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NUACHTLITIR
EALAÍN NA
GAELTACHTA
Fáilte chuig Nuachtlitir míosúil Ealaín na Gaeltachta

Go leor ar siúl an
mhí seo.....
-

Ranganna
Imeachtaí
Scéimeanna
Deiseanna

Oíche Chultúir sa Ghaeltacht
Beidh sraith imeachtaí spreagúla
éagsúla á reáchtáil ag ealaíontóirí agus
ag eagrais ealaíona sa Gaeltacht don
Oíche Chultúir, Dé hAoine, 20 Meán
Fómhair. Tá breis is 30 ócáidí á
reáchtáil saor in aisce ar fud na
Gaeltachta. Clár den scoth le réimse
leathan d’imeachataí curtha ar fáil, idir
imeachtaí liteartha, ceol agus damhsa,
ceardlanna, cainteanna, taispeántais
fís-ealaíne, agus taispeántais scannáin
Róisín Seoighe: Ambasadóir
taobh istigh agus taobh amuigh.
Gach imeacht le feiceáil ar shuíomh www.culturenight.ie
nó téigh chuig leathanach Facebook Ealaín na Gaeltachta
áit a mbeidh eolas reatha a chur suas faoina himeachtaí.
Bígí linn don oíche agus don cheiliúradh.
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Imeachtaí
An tIonad Cultúrtha,
Baile Mhúirne
Tá clár an fhómhair a sheoladh
agus réimse breá imeachtaí idir
ceoil, fisealaíon, filíocht agus
scannánaíocht. Bí ag faire amach
do shaothar ealaíne Thadhg Mac
Suibhne, Ye Vagabonds, Four Men
and a Dog, maraon le ceoltóirí
iomráiteach na háite i
gcomhluadar iontach .
07.09.19- 22.10.19:
‘Complex Simplicity’ pictiúir agus
priontaí le Tadhg McSweeney
13/09/2019:
Tara Breen, Nell Ní Chróinín,
Josephine Marsh & Laoise Kelly .
20/09/2019:
Gerry O’Connor (bainseó), Tim
Edey, Gino Lupari

An Gailearaí,
Gaoth Dobhair

Amharclann
Ghaoth Dobhair

28.09.19An Madadh Míre, Dráma nua-scríofa
ag Pól Ó Gallachóir ag insint scéal
'Mad Dog Coll'.
‘ 29/09/2019:
Pilleadh Abhaile ALTAN (le
tacaíocht ó ‘An Crannóg’)
Beidh seo mar pháirt de 'Donegal
Connect)
27/10/2019:
Medea, Is dráma ón tSean Ghréigis
é Medea, atá clú domhanda air ar
feadh scaitheamh fada.

Áras Inis Ghluaire,
Béal an Mhuirthead
Clár imeachtaí le fáil ar an suíomh

Taispeántas 'Dath an
Uisce/Ab Origine
le Davig Gepp
Oscailt Oifigiúil - 13 Meán
Fomhair 2019 @7i.n

MEÁN FÓMHAIR 2019 |

AN FÓMHAR

Nuacht

Teaċ Daṁsa
Go minic, is ar stáitsí
idirnáisiúnta a bhíonn léirithe
Tea ċ Da ṁ sa, atá lonnaithe
anois i nGaeltacht Chorca
Dhuibhne, le feiscint ach tá
dhá dheis iad a fheiscint in
Éirinn an mhí seo ó 10-12
Meán Fómhair,
i gCorcaigh le Loch na hEala
agus mar chuid d’Fhéile Amharclannaíochta Bhaile
Átha Chliath le MÁM léiriú nua a chruthaíodh i gCorca
Dhuibhne leis an ceoltóir Cormac Ó
Bheaglaoich

íomha: Domhnal Ó Bric
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Nuacht

Ranganna sna hEalaíona Dúchasacha
don Óige

Tá ríméad ar Ealaín na Gaeltachta go bhfuil deis
acu, tríd an Chlár sna hEalaíona Dúchasacha don
Óige, tacú le tuismitheoirí, scoileanna, ealaíontóirí
agus an pobal chun deiseanna a fhorbairt d’óige
Gaeltacht Chonamara. Tá painéal ealaíontóirí ag
obair le Ealaín na Gaeltachta le ranganna sa gceoil
traidisiúnta, na healaíon béil, damhsa agus
amhránaíochta ar na sean nós a chuir chun cinn i
rith agus i ndiaidh am scoile. Agus tús an scoil
bhliain tagtha, cuireann Ealaín na Gaeltachta fáilte
roimh scoileanna atá spéis acu ranganna dá
leithead a chuir ar fáil ina scoil féin ach teagmháil a
dhéanamh linn chun spéis a léiriú.
Mar chuid den chlár i gConamara tá Ealaín na Gaeltachta ag fógairt ranganna iar-scoile
chomh maith.
Seo thíos na ranganna don bhliain 2019/20.Is féidir clárú ar líne ar www.ealain.ie ón 12ú
Meán Fómhair nó glaoigh ar Ealaín na Gaeltachta ar 091-503100.

