
IV. MUSIKA DEIALDIA
JAZZEÑE ERAKUSKETA 2017

SGAE Fundazioak JazzEñe abiatu du laugarren aldiz. Ekimenak SGAEko kide 

diren egileen jazza nazioartekotzea du helburu eta 2017ko irailaren 14tik iraila-

ren 16ra bitartean egingo da Zaragozan.

Hori dela eta, SGAE Fundazioak deialdi publikoa egiten die honakoei:

• SGAEko kide diren musika-sektoreko egileak.

• Jazz taldeak, nahiz eta SGAEko kide den egilerik ez izan, baldin eta SGAEn 

erregistratutako errepertorioa baliatzen badute. Gehienez 5 kide.

Hauek dira programaren helburuak: gure herrialdeko jazza zuzenean sustatzea; 

Espainiako jazz talde gehiagok jaialdietan parte dezaten lortzea; SGAEko 

kideentzat nazioarteko itzuliak sustatzea; eta sektoreko profesionalak biltzea 

(egileak, artistak, managerrak, programatzaileak, jaialdi-zuzendariak, disko 

etxeak, etab.), gure herrialdekoak nahiz gainontzekoak , elkar ezagut dezaten 

eta haien esperientziak truka ditzaten erraztea.

Lehendabiziko hiru JazzEñen, ondorengo jaialdi eta lekuetako zuzendari eta 

programatzaile hauek parte hartu zuten: Dublin Jazz (Irlanda), Jazz des Cinq 

Continents (Frantzia), Fondazione Musica per Roma (Italia), MediaEvent 

(Hungaria), Nuits du Sud (Frantzia), O-Tone Music (Alemania), ELBJazz - Hanbur-

go (Alemania), Moers Festival (Alemania), Brussels Jazz Marathon (Belgika), 

Jazz Plus Festival (Bulgaria), Helsinki Festival (Finlandia), Gaume Jazz Festival 

(Belgika), l’AJMI (Frantzia), AJC - Association Jazzé Croisé (Frantzia), Bimhuis 

Jazz Club (Herbehereak), North Sea Jazz Festival (Herbehereak), Amersfoort 

Jazz Festival (Herbehereak), Roccella Jazz Festival (Italia), Skopje Jazz Festival 

(Mazedonia), Jazztopad (Polonia), London Jazz Festival (Erresuma Batua), 

Bohemia Jazz Fest (Txekiar Errepublika), Jazz em Agosto (Portugal), Usabda 

Jazz Festival (Errusia) eta Akbank Jazz Festival (Turkia).

Egunotan egile eta jazz talde parte-hartzaileek kontzertuak eskainiko dituzte 

showcase formatuan. Entzuleen artean Espainiako jazzarekiko interesa duten 

Europako hainbat jaialdi-zuzendari eta programatzaile egongo dira. Horrez gain, 

SGAE Fundazioak gonbidaturiko Europako jazz-jaialdietako zuzendari eta 

programatzaileak bildu egingo dira egileen eta taldeen managerrekin. Aurten, 

Zaragozako Udala izan da JazzEñeko kolaboratzailea..

OINARRIAK
1  Eskatzaileak eta baldintzak

SGAE Fundazioak agiri honen sarreran ezarritako baldintzak betetzen dituen

interesdun orori egiten dio deialdia.

Eskaera honako hauek aurkez dezakete:

• SGAEko kide diren egileek zuzenean, edo ordezkatzen dituen erakundeko 

lege-ordezkari batek. Erakunde horiek (management agentziak, etab.) behar 

bezala onetsiak egon beharko dute eta eskaera egilearen izenean eta ordez-

karitzan aurkeztuko dute.



