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NUACHTLITIR
EALAÍN NA
GAELTACHTA

Fáilte chuig Nuachtlitir míosúil Ealaín na Gaeltachta

Nuacht
Tá Ealaín na Gaeltachta anseo chun
tacú libhse,a phobal ealaíona, le linn COVID-19.
Tá foireann Ealaín na Gaeltachta go
fóill i mbun oibre agus ar fáil trí
ríomhphost nó ar an fón. Tá Ealaín
na Gaeltachta ar fáil chun réimse
tacaíochtaí agus comhairle a chur ar
fáil chun an tionchar a bheidh ag an
Chorónvíreas /Covid-19 a mhaolú
chomh maith agus is féidir.

Fán sa bhaile

An chomhairle is mó atá á chur ar
fáil ná monatóireacht leanúnach
agus ghéarchúiseach a dhéanamh
ar an treoir atá á eisiúint ag na
hÚdaráis Sláinte Poiblí go náisiúnta
agus go hidirnáisiúnta chomh
maith le Ranna Rialtais ábhartha. Tá nascanna chuig na
suíomhanna maidir le Covid-19 a fháil ar www.ealain.ie/nuacht.Má
tá ceist agat ná bíodh drogall teagmháil a dhéanamh linn. Tá eolas
teagmhála dhíreach ar fáil anseo.

Nuacht
Tréimhse Cónaitheach
Tugann Ionad Chultúrtha, i mBaile Bhuirne cuireadh
d'ealaíontóirí traidisiúnta tréimhsí cruthaitheach a
chaitheamh i nGaeltachta Mhuscraí le linn 2020/2021.
Tá ag glacadh le léiriú suime anois siocair gur am maith
atá ann machnamh a dhéanamh ar thograí úra.
Bí i dteagmháil le Aoife ar aoife@ionadculturtha.ie nó
02645733
Tuilleadh eolas anseo.

Iontais an tSaoil

Tá Cúl an Tí, Comhchoiste Ealaíontóirí atá
lonnaithe i gceantar Chois Fharraige, ag cuardach iarratais dá
dtionscadal pobail, ‘Iontais an tSaoil’.
Leabharlann taistil nuálaíoch spéisiúil is ea ina
gcruthaíonn na healaíontóirí páirteach (físealaíontóirí, ceoltóirí, rinceoirí, scríbhneoirí) agus an
pobal na leabhair a bhfuil ann. Beidh gach saothar
ealaíne a chuimsítear sa leabharlann i leagan
leabhair. Beidh an leabharlann ag forbairt seasta
agus ní fios cá bhfeicfeá é i rith na bliana, ag ionaid,
páirceanna, tránna, suíomhanna spreagúla le
haghaidh taispeántais agus idirghníomhaíocht leis
an bpobal. Neartóidh ‘Iontais an tSaoil’ ár ngréasán
Pobal Ealaíne agus cuirfidh sé le rannpháirtíocht
agus le cothú lucht féachana thríd an ionad ealaíona
seo a thabhairt díreach chuig an bpobal. Tá an
tionscadal seo maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta
Teo agus Oifig Ealaíne Chomhairle Contae na
Gaillimhe.
Tá muid ag díriú isteach ar ealaíontóirí agus ar phobal
Chonamara ar dtús agus muid ag forbairt an togra seo agus
má tá suim agat páirt a ghlacadh, déan teagmháil linn ar
culanti@yahoo.com roimh 30 Aibreán 2020 agus seolfaimid
tuilleadh sonraí chugat faoin dtionscadal,

Nuacht
Tabhair leat na h-amhráin
Tá togra iontach suimiúil ar siúil ag Alannah Robins ó
Interface, Loch Eidhneach i gConamara, maidir le
claochlú ealaíon, idir scéalta amhráin agus r.l.
Ba mhaith leí teagmháil a dhéanamh le healaíontóirí agus
le pobal na Gaeltachta le bheith páirteach sa togra seo,
togra a bheidh ag ceangal le pobal na hEorpa agus níos
faide i gcéin. Breis eolais le fáil ag an nasc seo.

Ceardlanna, Altanna Eolais

Tá fáil mhaith ar imeachtaí ealaíona, ceardlanna agus
achmhainní ar-líne i rith na hama seo, mar shampla
Visual Arts Ireland ag reáchtáil sraith ceardlanna eolais
d’ealaíontóirí, mar shampla ceardlann ar conas do chuid
oirbre a chur in iúl ar na meáin dhigiteach agus sóisialta,
16 Aibreán: ar Líne.
Tá acmhainní agus eolas a scaipeadh go rialta Theatre
Forum agus Create. Tá na himeachtaí seo agus gach eolas
fúthú le fáil thríd a gcuid leathanaigh Facebook:
- Theatre Forum
- Create

- An Chomhairle Ealaíon

- Journal of Music

Na hIonaid
Ag leanúint don treoir atá eisithe ag an Rialtas agus
na hÚdaráis Sláinte Poiblí, tá na hIonaid Ealaíona
Gaeltachta thíos dúnta don phobal go bhfógraítear a
mhalairt. Tá go leor obair ar na bacáin acu - coinnigí
súil ghearr ar a gcuid leathanaigh Facebook.

