
                    

 

 

 

Activitats de Fundació SGAE de març 2017 
 

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

 

 

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

març, entre elles, les nostres FONAMENTALS (clica sobre la imatge 

per veure el vídeo)   

 

 

 

1 de març 

 

-Anunci guanyadors VIII Concurs Ojeando Nuevos Talentos 

Ojén (Màlaga). Diversos espais municipals (Camí de Marbella, 3) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=355&s=4 y http://www.ojeando-festival.es     

 
 
1 i 14 de març 

 

- Taller de Guion de Cine, en el marc del Máster de Guion, Narrativa y Creatividad 

Audiovisual de la Universitat de Sevilla amb Antonio Onetti 

Sevilla. Facultat de Comunicació de la Universitat de Sevilla (Avda. Américo Vespucio, 

s/n. Isla de la Cartuja) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=349&s=6 y http://www.fcom.us.es/  

 
 
2 de març 

 

-Taula redona Ja he fet el disc... I ara què? en el marc de La Tornada en acció, cicle 

de debats destinats a músics emergents  

Igualada (Barcelona). Espai Jove La Kaserna (Travessia de Sant Jaume, s/n) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org  
i http://www.latornada.cat 
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-Presentació del festival Luanco Al Mar, organitzat per Santo Grial Producciones. 

Oviedo. Seu de la Fundació SGAE (C/Luna, 15) 

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

-Jornada Aspectos legales de los contratos de autores, organitzada per FAGA i 

ALMA 

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

Alegre) 

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

 

 

2, 9, 16, 23 i 30 de març 

 

-Taller 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  

 

 

4 al 26 de març 

 

-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  

 

 

5, 12, 19 i 26 de març 

 

-VII Cicle Domingos de Títeres  

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=294&s=6 
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Fins al 5 de març 

 

-Cicle Cine Queer 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=399&s=4  

 

 

6 de març 

 

-Presentació del llibre La lucidez del alba desvelada de Santiago Montobbio i del 

disc de poemes de Santiago Montobbio amb música d’Ofilio Picón, La libertad y el 

mar son música 

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

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

 

- V Premis Lorca del Teatre Andalús, organitzat per l’Associació de les Arts 

Escèniques d’Andalusia 

Finalitza el termini de recepció de candidatures 

Sevilla. Teatre Central (C/ José de Gálvez, 6)  

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=390&s=4 y 

http://www.artesescenicasdeandalucia.com/bases_premios_lorca_2017.php   

 

 

6 i 7 de març 

 

- Cicle Escena con clase: Brancaneves e os 7, de Títeres Cachirulo 

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

Alegre) 

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

 

 

6 al 8 de març 

 

-Cicle de cinema documental  

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org    
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6 al 9 de març 

 

-dFERIA 2017 - XIII Encontre d’Arts Escèniques  

Sant Sebastià. Diversos espais 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.dferia.eus/2017/  

 

 

6 al 10 de març 

 

-Taller de direcció i realització dels projectes de finalització de grau UPF-SGAE, 

amb Jonás Trueba 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i https://www.upf.edu/ 

 

 

7 de març al 8 d’abril 

 

-III LORALDIA Festibala 

Bilbao. Diversos espais 

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

 

 

8 de març 

 

-Sessió informativa sobre drets d’autor i propietat intel·lectual a estudiants de les 

Beques SGAE de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 

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

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

 

 

9 de març 

 

- Premis Enderrock 2017 – XIX Premis de la Música Catalana 

Girona. Auditori de Girona (Passeig de la Devesa, 35)  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.enderrock.cat  
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9 al 12 de març 

 

-Cicle Flamencos y mestizos 

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

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

 

 

13 de març 

 

-Sessió informativa sobre drets d’autor i propietat intel·lectual als alumnes de 73 

Musik Academy 

Barcelona. 73 Musik Academy (C/del Clot, 153)  

Més informació:  http://www.fundacionsgae.org i http://73muzikacademy.com   

 

 

13 al 17 de març 

 

- Curs de Jazz Flamenc amb Andrés Olaegui 

Madrid. Taller de Músicos (C/ Luís Vives, 3) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=397&s=4  

 