• SGAEko kide den egilerik ez duten baina SGAEko errepertorioa %100ean 
erabiltzen duten jazz taldeei dagokienez, taldekideetako batek zuzenean, edo 
bestela, ordezkatzen dituen erakundeko (management agentziak, disko 
etxeak, etab.) lege-ordezkari batek. Erakundeek behar bezala onetsiak egon 
beharko dute eta eskaera honen izenean aurkeztu beharko dute: SGAEko 
kide den egilerik ez duen baina SGAEko errepertorioa %100ean erabiltzen 
duen jazz taldearen izenean.

2  Eskaera eta dokumentazioa
Eskaerak Espainiar Estatuko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu beharko 
dira, horretarako egokitutako online sistemaren bitartez, SGAE Fundazioaren 
webgunean www.fundacionsgae.org honako dokumentazioarekin batera:

• Online eskaera-orria behar bezala betea.

• Eskatzailearen IFZ/AIZ/IFK/ Pasaportearen kopia, betiere indarrean dagoela.

• Enpresa eskatzailea onuradunaren lege-ordezkari dela egiaztatzen duten 
agiriak.

• Egilearen edo taldearen CVa. Bertan aipatuko dira aurreko lanak entzungai 
edota ikusgai dituzten online plataformak. Proposatutako musika-taldeak bat 
etorri behar du JazzEñen aurkeztekoa den proiektuarekin. Proposamenean 
zehaztu beharko dira bai parte-hartzaile guztiak, bai interpretatzekoak diren 
errepertorioak, bai eta nazioartekotu nahi den lan zehatza ere. Proposame-
nak onargarriak izango badira, gehienez 5 taldekide izan behar dituzte.

• Haien musikaren erakusgai den soinu-fitxategia (MP3 formatua).

• Bestelako dokumentazio gehigarri garrantzitsua (hautazkoa).

Eskaerak egiteko epea 2017ko apirilaren 11n hasiko da eta 2017ko maiatza-
ren 12ra arte irekita egongo da.

3  Hautapen-prozesua
SGAE Fundazioak Ebaluazio Batzorde bat izendatuko du eta honako hauek 
barne hartuko ditu: jazzean espezializatutako musika-sektoreko profesionalak, 
programatzaileak, bai eta kudeaketa kulturaleko erakunde-ordezkariak nahiz 
profesionalak ere. Batzordeak JazzEñen parte hartuko duten taldeak ebaluatu 
eta aukeratuko ditu.

Hautetsien eta ordezkoen zerrenda bana egingo da (ordezkoena ez da argitara-
tuko), lehenengoek uko eginez gero, aukeraketa bermatzeko.

Eskaera baloratu, eta autoreak zein taldeak hautatu eta gero, Ebaluazio Batzor-
dea autore eta talde horiekin harremanetan jarriko da JazzEñeren leku eta data 
zehatzetan parte hartzeko duten aukera baieztatu eta ziurtatzeko.

Parte hartzerik ez duten hautatutako autore edo talderik balego, ordezko gisa 
hautatutakoekin harremanetan jarriko da, bide batez, Ebaluazio Batzordea.

Batzordearen ebazpena apelaezina izango da eta 2017ko ekainean argitaratuko da.

Behin betiko partehartzaileen ebazpena argitaratzerakoan, hauek parte hartzen 
duten kideen zerrenda zehatza aurkeztu egin beharko dute, zerbitzu artistikoen 
hitzarmenak behar bezala bideratu ahal izateko.

4  Ebaluazio irizpideak
Batzordeak hautagaien gaitasun artistikoak ebaluatuko ditu haien CV eta gaine-
rako dokumentazioan oinarrituta. Originaltasuna, sormena eta proiektuaren 
bideragarritasuna baloratuko ditu.

5  SGAE Fundazioaren betebeharrak
SGAE Fundazioak zuzenean edo kolaboratzaileen bitartez honako hauek hartuko 
ditu bere gain:

• Musikari hautetsien bidaia nahiz ostatua kudeatzea eta ordaintzea.

• Hautatuak izan diren taldeen kide guzti-guztientzat kontzertuen kudeaketa eta 
ekoizpen-gastuak.

