a la promoció internacional d’arts escèniques: teatre i dansa. 

Convocatòria contínua 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

-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/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

 

Fins a desembre 
 

- Cicle de concerts Curtcircuit 2017 

Catalunya. Diverses ciutats i espais 

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