 

13 al 18 de març 

 

- Cicle Bailar en la Berlanga 

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

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

 

 

13 al 20 de març 

 

-Fira Internacional South By SouthWest 

Austin, Texas (Estats Units)  

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=369&s=4  
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15 de març 

 

- Lectura de la resolució del jurat del IV Concurs de Composició ‘Música Jove’ per 

a Banda, Orquestra i Ensemble 

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

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

http://concursodecomposicion.musicajove.net/ 

 

 

16 de març 

 

-Concert dels alumnes del Taller de Composició, impartit per Luis de Pablo 

Madrid. Auditori Manuel de Falla del Real Conservatori Superior de Música de Madrid 

(C/ Santa Isabel, 53) 

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

 

-I Convocatòria d’Ajudes a socis i sòcies de SGAE a la creació de músiques 

populars 2017 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

-I Convocatòria d’Ajudes a socis i sòcies de SGAE a la promoció internacional de 

música: gires i actuacions 2017 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

-I Convocatòria d’Ajudes a socis i sòcies de SGAE a la fase de documentació i 

recerca de projectes audiovisuals 2017 

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

 

17 al 26 de març 

 

-Festival de Màlaga. Cinema en Espanyol 

Màlaga. Diversos espais  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org    
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18 de març 

 
- Taller infantil d’animació STOP MOTION, amb Anna Solanas i Núria Ribas 
Bilbao Berrikuntza Faktoria - Mondragon Uniberstitatea (C/ Uribitarte 6) 

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

https://filmfreeway.com/festival/Animakom  

 

-Soc Autor. Jornada per a autors musicals: Assessorament, drets, formació, eines i 

intercanvi d’experiències 

Manresa. Centre Cultural El Casino (Passeig de Pere III, 27) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org y www.socaautor.cat  

 

 

19 de març 

 

-VII Cicle Izar & Star. Aitor Amezaga + Escuela de Música de San Sebastián vs. 

Euskal Herrika Musika 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org  i http://www.kafeantzokia.eus/es/ 

 

 

19 i 20 de març 

 

-Cicle SGAE En Corto 

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

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

 

 

21 de març 

 

-Presentació del nou disc del compositor i guitarrista flamenc Rycardo Moreno, A 

Galeano 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.gnpproducciones.es  
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21 i 22 de març 

 

-Cicle La escritura de las diferencias 

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

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

 

 

23 de març 

 

-Això és un drama, programa de ràdio d’arts escèniques 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. Margarida Xirgu, s/n)  

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

www.scannerfm.com  

 

 

23 al 26 de març 

 

-Cicle Cuba en la Memoria 

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

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

 

 

25 de març 

 

-II Cicle Música Actual Galega, organitzat per l’Associació Galega de Compositors 

Ourense. Liceu d’Ourense (C/ Valentín Lamas Carvajal, 5) 

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

http://www.asociaciongalegadecompositores.com  

 

Fins al 26 de març 

 

- 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 d’inscripcions 

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

Més informació: http://www.institutdelteatre.cat   
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27 de març 

 

-Lectura dramatitzada d’El zurdo de Manacor d’Inma Garín 

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

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

 

 

28 de març 

 

-Premis de la Música Independent 

Teatre Nuevo Apolo. (Pl. Tirso de Molina, 1) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=388&s=4  

 

 

30 de març 

 

-I Convocatòria d’Ajudes a projectes d’associacions autorals 

Convocatòria oberta fins a l’1 de juny 
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  
 

-Classe magistral de Plastic sobre l’entorn legal del DJ i el productor musical a 

càrrec de l’advocat José Ramón Gil 

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

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

 

-Jordi Sabatés: celebració 50º aniversari i concert-presentació del seu últim disc, 

Maverick 

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

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

 

Fins al 31 de març 

  

- Tallers 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  

 

-Projecte de música amb escolars Cantata Andalucía 

Sevilla. Diversos centres escolars  

Més informació: http://www.fundacionsgae.org  
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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 d’inscripcions 

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

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

 

 

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  
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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 a desembre 

 

- Cicle de concerts Curtcircuit 2017 

Catalunya. Diverses ciutats i espais 

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