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01 La Fundació SGAE, en col·laboració amb la FECED, organitza la novena edició del cicle «Ballar a la 
Berlanga» a Madrid, del 27 de juny a l’1 de juliol de 2023. Es tracta d’una mostra de peces 
coreogràfiques de petit format de tots els estils. 

Característiques de les peces:

•  Requisit sine qua non: que el coreògraf o els coreògrafs siguin socis de la SGAE.
•  Estil de dansa: tots.
•  Nombre d’intèrprets: limitat a les característiques de l’espai (es recomana consultar prèviament 
les característiques de l’espai escènic i de la sala*).
•  Durada de l’obra o les obres: un mínim de 20 minuts i un màxim de 60 (pot ser una peça llarga 
o dues de curtes que sumin una durada d’entre 20 i 60 minuts).
• Requisit sine qua non: que la peça o les peces que es presentin al cicle disposin de tots els 
permisos dels titulars de la propietat intel·lectual de les músiques i/o les obres audiovisuals, 
plàstiques o de qualsevol altra naturalesa que s’incloguin en la peça o les peces coreogràfiques. La 
companyia i/o la persona que presenti la sol·licitud en nom seu per participar en aquest cicle 
exonera expressament la Fundació SGAE de la responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol 
altra transgressió de la legislació vigent en què pugui incórrer la companyia. 

Dades del cicle:

•  Dates del cicle: del 27 de juny a l’1 de juliol de 2023.
•  Lloc: Sala Berlanga. C/ Andrés Mellado, 53, 28015 Madrid.
•  Rider i equip tècnic. Cal descarregar la informació des del formulari d’inscripció.
•  En acabar l’espectacle, hi haurà una trobada entre el coreògraf, els intèrprets i el públic. 

* Espai escènic: la sala disposa d’un escenari amb les dimensions següents: 3,46 m de fons 
(incloent-hi la plataforma) i 7,73 m d’ample, amb un total de 24,62 m2. L’escenari està elevat 
1,03 m respecte al pati de butaques.
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04 Condicions econòmiques d’aquesta edició 2023:

• La Fundació SGAE contractarà la companyia de dansa sempre que aquesta tingui contractats els 
ballarins/intèrprets en règim laboral i degudament donats d’alta en el règim corresponent de la 
Seguretat Social. Si no és així, la Fundació SGAE contractarà directament els ballarins/intèrprets en 
règim laboral amb alta a la Seguretat Social i, en cas que siguin autònoms i ho acreditin 
degudament, amb un contracte de prestació de serveis. En qualsevol cas, l’import que la Fundació 
SGAE abonarà com a caixet és de 300 € (impostos inclosos) per cada ballarí/intèrpret i de 200 € 
(impostos inclosos) per cada músic. 

• La Fundació SGAE aportarà un tècnic d’il·luminació i un altre de so. Si és imprescindible 
contractar un tècnic extern a l’organització, la Fundació SGAE ho farà en règim mercantil 
mitjançant un contracte de prestació de serveis, en cas que siguin autònoms, o en règim laboral si 
és necessari. L’import dels honoraris que la Fundació SGAE abonarà al tècnic serà de 230 € 
(impostos inclosos), o bé el donarà d’alta a la Seguretat Social pel mateix import. 

• Despeses de transport a Madrid: la Fundació SGAE es farà càrrec de les despeses de viatge i 
d’hotel (només en el cas que la companyia vingui de fora de la Comunitat de Madrid). 

Tothom que formi part de companyies associades a la SGAE i la FECED, que compleixi amb els criteris 
indicats i que estigui interessat a participar en la novena edició d’aquest cicle s’hi pot inscriure en línia 
a www.fundacionsgae.org, del 16 de març al 16 d’abril a les 23.59 h.

Dades necessàries per a la inscripció en línia:

•  Dades de contacte.
•  Núm. de soci SGAE o FECED.
•  Enllaç a la informació de l’espectacle.
•  Enllaç al vídeo de l’espectacle.
•  Durada i nombre d’intèrprets en escena.

Els sol·licitants, pel fet de participar en aquesta convocatòria, accepten íntegrament aquestes bases, 
així com les decisions que l’organització adopti sobre les peces seleccionades i l’organització del cicle, 
i autoritzen la Fundació SGAE i la FECED a difondre informació sobre el cicle que inclogui dades 
professionals i/o fotografies dels seleccionats.

FORMALITZA LA TEVA SOL·LICITUD AL WEB:
www.fundacionsgae.org

Els interessats poden fer tota mena de consultes 
o ampliar la informació sobre aquestes bases a: 

artesescenicas@fundacionsgae.org

Tel. (+34) 91 503 68 25/23

www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es
www.sgae.cat

Delegacions generales i seus de la SGAE a l’Estat espanyol i a l’estranger 
(podeu consultar-ne les adreces a www.sgae.es)