Conamara

Scoil Cheoil na
Crannóige
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Deiseanna

Scéimeanna Ealaín na Gaeltachta
Scéim
Sparánachta 2019
Scéim atá dírithe ar
thacaíocht a chur
ar fáil d’Ealaíontóirí i
bhforbairt a gcleachtas
ealaíona.
Tá critéir agus foirm
iarratais ar fáil óna
hÁisitheoirí Ealaíon
Réigiúnach, téigh i
dtéagmháil linn.
ealain@udaras.ie

Spriocdháta - 7 Deireadh
Fómhair 2019

Scéím Síol
Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí ar
suim leo mionthionscadail nó tosaíochta ealaíon a fhorbairt.
(m.sh, forbairt gairme agus oiliúint faoi leith, tacaíocht le seoladh
dlúthdhiosca, réiteach taispeántais, trealamh, cothú imeachtaí
beaga, féilte beaga ealaíona, srl). Spriocdháta leanúnach.
Tuilleadh eolais maidir leis na scéimeanna seo go léir, foirm
iarratais, critéar srl. ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíon
réigiúnacha.Níl aon spriocdháta leis an scéim seo ach tá sé
riachtanach teagmháil a dhéanamh leis an Áisitheoir Ealaíon
Réigiúnach leis an togra a phlé sul a ndéantar iarratas.
Sonraí uilig don dá scéim thuas le fáil óna hÁisitheoirí Ealaíona ealain@udaras.ie
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Deiseanna
An Chomhairle Ealaíon

Coinnigh do shúil amach do Scéimeanna Maoinaithe an
Chomhairle Ealaíona ag an nasc thíos.
www.artscouncil.ie
Maoiniú atá ar fáil anois:
- Maoiniú Ionad:
Spriocdháta: 19 Meán Fómhair 2019

- Dámhachtain taistil agus oiliúna
Spriocdháta leanúnach
- Scéim na scríbhneoirí sna scoileanna/príosúin
Spriocdháta leanúnach

Create Ireland

Bí páirteach le Create agus comhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford
(Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí
agus Heart of Glass (St Helens) do Lá Náisiúnta Líonraithe 2019.
Dáta: 26 Meán Fómhair
R/P: info@create-ireland.ie
Cuir d'áit in áirithe: www.tickettailor.com/events/createnetworkingday

Clár Age & Opportunity
1.Ealaíontóir Cónaithe i Suíomh Cúraim
·
2.Camchuairt Bealtaine 2020 – Glaoch Oscailte
·
3.Cór Suaitheanta Bealtaine 2020 – Glaoch Oscailte
Gach eolas le fáil ar an suíomh: www.bealtaine.ie
Spriocdháta: 26 Meán Fómhair 2019

Éigse Éireann
Coinnigh do shúil amach do deiseanna do scríbhneoirí ag an nasc
thíos.
www.poetryireland.ie/writers/opportunities/
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Deiseanna
Cistí na hÉireann - The Ireland Funds
Fógraíonn Cistí na hÉireann € 1 milliún de mhaoiniú atá ar fáil do
Bhabhta Deontais 2019.
Roinnfear an € 1 milliún go cothrom ar fud na nDámhachtainí
Suaitheanta agus an Bhabhta Deontais Bheaga. Tá siad ag lorg
iarratais ó eagraíochtaí a thacaíonn le síocháin, oideachas, forbairt
pobail agus na healaíona agus cultúr. Tugtar cuireadh d’eagraíochtaí
leasmhara níos mó a fhoghlaim faoina bpróiseas iarratais ag an nasc
thíos:
https://irelandfunds.org/grants/
Spriocdháta: 11 Meán Fómhair 2019

Glaoch Áras Inis Gluaire Clár Taispeántais 2020/21
Glacfar le hiarratais suas go Deireadh Fómhair 2019. Cuirtear fáilte
roimh chuile réimse ealaíona. Cuirtear fáilte chomh maith roimh
tograí aonarach nó ó ghrúpa agus tabharfar 3 lá leis an taispeántas a
chrochadh.
Breis eolais .09781079 www.arasinisgluaire.ie

MAKE
Is clár forbartha ealaíontóirí agus tionscnamh cónaitheachta é MAKE, de
chuid Fhéile Lár-Samhraidh Chorcaí, Féile Fringe Bhaile Átha Cliath,
Project Arts Centre agus Theatre Forum.
Spriocdháta: 20 Meán Fómhair 2019

Ná deanaigí dearmad teagmháil a dhéanamh linn ag ealain@udaras.ie
má tá aon bhlúirín eolais agaibh ar mhaith libh a fhógairt nó má tá aon
chomhairle uait maidir le tionscnamh ealaíne a fhorbairt sa Ghaeltacht
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Eolas Fúinn
Micheál Ó Fearraigh
Feidhmeannach Forbartha Ealaíne
r/p: m.fearraigh@udaras.ie
t: +353 (0)74 95 60100

Muireann Ní Dhroighneáin
Áisitheoir Ealaíona Connacht & Co. na Mí
r/p: m.nidhroighneain@udaras.ie
t: +353 (0)91 503 100

Rachel Holstead
Áisitheoir Ealaíona Mumhan
r/p: r.holstead@udaras.ie
t: +353 (0)66-9150100

Danielle Nic Pháidín
Áisitheoir Ealaíona Thír Chonaill
r/p: d.nicphaidin@udaras.ie
t: +353 (0)74 95 60100

Elaine Schaill
Comhordaitheoir sna hEalaíona Dúchasacha don Óige
r/p: e.scahill@udaras.ie
t: +353 (0)91 503 100