• SGAE Fundazioak 200 € (gehi BEZa) ordainduko dizkio SGAEko kide diren 
hautatutako egile bakoitzari eta hautatutako jazz taldeko kide bakoitzari 
(gehienez ere 5 kideri talde bakoitzeko) SGAEko zerbitzu artistikoen kontzep-
tuan. Ordainketa banku transferentzia bidez gauzatuko da, autore edo hauta-
tua izan den edozein kidek bere izenera duen kontu korrontera, hain zuzen 
ere. Horretarako, legez onartutako faktura aurkeztu beharko dute eta doku-
mentu horrek indarrean dagoen araudiak ezarritako baldintza guztiak bete 
beharko ditu.

• Aurreikusten diren emanaldiak egin ahal izateko segurantza sozialarekin 
egoera arautua ez duten artista parte-hartzaileen alta eta bajen ordain eta 
kudeaketa.



6  Arau orokorrak
• Parte-hartzaileek SGAE Fundazioa erantzukizun orotik salbuesten dute, 

baldin eta aurkeztutako lanek plagio egoera edota Espainian indarrean 
dagoen jabetza intelektualaren legea urratzea ekarriko balute.

• Deialdi honetara aurkezten diren heinean, parte-hartzaileek honako Oinarriak 
osoki onartzen dituzte.

• Deialdi honen ondorioz, SGAE Fundazioak ez du hartzen proiektu honen 
garapenari lotutako erantzukizunik, ez zuzenik ez bigarren mailakorik, baldin 
eta honako agirian zehaztu ez bada.

• Erreklamaziorik edo gatazkarik egonez gero, Madrilgo, Espainiako hiriburuko, 
Auzitegien jurisdikzio pean egongo dira bai parte-hartzaileak, bai proiektua-
ren antolatzaileak. Gaztelaniazko bertsioa hartuko da testu ofizialtzat.

7  Kolaborazioa formalizatzea
Batzordeak behin betiko egile eta talde irabazleak erabaki ostean, SGAE Funda-
zioak eta eskatzaile hautetsiak kontratu bat sinatuko dute. Zerbitzu artistikoen 
prestazioengatik izango den kontratu edo hitzarmen hori talde irabazleen 
autore guzti-guztiekin egingo da. Hauek bere izenean arituko dira edo, kasua Informazio gehiagorako: informacion@fundacionsgae.org

Babesleak:

bada, ordezkatzen duten erakunde legalaren bidez. Erakunde ordezkaritzat 
ematen dira management agentziak, diska-etxeak etab. Bertan, derrigorrez 
zehaztu beharko dira honako agirian ezarritako Oinarriak eta alderdi bakoitza-
ren betebeharrak.

8 Konfidentzialtasun-betebeharra eta datu pertsonalen babesa
Proiektua kudeatu bitartean alderdiek emandako datu pertsonalak konfidentzia-
lak dira eta ezingo zaizkie hirugarrenei jakinarazi. Era berean, ezingo dira datuak 
ezarritakoaz besteko helburuetarako erabili, indarrean dagoen legeriak ezarri-
tako salbuespenak salbuespen. Emandako datuak SGAE Fundazioaren ardura-
pean dagoen fitxategi batean sartuko dira eta AEPDren Datuen Babeserako 
Erregistro Orokorrari jakinaraziko zaizkio. Datu Pertsonalen Babeserako Oinarri-
zko Eskubidearen jabeak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta uko egiteko 
eskubidea du. Eskubideak gauzatzeko hona idatz dezakezu: SGAE Fundazioa, 
Bárbara de Braganza kalea, 7, 28004 Madril. SGAE Fundazioak interesdunak 
emandako datuak egiazkotzat eta gaur egungotzat hartzen ditu. Aldaketarik 
izanez gero, interesdunak berehala jakinarazi behar du.


