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 Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona? 
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Déardaoin, an 12 Eanáir 2017
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II

Fáilte ón  
gComhairle Ealaíon  
agus ón Rialtas Áitiúil

Is é seo an chéad chomhdháil i sraith dhébhliantúil comhdhálacha a reáchtálfar 

faoi choimirce Creatlach don Chomhoibriú, an comhaontú idir an Chomhairle 

Ealaíon agus an Rialtas Áitiúil.   

Deis thábhachtach thráthúil é leis an gcur chuige comhaontaithe atá á ghlacadh 

ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Rialtas Áitiúil i dtaca leis na healaíona a 

fhorbairt agus a chothú ar fud na hÉireann, a thaispeáint. 

Téann an teideal ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid 

sna healaíona?’ i ngleic le comhchuspóir tábhachtach; go gcreidimid go gcuireann 

na healaíona le tógáil pobal daingin inbhuanaithe agus le feabhsú cháilíocht na 

beatha go díreach. 

Ag teacht sna sála ar bhliain an chomóraidh, ina raibh léiriú cultúrtha agus an 

tsaoránacht ina ngné thábhachtach den fhreagairt náisiúnta agus de na hócáidí 

comórtha, beidh an saoránach agus ár dtodhchaí chultúrtha i gcroílár na comhdhála 

arís eile. 

Cuirimid fáilte roimh fhorbairtí náisiúnta nua amhail Éire Chruthaitheach agus 

Cultúr 2025 agus táimid ag tnúth le leanúint ar aghaidh leis an bplé atá  

riachtanach d’fhonn beogacht ealaíne na hÉireann amach anseo a chinntiú. 

Mar thoradh ar ár sraith nua dhébhliantúil comhdhálacha, cuirfear ardán náisiúnta 

tábhachtach ar fáil ar mhaithe le plé, foghlaim, tuiscint agus machnamh.  

Tá súil againn go mbaineann tú sult as an lá seo agus cuirimid fáilte roimh do 

chuid tuairimí agus smaointe le haghaidh an chéad eagráin eile. 

Sheila Pratschke    Joe McGrath
Cathaoirleach, an Chomhairle Ealaíon  Cathaoirleach, an Cumann Lucht Bainistíochta  
     Contae agus Cathrach
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Chuireamar an comhaontú seo le chéile lenár dtiomantas faoi seach 

d’fhorbairt na n-ealaíon a dhéanamh soiléir, agus, go háirithe, 

féachaimid le cothroime rochtana ar na healaíona agus  

rannpháirtíocht sna healaíona a bhaint amach dóibh siúd ar fad atá 

ina gcónaí in Éirinn.   

Creatlach don Chomhoibriú  

“Mar thoradh ar thionscadail chultúrtha, d’fhéadfadh pobail léargas 

tábhachtach a fháil ar a dtimpeallacht agus é a úsáid chun athrú a  

spreagadh. Baineadh leas rathúil as na healaíona i saincheisteanna  

a bhaineann le heisiamh sóisialta, easpa dídine, míchumas, éagsúlacht 

chultúrtha, ceartas coiriúil agus athbheochan.”   

Jeni Burnell, Ollscoil Oxford Brookes  
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FÁILTE GO TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA 

09:15    Clárú, sólaistí, líonrú agus ceol   
 The Chronicles of Meath – arna chumadh ag Vincent Kennedy agus arna sheinm ag   
 Ensemble Cruiteanna na Mí; arna choimisiúnú ag Comhairle Chontae na Mí faoi Scéim  
 an Chéatadáin don Ealaín.  

