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01 SGAE Fundazioak, FECEDekin lankidetzan, bederatzigarrenez antolatu du «Berlangan dantza egitea». 
Madrilen izango da, 2023ko ekainaren 27tik uztailaren 1era. Formatu txikiko koreografia-piezen 
erakustaldi bat da, estilo orotakoa. 

Piezen ezaugarriak:

•  Ezinbesteko baldintza: koreografoa/k SGAEko bazkide izatea.
•  Dantza estiloa: denak.
• Interprete kopurua: espazioaren ezaugarriek mugatua (gomendagarria da kontsultatzea 
jokaespazioaren eta aretoaren ezaugarrien inguruan*).
•  Obren iraupena: gutxienez 20 minutu eta gehienez 60 minutu (izan daiteke pieza luze bat edo 
iraupen hori hartzen duten bi pieza).
•  Ezinbesteko baldintza: ziklora aurkezten den piezan datozen koreografiek musiken eta/edo 
ikus-entzunezko, plastikako eta edonolako lanen jabetza intelektuala dutenen baimen guztiak 
izatea. Ziklo honetara aurkezten den konpainiak eta/edo haren izenean aurkezten den pertsonak 
SGAE Fundazioa espresuki uzten du konpainiaren edozein plagioren edo lege transgresioren 
erantzukizunetik kanpo.

Zikloaren datuak:

•  Zikloaren epea: 2023ko ekainaren 27tik uztailaren 1era.
•  Tokia: Berlanga aretoa. Andrés Mellado kalea 53, 28015 Madril.
•  Rider-a eta talde teknikoa. Izen-ematearen inprimakian deskargatu.
•  Ikuskizuna amaitzean, topaketa bat izango da koreografoaren publikoarekin eta interpreteekin.

* Jokaespazioa: aretoak 3,46 metro ditu sakonean (plataforma barne) eta 7,73 metro 
zabalean. Guztira 24,62 m2 ditu, eta butaken aldea baino 1,03 metro gorago dago.
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04 2023ko edizio honetako baldintza ekonomikoak:

• SGAE Fundazioak dantza konpainia kontratatuko du betiere dantzariak/interpreteak lan 
erregimenean kontratatuta baditu eta Gizarte Segurantzari dagokion erregimenean behar bezala 
alta emanda badaude. Ez bada horrela, SGAE Fundazioak zuzenean kontratatuko ditu 
dantzariak/interpreteak lan erregimenean, eta alta emango die Gizarte Segurantzan; eta, 
autonomoak badira eta behar bezala akreditatzen badute, zerbitzuak emateagatiko kontratu bat 
egingo die. Nolanahi dela ere, SGAE Fundazioak dantzari/interprete bakoitzari sari gisa 300 € 
ordainduko dizkio (zergak barne) eta musikari bakoitzari 200 € (zergak barne).

• SGAE Fundazioak argiztapen-teknikari bat eta soinu-teknikari bat ipiniko ditu. Erakundetik 
kanpoko teknikari bat kontratatzea ezinbestekoa balitz, SGAE Fundazioak, zerbitzuak ematearen 
truke, merkataritzako erregimenean kontratatuko luke autonomoa den kasuan, eta erregimen 
laboralean hala behar izanez gero. SGAE Fundazioak emango duen ordainsariaren zenbatekoa: 
230 € (zergak barne) edo alta Gizarte Segurantzan kopuru berarekin.

• Madrilerako garraio gastuak: SGAE Fundazioak bere gain hartuko ditu bidaia gastuak eta hotela 
(baldin eta konpainia Madrilgo Erkidegotik kanpokoa bada).

SGAEra eta FECEDera kidetutako konpainia bazarete, aipaturiko irizpideak betetzen badituzue eta 
bederatzigarren aldi honetan parte hartzea interesatzen bazaizue, online eman dezakezue izena, 
www.fundacionsgae.org webgunean, martxoaren 16tik apirilaren 16ko 23:59 bitartean.

Izena online emateko behar diren datuak:

•  Harremanetarako datuak.
•  SGAEko edo FECEDeko bazkide zenbakia.
•  Ikuskizunaren informaziorako lotura.
•  Ikuskizunaren bideorako lotura.
•  Eszenako iraupena eta interprete kopurua.

Eskatzaileek, deialdian parte hartuta, osorik onartzen dituzte oinarri hauek, baita erakundeak 
hautaturiko piezen eta zikloaren antolamenduari buruz harturiko erabakiak ere, eta baimena ematen 
diete SGAE Fundazioari eta FECEDi zikloari buruzko informazioa zabaltzeko, hautaturiko profesionalen 
datuak eta/edo argazkiak barne.

EMAN IZENA WEBGUNEAN:
www.fundacionsgae.org

Interesdunek mota orotako kontsultak egin ditzakete edo oinarri hauen 
gaineko informazio zabalagoa eskatu honako hemen: 

artesescenicas@fundacionsgae.org

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

www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es

SGAEk Espainian eta atzerrian dituen ordezkaritza nagusiak eta egoitzak 
(kontsultatu helbidea www.sgae.es gunean)


