
                    
  

  

 

 

Activitats de Fundació SGAE de setembre 2017 
 

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 i 2 de setembre 
 

-XXXIV Festival Sagunt a Escena. II Jornades teatrals Mites clàssics i dramaturgues 

contemporànies de l’associació Clàssiques i Modernes  

Port de Sagunt (València). Hotel NH Puerto de Sagunto (Avda. Ojos Negros, 55) 

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

http://teatres.gva.es/festivales/festival-d-estiu  

 

 

4 de setembre al 29 de desembre 
 

-Trobades amb el cinema espanyol de Jaén. En col·laboració amb la Diputació 

Provincial 

Jaén. Diversos espais  

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

 

-Programa cultural i formatiu de 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://fundacion-alala.org/ 

 

 

5 al 10 de setembre 
 

-Cicle de cinema Festival de Sant Sebastià – Made In Spain 

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

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ 
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7 de setembre 
 

-WOS Festival  

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

2A. Parc Vista Alegre) 

Més informació: http://wosfestival.workonsunday.es 

 

-Ajudes a la publicació de discos, vídeos i llibres 2017  

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=66  

 

 

7, 14, 21 i 28 de setembre 
 

-Taller de teatre musical L’especialització interpretativa del gènere musical: 

introducció al musical espanyol a càrrec de Marchu Lorente i Manuel Ramos 

Alacant. Seu Universitària Ciutat d’Alacant de la Universitat d’Alacant (Avda. Ramón y 

Cajal, 4) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i https://web.ua.es/es/sedealicante/ 

 

 

8 al 10 de setembre 
 

-Festival de la Luz 

Boimorto (La Corunya)  

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

 

-Campus Autor en el marc del Campus Rock Piera  

Piera. Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases (C/ de la Plaça, 6) 

Més informació: http://www.campus-rock.com i http://www.fundacionsgae.org/ 

 

 

9 de setembre al 26 de novembre 
 

-Festival Internacional d’Ochotes de Portugalete 

Diverses localitats 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ 
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11 al 14 de setembre 
 

-Cicle Óperas Primeras - Historias y Canciones 

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

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

 

11 al 15 de setembre 
 

-Curs d’Introducción a la música en el teatro amb Miguel Magdalena (Director 

musical i compositor de la companyia teatral Ron Lalá) 

Madrid. Aula de Formació de Fundación SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=528&s=4    

 

 

11 al 24 de setembre 
 

-Residències teatrals Creador.es 

València. Diversos espais 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i http://creador-es.com/creador-es-2017/  

 

 

11 de setembre al 21 de desembre 
 

-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 i 

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

 

 

11 de setembre al 29 de desembre 
 

-Jornades de cinema i mitjans audiovisuals per la igualtat amb AAMMA 

Andalusia. Diversos festivals i mostres de cinema 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org i http://www.aammaudiovisual.com 
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12 de setembre 
 

-Gala Catalunya, aixeca el teló!  

Barcelona. Gran Teatre del Liceu (Les Rambles, 51-59)  

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

 

 

13 de setembre 
 

-Concert presentació del disc I mentrestant d’Agus Camino 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

https://www.facebook.com/agus.gamdi2/  

 

 

13 al 15 de setembre 
 

-Curs de composició per a acordió amb Mikel Urquiza 

Zarautz. Escola Municipal de Música Imanol Urbieta (C/Lapurdi, 7B) 

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

 

 

14 de setembre 
 

-Homenatge a Vicente Blasco Ibáñez. Projecció de la pel·lícula L’orella d’un lladre 

de Rafael Gasent 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

 

 

14 al 17 de setembre 
 

- JazzEñe. IV Mostra de Jazz per a Programadors Internacionals 

Saragossa. Sala Luis Galve de l’Auditori de Saragossa (C/Eduardo Ibarra, 3) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=532&s=4  
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14 al 24 de setembre 
 

-VII Festival de Tardor d’Arts Escèniques Russafa Escènica 

València. Diversos espais 

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

 

 

15 de setembre 
 

- Becas SGAE – Eòlia ESAD  

Finalitza el termini de recepció de sol·licituds 

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

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

 

 

15 al 20 de setembre 
 

-Cicle Nueva Comedia Argentina 

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

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

 

18 de setembre 
 

-Homenatge a Josep Bea Mataix en el primer aniversari de la seua defunció. Lectura 

dramatitzada de la seua obra En renglons torçuts 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

 

 

18 al 22 de setembre 
 

-Concurs de Composició i Arranjaments per a Big Band amb l’Associació Cultural 

Ool-ya-koo de Granada 

Termini de recepció d’inscripcions 

Granada. Diversos espais 

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

i https://www.facebook.com/asociacionoolyakoo  
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- II cicle de lectures dramatitzades El teatro se lee en la Alhambra, en col·laboració 

amb el Patronat de l’Alhambra i Generalife 
Termini de recepció d’inscripcions 

Granada. Diversos espais 

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

 