9:45    Seoladh na Comhdhála:  
 ORLAITH McBRIDE, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon   
 ANNA MARIE DELANEY, Príomhfheidhmeannach Comhairle Chontae Uíbh Fhailí 

9:55   Fáilte ó SIMON COVENEY TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil  

10.10    Cathaoirleach na Comhdhála: AN Dr. FRANCES RUANE 

SEISIÚN A hAON:  CÉN FÁTH A bhFUIL TÁBHACHT LEIS NA hEALAÍONA?  TRÍ DHEARCADH

10.20   Príomhchainteoir  
 AN TOLLAMH GEOFFREY CROSSICK 
 Tuiscint a fháil ar luach na nealaíon agus an chultúir sna pobail  

10.45    Príomhchainteoir  
 AN TOLLAMH JOHN O’HAGAN
 Na dúshláin atá ann maidir leis an tionchar atá ag na healaíona fóirdheontais ar  
 thorthaí sochaíocha a thomhas 

11.10  Plé painéil agus ceisteanna ón urlár  

11.30  EMMET KIRWAN, aisteoir, scríbhneoir agus breathnóir sóisialta  

11.50    Sos leithris  

Clár na Comhdhála



3

SEISIÚN A DÓ:  CAD A THARLAÍONN NUAIR A INFHEISTÍMID SNA HEALAÍONA?  

11.55     Cás-staidéir ar thionchar, daoine agus áiteanna, arna chur i láthair ag an Dr Frances Ruane 

12.00  LOUISE LOWE, ANU Productions, ag labhairt faoi amharclannaíocht  
 shuíomhoiriúnaithe le pobail  

12.15  KIM WIDE, Take A Part Plymouth, ag labhairt faoi chruthú na healaíne ar mhaithe le  
 leas an phobail  

12.30  ANNE McCARTHY, Comhairle Contae Mhaigh Eo, ag labhairt faoi choimisiúin  
 míchumais agus ealaíon IGNITE 

12.45  MARGHARITA SOLON, McAuley Place, ag labhairt faoi fholláine agus na healaíona  

13.00  Plé painéil agus ceisteanna ón urlár 

13:15     Lón agus taibhiú le PAST TIMES COMMUNITY CHOIR (McAuley Place)  

 

SEISIÚN A TRÍ:  CÉN STÁDAS A BHEIDH AG NA hEALAÍONA IN ÉIRINN AMACH ANSEO?

14.15 Pleanáil éifeachtach don todhchaí, arna chur i láthair ag an Dr Frances Ruane  

14.25 DEIRDRE CULLEN, Staitisteoir Sinsearach, an Phríomh-Oifig Staidrimh, ag labhairt  
 faoi áiteanna agus déimeagrafaic sa todhchaí  

14.40 AN Dr. EMER SMYTH, an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta, ag   
 labhairt faoi ‘Ag Fás Aníos in Éirinn’ agus rannpháirtíocht sa chultúr  

14.55    DIARMAID LAWLOR, Ailtireacht agus Dearadh na hAlban, ag labhairt faoin bhfáth  
 a bhfuil tábhacht le háiteanna 

15.10    ALMA WALSH, Creat Pleanála Náisiúnta, ag labhairt faoin bpleanáil le haghaidh   
 chumas na hÉireann  

15.25  Plé painéil agus ceisteanna ón urlár 

16.00                AN DR FRANCES RUANE, focal scoir  

16.15              NOELINE KAVANAGH, Macnas, machnamh cruthaitheach  
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Is staraí agus is Ollamh Oirirc leis na Daonnachtaí sa Scoil 

