
15. Arau orokorrak

A. Eskaera koreografoak berak aurkeztu beharko du. 

B. Eskaera aurkeztean, parte-hartzaileak agiri honetan zehaztutako baldintzak eta 

arauak onartu beharko ditu. Era berean, baimena emango dio SGAE Fundazioari 

Laborategiari buruzko informazioa eskaintzean hautatutakoen datu profesionalak 

eta/edo irudiak erabiltzeko.

C. Argitalpenean erakundearen logotipoak agertu beharko dira. 

D. Parte-hartzaileek SGAE Fundazioa erantzukizun orotatik salbuesten dute, baldin 

eta haietakoren batek plagiorik edota indarrean dagoen lege-urraketarik egingo 

balu.

E. Deialdi honen ondorioz, SGAE Fundazioak ez du hartzen Laborategi honen 

gauzapen eta garapenari lotutako erantzukizunik, ez zuzenik ez bigarren 

mailakorik, baldin eta honako agirian zehaztu ez bada.

F. SGAE Fundazioak eta hautatutako proiektuen koreografo zein musikagileek 

elkarlanerako hitzarmen bat izenpetuko dute. Horrek, halabeharrez, dokumentu 

honetan ezarritako arauak bete beharko ditu, baita jarraian zerrendaratuko dugun 

informazioa hau ere:

· Alderdien eskubideak eta betebeharrak.

· Laborategiaren hasieraren eta amaieraren epea.

· Lan koreografikoa erakusteko eguna.

· Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa.

· Ordaintzeko modua.

· Laborategiaren jarraipena (txostena, ebaluazioa eta amaierako testua).

G. Dokumentu honi ezartzen zaion legeria Espainiakoa da eta alderdiek Madrilgo 

hiriburuko Auzitegien jurisdikziopean egotea onartzen dute. Uko egiten diote, beraz, 

dagokien eskumenari.

MATERIALEN BIDALKETA 
artesescenicas@fundacionsgae.org
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SGAE FUNDAZIOAK DATU PERTSONALAK ERABILTZEKO BAIMENA, 
ESKATZAILEEN PARTAIDETZA KUDEATU AHAL IZATEKO

KOREOGRAFOAREN DATUAK

Jn./And

Jaioteguna                                                  NAN-zk                            

Helbidea                                                 

Posta-kodea                                     Herria                                                  

Posta elektronikoa                                                                                           

Telefonoa                                        eta SGAEko bazkide-zenbakia                            

Bere burua ordezkatuz eta bere eskubideak erabiliz.

MUSIKAGILEAREN DATUAK

Jn./And

Jaioteguna                                                  NAN-zk                            

Helbidea                                                 

Posta-kodea                                     Herria                                                  

Posta elektronikoa                                                                                           

Telefonoa                                        eta SGAEko bazkide-zenbakia                            

Bere burua ordezkatuz eta bere eskubideak erabiliz.
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5. SGAE Fundazioak SGAEko kide diren koreografo ospetsu bi izendatuko ditu 
Laborategiko zuzendari, bat dantza garaikidekoa eta bestea dantza 
espainiar/flamenkokoa. Sorkuntza-prozesu osoan, hautatutako koreografoen 
taldea koordinatu eta orientatzeaz arduratuko dira.

6. Eskatutako baldintzak betetzen dituzten proiektuen artetik, SGAE Fundazioak 
sei (6) proiektu hautatuko ditu gehienez, hiru (3) dantza garaikidekoak eta hiru 
(3) dantza espainiar/flamenkokoak, honako prozedura honen bitartez:
A. Dantzaren munduko entzute handiko hiru eta bost profesionalen arteko 
epaimahai batek proiektuak hautatuko ditu, eta kideok SGAE Fundazioak 
izendatuko ditu. Epaimahaiko presidenteak Sorkuntza koreografikorako 
laborategiko zuzendariak izango dira.
B. Horrez gain, argitaratuko ez den hiru proiektu gehiagoko ordezko zerrenda ere 

ezarriko du epaimahaiak, uko eginez gero hautatutakoak ordeztu ahal izateko.

C. Epaimahaiaren erabakia 2019ko irailaren hasieran emango da jakitera.
Hautatutako proiektuen koreografoak bakarrik parte hartuko du Laborategian.

7.  zuzendariek eta Sorkuntza koreografikorako SGAE Fundazioaren Laborategia
hautatutako koreografoek osatuko dute. Laborategirako hautatutako koreografo 
bakoitzak, aurreikusitako epearen barruan garatu eta oinarritu beharko du 
proposatzen duen proiektu koreografikoaren hasiera. Betiere, dagokion 
zuzendariaren laguntzaz eta haren gainbegiradapean. Amaitzeko, jendaurreko 
erakustaldia egingo da. Bertan, hautatuak izan diren koreografoek euren 
sorkuntza erakutsiko dute egile gisa, musikaren egileekin batera, eta hautatuak 
izan diren gainerakoen koreografietan interpretatzaile gisa parte hartuko dute. 
Pieza bakoitzak 7 eta 10 minutu bitarteko iraupena izango du gehienez. Sei 
piezak Fuenlabradako María Pagés Zentro Koreografikoan erakutsiko dira, 
“Koreografia eta Generoa Topaketa (Eszenako emakumezko 
koreografoak/zuzendariak)” ekimenaren jarduera osagarri bezala, 2019ko 
urriaren 18an. Era berean, “Bailar en Berlanga 2020” zikloaren barruan ere 
erakutsiko dira.

