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Na hEalaíona agus an Ghaeilge 
• Ról Údarás na Gaeltachta  

Forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta ar 
mhaithe le: Caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo sa 
Ghaeltacht 

 
• Tábhacht ag na healaíona ó thaobh cothú teanga agus cultúir 
 
• 1997 - Bunaíodh Ealaín na Gaeltachta Teo. 

Comhpháirtíocht idir an tÚdarás agus an Chomhairle Ealaíon 
 
• Aidhm 

Na healaíona dúchasacha agus comhaimseartha sa Ghaeltacht a 
fhorbairt agus a chur chun cinn agus deiseanna forbartha agus 
fostaíochta a mhéadú 

 



Ealaín na Gaeltachta Teo 
 

• Fochuideachta Údarás na Gaeltachta i gcomhpháirtíocht leis an 
Chomhairle Ealaíon 

• Bunaithe le tacaíocht a chur ar fáil do ealaíontóirí: 

 trí chomhpháirtíochtaí 

 le cur lena gcumas cruthaitheach agus fostaíocht agus slí bheatha a 
chruthú 

 spáis oibre/taispeántais agus áiseanna a aimsiú 

 le forbairt cumais agus oiliúna sna healaíona 

 

Agus le forbairt a dhéanamh ar phróifíl na n-ealaíon go náisiúnta 



Cláir Thacaíochta 

Scéim na bPríomhréimsí:  
Tacaíocht do thograí straitéiseacha a 
chuireann le hinfreastruchtúr na n-ealaíon 
Buiséad €265,000 in 2017 
 
Scéim na bhFéilte:  
Tacaíocht do choistí/eagrais chun féilte 
ealaíon a fhorbairt 
Buiséad €70,000 in 2017 



Cláir Thacaíochta 

Scéim Sparánachta d’Ealaíontóirí: 
Tacaíocht d’ealaíontóirí aonair le 
forbairt a dhéanamh ar a gceird 
Buiséad €51,500 in 2017 
 
Scéim Síol:  
Tacaíocht d'ealaíontóirí le 
miontionscadal nó togra tosaíochta 
ealaíon a fhorbairt 
Buiséad €33,745 in 2017 



Tionscadal agus Páirtnéireachtaí 



Maoiniú 
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Údarás na Gaeltachta & an Chomhairle Ealaíon 



Tograí Straitéiseacha  

• Amharclann Ghaoth Dobhair 

• An Gailearaí  

• Áras Inis Ghluaire  

• Áras Éanna (Inis Oírr) 

• Fíbín Teo 

• An Lab (Daingean Uí Chúis) 

• Ionad Cultúrtha, Baile Bhúirne 

Amharclann Ghaoth Dobhair 
An Gailearaí 

Ionad Chultúrtha Baile 
Bhúirne 

An Lab 

Aras Éanna 

Áras Inis Ghluaire 

Fíbín 



Amharclann Ghaoth Dobhair 
1961  

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4rZa0xbnZAhWKD8AKHVGICAUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.irishnews.com/lifestyle/2016/03/05/news/moya-brennan-celtic-soul-diva-loves-nothing-better-than-doing-the-ironing-437170/&psig=AOvVaw2y3jy_cz1LlnQ332GABjSU&ust=1519389582335447


Amharclann Ghaoth Dobhair 2018 

https://www.facebook.com/ealainnagaeltachta/photos/a.354161004628113.85577.347284881982392/1318367661540771/?type=3


Tionchar Ealaín na Gaeltachta Teo. 
• 11 as 17 eagras proifisiúnta atá ag plé leis na healaíona go lánaimseartha sa 

Ghaeltacht, bunaithe le linn thréimhse reatha Ealaín na Gaeltachta Teo.  

• Méadú ar líon na n-ealaíontóirí & na n-eagras ealaíon ag soláthar imeachtaí  

• Forbairt ar bhonneagar & áiseanna ealaíon ar fud na Gaeltachta 

• Cumasú ar na healaíontóirí le tacú lena slí bheatha 

• Ceangal agus comhpháirtíocht cothaithe idir eagrais ealaíon Gaeltachta, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta  

• Ardú ar infheistíochta atá déanta sna healaíona sa Ghaeltacht 

• c.200 duine fostaithe i réimse na n-ealaíon sa Ghaeltacht le tacaíocht ón 
Údarás 



Na hEalaíona agus an Ghaeilge 
  

• Tionchar ag na healaíona ar chothú agus seachadadh teanga - ar chumas, ar 
chleachtas agus ar úsáid teanga:  

– tríd an amhránaíocht, an drámaíocht, an scéalaíocht, an litríocht, agallamh beirte  

– trí ealaíontóirí eile ar nós fís-ealaíontóirí agus rinceoirí, atá ag gníomhú trí mheán na 
Gaeilge 

• Is ‘tearmainn teanga’ iad tionscadail ealaíon ar nós An Lab, Amharclann Ghaoth 
Dobhair, Fíbín agus Annóg m.sh. 

• Is féidir leo tionchar dearfach a imirt ar dhearcadh daoine i leith na Gaeilge. 

• Cuireann na healaíona le cultúr beo agus cuirtear an Ghaeilge chun cinn ar 
bhealach samhlaíoch, neamhbhagartha agus comhaimseartha 



Na hEalaíona agus an Ghaeilge 
Féidearthachtaí   

• Breis tograí comhpháirtíochta & deiseanna comhoibrithe ar bhonn náisiúnta 
agus idirnáisiúnta 

• Ardán lárnach bolscaireachta agus poiblíochta a chruthú le próifíl na n-ealaíon 
Gaeilge agus Gaeltachta a ardú 

• Soláthar maoinithe reatha a chur ar fáil do thograí straitéiseacha ealaíon ar fud 
na Gaeltachta  

– le feidhmiú ar bhunús inmharthanach sa todhchaí  

– le tacú le cumasú agus oiliúint sna healaíona   

– le díriú ar an óige go háirithe 

• Breis tacaíochta a sholáthar le tacú leis na healaíona béil & liteartha – an 
amhránaíocht, an drámaíocht, an scéalaíocht, an litríocht, agallamh beirte 



 
 

 
 
 
 

Go raibh maith agaibh  

http://dss2016.eu/en/voices
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