Ard-Léinn in Ollscoil Londain é an tOLLAMH GEOFFREY 

CROSSICK. Roimhe seo, bhí sé ina Leas-Seansailéir ar 

Ollscoil Londain, Bardach na nGaibhne Óir, agus ina 

Phríomhfheidhmeannach ar Bhord Taighde Ealaíon agus 

Daonnachtaí na Ríochta Aontaithe. Bhí sé ina Stiúrthóir ar 

Thionscadal an Luacha Chultúrtha de chuid na Comhairle  

Taighde Ealaíon agus Daonnachtaí, ina ndearnadh 

iniúchadh ar na tairbhí is féidir le daoine agus an tsochaí a 

bhaint as rannpháirtíocht sa chultúr, agus ar na modhanna  

trínar féidir iad sin a thuiscint. Cuireadh a thuarascáil, 

Understanding the value of arts and culture, i gcló in 

Aibreán 2016. Tá sé ina Chathaoirleach ar an gComhairle 

Cheardaíochta i Sasana. Tá sé ina bhall de bhoird éagsúla 

san earnáil ardoideachais agus san earnáil chultúir, lena 

n-áirítear an Courtauld, Scoil Cheoil agus Drámaíochta 

Guildhall agus Iarsmalann Horniman. Labhraíonn sé sa 

Ríocht Aontaithe agus go hidirnáisiúnta ar an ardoideachas 

agus straitéis taighde, a thábhachtaí atá na healaíona agus 

na daonnachtaí, agus na hearnálacha cruthaitheacha agus 

cultúir. Tá sé ina Chathaoirleach ar Bhord Mhol an tSeomra 

Fhada i gColáiste na Tríonóide, agus is ball é de Chomhairle 

Chomhairleach Eolaíochta na Roinne Cultúir, Meán agus 

Spóirt i Sasana.

Is staitisteoir gairme í DEIRDRE CULLEN CULLEN a thosaigh 

ag obair leis an bPríomh-Oifig Staidrimh i 1983 tar éis di Baitsiléir 

Ealaíon Modhnóireachta (Matamaitic agus Tíreolaíocht) a bhaint 

amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Is staitisteoir 

sinsearach í san am i láthair i dtionscadal dhaonáireamh 2016. 

Tá freagracht ar leith uirthi as bainistíocht tionscadal, earcú 

níos mó ná 5,000 ball foirne allamuigh, poiblíocht agus 

foilsiú agus scaipeadh na dtorthaí daonáirimh. Cuirfear tús le 

foilsiú iomlán thorthaí dhaonáireamh 2016 i mí Aibreáin 2017.

 

Ghnóthaigh NOELINE KAVANAGH céim i Léann na 

Drámaíochta agus na hAmharclannaíochta i gColáiste na 

Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá seal caite aici ina stiúrthóir, 

ealaíontóir, éascaitheoir agus scríbhneoir. Tá sí ina Stiúrthóir 

Ealaíne ar Mhacnas faoi láthair, ar compántas taibhithe agus 

seó iad a bhfuil gradaim bainte acu. D’oibrigh sí le Welfare 

State International, Liverpool Lantern Company, Rough Magic 

Theatre Company, Amharclann na Mainistreach, Woodford 

Folk Festival, BBC North West, South Bank London, Walk 

the Plank, Els Comediants, Téatar Óige Cheatharlach, agus 

Fatima Mansions. Cuimsíonn a cuid oibre comhthéacsanna 

éagsúla lena n-áirítear seónna gairmiúla amharclannaíoch-

ta, seónna amuigh faoin spéir, mórshiúlta móra, scannáin, 

scríbhneoireacht scripteanna agus éascú.  

 

Is aisteoir, drámadóir agus file é EMMET KIRWAN de chuid 

theilifís, scannáin agus amharclannaíocht na hÉireann. Tá a 

chéad dráma lánfhada, Dublin Oldschool tar éis sraith léirithe 

a dhíol amach sa Project Arts Centre, chuaigh sé ar camchuairt  

go hidirnáisiúnta agus tá sé réidh le taibhiú san Amharclann 

Náisiúnta, Londain sa bhliain úr. Bronnadh mórdhámhachtain 

sparánachta Iontaobhas Stewart Parker air don bhliain 2014 

as Dublin Oldschool, Ainmníodh é freisin le haghaidh Ghradam 

First Fortnight agus Ghradam Little Gem de chuid Bewley’s 

in 2014. Scríobh sé agus ghlac sé príomhpháirt sa tsraith 

ghrinn, Sarah and Steve ar theilifís na hÉireann le haghaidh 

Accomplice Television agus RTÉ. I measc na ngearrscannán 

dá chuid tá Escape Plans (Calipo Films) agus Outside (Still 

Films).  I measc na ndrámaí eile tá RIOT le haghaidh This Is 

Pop Baby (2016). I measc a chuid drámaí don aos óg tá Half 

3 Heroes agus This Hit Parade le haghaidh Téatar Óige Bhaile 

Átha Cliath. Glacann Emmet páirt i gclár Institiúid Amharcla-

naíochta na hÉireann, ‘Six in the Attic’.