8. zati  Laborategia bi ardatzen inguruan egituratuko da. Lehenengoan, 
teorikoan, hautatutako proiektuak aztertuko dituzte guztien artean, beti 
Laborategiko zuzendarien gainbegiradapean eta argiztapen-diseinatzaile baten 
laguntzaz. Bigarren ardatza  izango da. Astebeteko bi saio trinko zati praktikoa
izango dira, hilabeteko tartearekin bi saioen artean.  Lehenengo astean
proiektuaren zirriborroa landuko da eta proposamenean parte hartuko duten 
interpretatzaileak aukeratuko dira.  hilabete beranduago izango Bigarren astea
denez, parte-hartzaileek piezak euren kabuz landu beharko dituzte. Azken aste 
honetan pieza koreografikoa garbitu eta prestatu beharko da azken egunean 
erakusteko. Hautatutako parte-hartzaileek leku bat izango dute euren 
sorkuntza-prozesuak sortu eta partekatzeko, bai laborategiko zuzendariekin, 
bai gainerako parte-hartzaileekin. Azken astean, sorkuntza-prozesuan 
argiztapen-diseinatzaile batek eta soinu-teknikari batek parte hartuko dute 
prozesuan. Biak antolakuntzak aukeratuko ditu. 

Sorkuntza koreografikoa sustatzeko eta koreografoak lagundu 

eta bultzatzeko, SGAE Fundazioak Lehiaketa antolatu du 

laborategi honetarako parte-hartzaileak hautatzeko:  

 

.

OINARRIAK

1. Espainian bizi diren SGAEko bazkide guztiek parte hartu ahal izango dute, 

dantza garaikidea eta dantza espainiarra/famenkoa lantzen dutenak. 

Zuzendaritza Batzordeko eta Patronatuko kideek ezingo dute parte hartu.

2. Koreografoek 2019/2020 aldian antolatutako laborategi bakar batean baino 

ezingo dute parte hartu. 

3. PDF formatuan  Dokumentazio hau aurkeztu beharko da, eta artxibo digitaletan:

A. Koreografoaren motibazio-gutuna eta curriculum vitae laburra. 

B.  Laborategian zehar garatzeko proposatu nahi duen proiektu 

koreografikoaren deskribapen laburra (gehienez orrialde bat). Ez dira onartuko 

koreografo eta musikagile bat baino gehiagok parte hartzen duten proiektuak. 

C.  Proiektu koreografikorako musika-proposamena. Hautatutako koreografo 

bakoitzak SGAEko bazkide den musikagile bat proposatu beharko du 

elkarlanean proiektu koreografikorako musika garatzeko.

D.  Dantza garaikideko edo espainiar dantzako lan koreografiko propioa, 

jatorrizkoa eta aurretik sortutakoa euskarri digitalean (deskargatzeko esteka 

bidali).

E. PDF dokumentua honako datu hauekin: koreografoaren eta musikagilearen 

datu pertsonalak eta harremanetarako datuak, esate baterako, izen-abizenak, 

egungo helbidea (ohiko bizilekua eta egoitza fiskala), helbide elektronikoa, 

telefono-zenbakia, jaioteguna, eta jaioterria eta SGAEko bazkide-zenbakia. 

Horrez gain, koreografoak eta musikagileak SGAE Fundazioarentzako 

berariazko baimena aurkeztuko dute (behar bezala sinatuta), sorkuntza 

koreografikorako Laborategia egin eta gauzatzeko beharrezkoak diren 

kudeaketa guztietan datu pertsonalak erabiltzeko baimena izan dezan. 

Horretarako, koreografoak eta musikagileak oinarri hauei erantsitako baimen-

eredu ofiziala bete eta sinatu beharko dute. Baimen hau aurkeztu ezean, 

eskatzaileak Laborategiko hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira.

4. Eskatutako agiri guztiak posta elektronikoz bidali beharko dira

artesescenicas@fundacionsgae.org helbidera, 2019ko uztailaren 5etik 

abuztuaren 20ra bitartean (biak barne). Bertan, honako hau jarri beharko da: 

“(Koreografoaren izena) - Sorkuntza koreografikorako laborategia”.

9. Laborategiko lan-saio guztiak Fuenlabradako María Pagés Zentro 

Koreografikoan egingo dira 2019ko irailean eta urrian. Nahitaezkoa izango da 

antolakuntzak ezartzen dituen egun eta orduetan bertan egotea. 

10. Hautatutako koreografoa ez bada Madrilen bizi, SGAE Fundazioak ordainduko 

dizkio joan-etorrietarako, ostaturako eta mantenurako gastuak, batzar horietan 

egon dadin. 