An tIonad Cultúrtha,
Baile Mhúirne

An Gailearaí,
Gaoth Dobhair

Áras Éanna, Inis Oírr
Amharclann Ghaoth
Dobhair

Áras Inis Gluaire

An Óige - Na hEalaíon Dúchasach
Cuireadh ranganna an Chlár
sna hEalaíona Dúchasacha
don Óige i nGaeltacht
Chonamara agus Árainn ar
ceall ar mhaithe le cúrsaí
sláinte agus sábháilteachta.
Ach, de bharr an méid fonn
agus dúil a bhí ag pobal óg na
Gaeltachta sna ranganna,
d’fhiosraigh Ealaín na
Gaeltachta bealaigh
chun na ranganna a reáchtáil ar líne agus beidh muid á
dhéanamh sin tar éis na Cásca. Tá dea-scéal freisin ó na
heagrais a bhíonn muid ag comhoibriú leo sna Gaeltachtaí
eile go bhfuil siad ag tabhairt a n-aghaidh ar an
dteicneolaíocht agus an domhan dhigiteach chun deiseanna
foghlamtha a chur ar fáil do dhaoine óga chomh maith. Tá an
t-ádh le Ealaín na Gaeltachta a bheith ag obair le scoth na
dteagascóirí. Amhránaithe, damhsóirí agus ceoltóirí atá
tiománta do na healaíona dúchasach agus ag cinntiú go
dtabharfar na traidisiúin seo ar aghaidh go dtí an chéad
ghlúin eile. Tá muid fíor bhuíoch dóibh ar fad, as a gcuid
oibre i rith na bliana, agus as ucht a gcúnamh agus a
gcomhoibriú le linn an tréimhse éiginnte seo. Tá ard
mholadh ag dul do na heagrais, scoileanna agus tuismitheoirí
a thacaíonn leis an gclár seo agus tá muid buíoch as an
gcomhoibriú ar fad le roinnt seachtainí agus muid ag teacht
ar réitithe nua.
Is iomaí athrú tagtha ar an saol i dtréimhse an-ghearr, tá ár
gnáth nósanna agus modhanna oibre curtha as riocht agus
muid ar fad ag déanamh iarracht ár gcloigne a fháil
thimpeall ar shrianta agus muid féin agus na daoine
thimpeall orainn a choinneáil slán. Ach ní bheidh ann ach
seal, agus tá muid ag tnúth go mór leis na gnáth ranganna a
chur ar siúl arís chomh luath agus is féidir. Go dtí sin, beidh
muid i mbun ceol, damhsa agus amhránaíocht ar líne!

Múineann gá
seift!

Deiseanna

Scéimeanna Ealaín na Gaeltachta
Scéim Forbartha na nEalaíon 2020
Cuirfear tacaíocht ar fáil do ghrúpaí
agus do dhaoine aonair sna ceantair
Gaeltachta le deis a thabhairt dóibh
forbairt a dhéanamh ar thionscnamh
agus ar ghníomhachtaí
ealaíona a chuirfear ar siúl sa
Ghaeltacht.
Spriocdháta leanúnach
Scéim Síol: (uasmhéid maoinithe €1,000).
Ba mhaith le hEalaín na Gaeltachta Teo. a mheabhrú
d’ealaíontóirí agus do phobal na Gaeltachta go bhfuil Scéim
Urraíochta Síol le buiséad sual le €1,000 oscailte seasta le
linn an tréimhse dúshlánach seo.

Scéim straitéiseach do ghrúpaí agus do dhaoine aonair sna
ceantair Gaeltachta le deis a thabhairt dóibh cothú agus
forbairt a dhéanamh ar na healaíona sa Ghaeltacht.
Sa gcomhthéacs neamhghnách seo ina bhfuil muid,
fáiltíonn muid, go háirithe roimh smaointe agus iarratais ó
ealaíontóirí gur mian leo teagmháil a dhéanamh lena lucht
féachana ar-líne thríd na meáin cumarsáide éagsúla.
Ná bíodh drogall oraibh teagmháil a dhéanamh leis na
hÁisitheoirí Ealaíon
Réigiúnach le do/bhur smaointe a phlé.
Tír Chonaill: d.nicphaidin@udaras.ie
Cúige Mumhan: r.holstead@udaras.ie
Cúige Chonnacht & Co. na Mí: m.nidhroighneain@udaras.ie

Deiseanna Eile
An Chomhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtain speisialta
d’ealaíontóirí le ciste €1 mil dá bharr deacrachtaí Covid-19
Coinnigh do shúil amach do Scéimeanna
Maoinaithe an Chomhairle Ealaíona ag
an nasc thíos. Tá go leor eolas agus achmhanní ar fáil an an
suíomh www.artscouncil.ie
Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

-Scéim Chónaitheachta dEalaíontóir Téatair
Spriocdháta 09 Aibreán 2020
- Dámhachtain Coimisiún sa Cheol
Spriocdháta 30 Aibreán 2020
Éigse Éireann
Comórtas Filíochta 2020
Oscailte do daoine atá +16 bliana agus atá ina gcónaí in Éirinn.
Duaiseanna 1ú Áit € 250, 2ú Áit € 150, 3ú Áit € 100
Iontrálaí ar aon téama trí ríomhphost amháin ag
poetrycompetition@sdublincoco.ie ón 2 Márta 2020.
Is é an dáta deiridh le haghaidh iontrálacha ná 6 Aibreán 2020.
Tuilleadh deiseanna anseo!
Create Éireann - Spriocdhátaí Athruithe
Scéim Ealaíontóir sa Phobal:
Sprioc dhátaí athraithe ó 30 Márta go 27 Aibreáin 2020 do
Bhabhta 1 - Dhámhachtain Taighde & Forbartha amháin ó 30
Márta go 27 Iúil do Bhabhta 2 - Dhámhachtain Taighde &
Forbartha & Damhachtain Tograí
Acmhainní agus eolas ar fáil chomh maith ar www.create.ie

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 Scahill
Comhordaitheoir sna hEalaíona Dúchasacha don Óige
r/p: e.scahill@udaras.ie
t: +353 (0)91 503 100
Anna Ní Fhlátharta
Riarthóir ar Chlár sna hEalaíona Dúchasacha don Óige
r/p: a.nifhlatharta@udaras.ie
t: +353 (0)91 503 100

