
 

 
 

 
Activitats de la Fundació SGAE al juliol i agost 2020 

 
 

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

 

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

en els mesos de juliol i agost 

 

 
 
Fins al 3 de juliol 

 
-XVII Premi SGAE de Guió Julio Alejandro 2020 Obert el termini de 
recepció de guions  
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1675&s=4   

 
 
Fins al 4 de juliol 

 
-Cicle Cine Queer Latinoamericano 
Madrid. Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53. Preu: 3,50€)  
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1690&s=4  

 
 
6 de juliol  

 
-Cicle de col·loquis online ‘Creant en temps del Covid’: Trabajando en el 
extranjero: la experiencia del teatro fuera de tu país, amb Blanca Doménech, 
Jorge de Juan i Juan Luis Mira 
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Inicio.aspx  

 
 
6 al 12 de juliol 
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-Animakon Fest 2020 
Festival Internacional de Curts d’Animació de Bilbao 
Bilbao. Sala Bilborock (Mesedeetako kaia, 1) 
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/ i http://www.animakom.com  

 
 
7 i 8 de juliol 

 
-Cicle Modelos de mujer 
Activitat en col·laboració amb el Teatre Real de Madrid, paral·lela a l’exhibició de 
l’òpera de La Traviata Madrid. Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53. Preu: 
3,50€)  
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1692&s=4  

 
 
10 de juliol  

 
-Cicle de col·loquis online ‘Creant en temps del Covid’: Conversando con dos 
referentes de la canción de autor, amb Pedro Guerra, Gontzal Mendibil i 
Mercedes Ferrer 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Inicio.aspx  

 
 
13 de juliol  

 
-Cicle de col·loquis online ‘Creant en temps del Covid’: Dirigiendo una serie 
diaria: Principales aspectos de la dirección de series diarias, amb Ana Vázquez 
Calvo i Carlos Navarro Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/Inicio.aspx 

 
 
14 al 31 de juliol 

 
-Cicle Un verano de cine. Especial comedia 

Madrid. Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53. Preu: 3,50€)  
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Inicio.aspx  

 
 
17 de juliol  
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-Cicle de 
col·loquis online ‘Creant en temps del Covid’: Conversando con dos referentes 
de la música contemporánea, amb Consuelo Díez, Sergio Blardony i Juan José 
Solana En col·laboració amb l’Associació Madrilenya de Compositors  
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Inicio.aspx 

 
 
Fins al 30 de juliol 

 
-SGAE en Corto 2020 Obert el termini de recepció de curtmetratges 
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1680&s=4  

 
 
21 al 30 d’agost 

 
-Jornades AAMMA Genera en el Festival de Màlaga. Cinema en Espanyol 

Diàlegs dels oficis del cinema 

Màlaga. Diversos espais 

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

 
 
27, 28 i 29 d’agost 

 
-Cicle concerts NOCTURAMA 2020 

Sevilla. Jardins del Casino de l’Exposició (Glorieta de San Diego, s/n) 
Més informació: http://www.nocturamasevilla.es i 
http://www.fundacionsgae.org/ 

 
 
Fins al 30 d’agost 

 
-La Fundació SGAE col·labora amb el cicle de concerts SalaBCN  
Barcelona. Pati d’Armes del Castell de Montjuïc 
Més informació: http://www.sgae.cat/es-
cat/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=6518&s=0&p=1  
 
 
 
 
 
-Musikaire 2020. Festival de Música i Arts de carrer d’Elorrio 
Elorrio (Biscaia) 
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Més informació: 
http://www.fundacionsgae.org  i http://www.musikaire.eus  

 
 
7 de setembre 

 
-Cerimònia de lliurament dels XXIII Premis Max de les Arts Escèniques 
Màlaga. Teatre Cervantes (C/Ramos Marín, 1). 20 horas, retransmés per TVE 

Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/PremiosDetalle.aspx?i=185  

 

 
Fins a l’11 de setembre 

 
-Ajudes a la publicació de discos 2020 
Obert el termini de recepció de sol·licituds 
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1691&s=4  

 
 
Fins al 27 de novembre  
 
-Ajudes a viatges per a la promoció internacional de la música, l’audiovisual i 
les arts escèniques: teatre i dansa 

Obert el termini de recepció de sol·licituds 
Més informació: http://www.fundacionsgae.org/es-
ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=124  
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