11. SGAE Fundazioak zenbateko hauek emango dizkio proiektu bakoitzari:

· Koreografoari 5.500 € (zergak barne). Honela ordainduko zaio zenbatekoa: 2.750 € 

Laborategiaren hasieran; eta 2.750 € amaieran. Bi kasuetan, aldez aurretik 

dagokion hitzarmena izenpetu beharko du eta legez onartutako kobrantza-

dokumentua aurkeztu beharko du, indarrean dagoen araudiaren baldintzak 

betetzen dituena.

· Musikagileari 1.000 € (zergak barne) Laborategiaren amaieran. Aldez aurretik 

dagokion hitzarmena izenpetu beharko du eta legez onartutako kobrantza-

dokumentua aurkeztu beharko du, indarrean dagoen araudiaren baldintzak 

betetzen dituena. 

12. Laborategian sortutako lan koreografikoak SGAEn erregistratuko dira eta 

koreografoek hitzematen dute, beren lanetan (Laborategirako hautatutakoak) 

etorkizunean antzezten badira, “Sorkuntza koreografikorako SGAE Fundazioaren I. 

Laborategia, 2019” aipatuko dutela.

13. Hautatutako koreografoek zein musikagile laguntzaileek Fuenlabradako María 

Pagés Zentro Koreografikoan egingo diren ekitaldi bi hauetara entzule gisa joateko 

leku bana edukiko dute ziurtatuta: “Koreografia eta Generoa Topaketa (Eszenako 

emakumezko koreografoak/zuzendariak)” (2019ko urria) eta “Koreografia eta 

dantza-argiztapena Topaketa” (2019ko azaroa).

14. Datu pertsonalen babesa: koreografoen eta musikagileen datu pertsonalak 

SGAE Fundazioaren ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira. SGAE 

FUNDAZIOAK dituen datuak ikusi, zuzendu, ezabatu, horien aurka egin edo 

tratamendua mugatu, eraman eta erabaki indibidual automatizatuen objektu ez 

izateko eskubidea gauzatu nahi izanez gero, koreografoek SGAE Fundazioaren 

Zerbitzu juridikoetara idatzi beharko dute, erakundearen helbidera: Bárbara de 

Braganza 7, 28004, Madrid (Espainia). Idazki horretan izena, abizenak, NANa, 

helbidea, gauzatu nahi den eskubidea eta horretarako zergatia adierazi beharko dira.

ADIERAZTEN DU/DUTE

1. Beren borondatez aurkezten dutela "Sorkuntza Koreografikorako SGAE 

Fundazioaren I. Laborategia 2019” ekimenean parte hartzeko eskaera.

2. Deialdi horretako oinarriak irakurri eta ezagutzen dituztela eta horien edukia 

onartzen dutela. Horretarako, koreografoak curriculum vitaea aurkezten du.

3. Badakitela “Sorkuntza Koreografikorako SGAE Fundazioaren I. Laborategia 

2019” deialdi honetan izango duten partaidetza kudeatzeko SGAE Fundazioak 

beren datu pertsonalak erabili beharko dituela, laborategian parte hartu ahal 

izateko eta epaimahaiak proiektuak hautatu ahal izateko egin behar dituen 

administrazio-arloko kudeaketak burutze aldera.

Adierazitakoa kontuan hartuz, BERARIAZ ONARTZEN DU/DUTE

SGAE FUNDAZIOAK idazki honetan eta “Sorkuntza Koreografikorako SGAE 

Fundazioaren I. Laborategia 2019” ekimenean parte hartzeko eskaera orriekin 

batera bidalitako curriculum vitaean agertzen diren datu pertsonalak erabiltzea, 

laborategian parte hartu ahal izateko eta epaimahaiak proiektuak hautatzeko egin 

behar dituen administrazio-arloko kudeaketak burutze aldera.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 

(EB) Erregelamenduak (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 

askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak) eta abenduaren 05eko 

3/2018 Lege Organikoak (Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 

bermatzeari buruzkoak) xedatutakoa betez, badakitela SGAE FUNDAZIOAK dituen  

datuak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta datuen aurka egiteko 

eskubideak dituztela, eta baita datuen eramangarritasun-eskubidea eta datuak 

erabaki indibidual automatizatuen objektu ez izateko eskubidea ere. Horretarako, 

SGAE Fundazioaren Zerbitzu Juridikoetara idatzi beharko dute, erakundearen 

helbidera: Bárbara de Braganza 7, 28004, Madrid (Espainia). Idazki horretan, 

beren izena, abizenak, NANa, helbidea, gauzatu nahi duten eskubidea eta 

horretarako zergatia adierazi beharko dira.

Eta hala jasota gera dadin, baimen eta onarpen hau sinatzen du/dute 

                        n                        2019ko                        ren                        (e)(a)n.

Jn/And Koreografoa 

Jn/And Musikagilea

Sorkuntza Koreografikorako 

ren I. Laborategia 