18 de setembre al 21 de desembre  
 

-Projecte de música amb escolars Cantata Andalucía 
Sevilla. Diversos centres escolars  

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

 

 

19 de setembre 
 

-Presentació de l’Anuari SGAE 2017 de les Arts Escèniques, Musicals i Audiovisuals 

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

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

 

-Classe magistral La caja de herramientas de la comedia: cómo resultar gracioso 

aunque no lo seas amb John Vorhaus 

Madrid. Sala Manuel de Falla de SGAE (C/Fernando VI, 4) 

Més informació: 
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=524&s=4  

 

-Taula redona Camins i punts de trobada entre la SGAE i els creadors d’arts 

escèniques, en el marc del festival Russafa Escènica 2017 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

 

 

20 de setembre  
 

-Projecció de La noche de la divina amb guió i direcció de Felipe del Val 

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

Més informació:  http://www.fundacionsgae.org/ 
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21 al 27 de setembre 
- Cicle homenatge a Pedro Costa  

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

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

 

21 i 28 de setembre 
 

-V Mostra de curtmetratges valencians Autors en curt 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

 

 

21 de setembre al 6 d’octubre 
 

-Taller de análisis y adaptación cinematográfica a càrrec de Juan Tebar 

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

Més informació: 
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=530&s=4 

 

 

Fins al 21 de setembre 
 

- XV Taller de sonido y música para cine  

Finalitza el termini d’inscripció 

Madrid. Sala Manuel de Falla de SGAE (C/Fernando VI, 4) i Aula de Formació de 

Fundació SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7)  

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

 

 

22 de setembre 
 

-V Cicle de concerts Indrets sonors. Actuació de Lola Bou 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

https://www.facebook.com/lolabounivers  
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23 de setembre 
 

-Concert Música de cine, dins del Festival de Sant Sebastià 

Sant Sebastià. Velòdrom d’Anoeta (Passeig d’Anoeta, 14) 

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

 

 

23, 24 i 30 de setembre 
 

-Cicle Escena en Familia d’arts escèniques per a xiquets 

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

2A. Parc Vista Alegre) 

Més informació: www.fundacionsgae.org 

 

 

23 de setembre a l’1 d’octubre 
 

-Fimucité. Festival de Cinema de Tenerife 

Tenerife. Diversos espais 

Més informació: http://fimucite.com/f10/ i http://www.fundacionsgae.org/ 

 

 

25 al 27 de setembre 
 

-Taller La escritura del abismo. Estructuras de la ficción en el teatro del siglo XXI a 

càrrec d’Antonio Rojano 

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

Més informació: 
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=527&s=4 

 

 

26 de setembre 
 

-Estrena del curtmetratge d’animació El món de Babú, de Simón Fariza (Teatre La 

Estrella) 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i http://teatrolaestrella.com/  
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26 i 27 de setembre  
 

-Curs El piano en el flamenco amb Pedro Ricardo Miño, compositor, lletrista i 

músic 

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

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

 

 

26, 27 i 28 de setembre 
 

-Curso de composició de música contemporània, amb Alberto Posadas 

Sant Sebastià. MUSIKENE Escola Superior de Música del País Basc (Pl. Europa, 2) 

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

 

 

27 de setembre 
 

-Presentació del llibre José Serrano (1873-1941): del músico popular al compositor 

desconocido, de Ramón Ahulló 

València. Sala SGAE Centre Cultural (Blanqueries, 6) 

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

 

 

27 i 28 de setembre 
 

-Curs Construcción de significados en la música popular contemporánea, a càrrec 

de Pablo García 

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

2A. Parc Vista Alegre) 

Més informació: www.fundacionsgae.org 

 

 

29 de setembre 
 

-Classe magistral El guion de videojuegos, a càrrec de Josué Martínez Rodríguez 

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

2A. Parc Vista Alegre) 

Més informació: www.fundacionsgae.org  
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30 de setembre i 1 d’octubre 
 

-Cicle SGAE en Corto 

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

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

 

Fins al 30 de setembre 
 

-IN-EDIT SHORTS Concurs de Curts 

Finalitza el termini de presentació de projectes 

Barcelona  

Més informació: https://www.in-edit.org/webapp/submissions i 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=511&s=4  

 

 

Diversos dies del mes de setembre 
 

-Projecció d’Incerta Glòria, amb direcció d’Agustí Villaronga, guió de Coral Cruz i 

Agustí Villaronga, i música de Marcus JGR, en el marc del Cicle Gaudí. Circuit 

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

Catalunya. Diverses localitats i espais  

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

 

 

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  
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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/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

 

Fins a desembre 
 

- Cicle de concerts Curtcircuit 2017 

Catalunya. Diverses ciutats i espais 

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