Ranníocóirí comhdhála
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Tá DIARMAID LAWLOR ina Stiúrthóir Áite le hAiltireacht agus 

Dearadh na hAlban. Is uirbí é ag a bhfuil cúlra i ndisciplíní 

éagsúla. Tá cóir a bheith 20 bliain de thaithí aige ag cuidiú 

le cliaint cinntí eolacha a dhéanamh maidir le beartas uirbeach 

nasctha casta agus dúshláin infheistíochta. Is oideoir, 

cumarsáidí agus comhoibritheoir é a scríobhann agus a 

labhraíonn faoi chineálacha cur chuige cruthaitheacha chun 

áiteanna níos fearr a dhéanamh.

Tá LOUISE LOWE ina Stiúrthóir Ealaíne ar ANU Productions. 

Tá an méid seo a leanas ar a cuid saothar le déanaí: Last 

Words agus PALS (Ard-Mhúsaem na hÉireann, Buaiteoir dhá 

Ghradam Amharclannaíochta de chuid The Irish Times 2016), 

Reflecting the Rising (RTÉ), Rebel Rebel (Camchuairt Náisiúnta 

agus Idirnáisiúnta), Beautiful Dreamers (Cathair Chultúir  

Luimnigh), Vardo (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha  

Cliath), Angel Meadow (Buaiteoir gradam ag Gradaim  

Amharclannaíochta Mhanchain lena n-áirítear an Léiriú 

is Fearr agus Ensemble is Fearr, Ainmnithe i gcomhair an 

Ghradaim don Stiúrthóir is Fearr, Gradaim Amharclannaíochta 

Náisiúnta na Ríochta Aontaithe/HOME, Manchain), Thirteen 

(Buaiteoir Ghradam Amharclannaíochta na hÉireann de chuid 

The Irish Times), Dublin Tenement Experience, The Boys of 

Foley Street (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath,  

Coimisiún Ealaín Phoiblí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath, Buaiteoir an Ghradaim do Léiriú Amharclannaíochta 

na Bliana, Ainmnithe i gcomhair dhá Ghradam Amharclan-

naíochta de chuid The Irish Times), Laundry (Féile Amharclan-

naíochta Bhaile Átha Cliath 2011, Buaiteoir an Ghradaim don 

Léiriú is Fearr, Gradaim Amharclannaíochta na hÉireann de chuid 

The Irish Times, agus Ainmnithe i gcomhair an Ghradaim don 

Stiúrthóir is Fearr).  

Bhain ANNE MCCARTHY céim onóracha amach sa Choláiste 

Náisiúnta Ealaíne is Deartha. D’oibrigh sí i réimsí an oideachais, 

an mhíchumais, na n-ealaíon agus na bainistíochta tionscadal. 

Chuir sí tús le dearadh, bainistiú, éascú agus cur chun feidhme clár 

oiliúna forbartha agus, mar shainchomhairleoir, chruthaigh 

sí pleananna straitéiseacha agus cheap sí comhaontuithe 

seirbhíse. Mar Oifigeach Ealaíon le Comhairle Contae Mhaigh 

Eo, tá sí i gceannas ar sholáthar tacaíochtaí straitéiseacha 

d’ealaíontóirí, clár ealaíon ardchaighdeáin agus bonneagair 

ealaíon, a bhfuil clár oibre cuimsitheach mar bhonn agus thaca 

acu uile. Mar thoradh ar chomhpháirtíochtaí agus líonraí 

rathúla, tá Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo tar 

éis an-cháil a bhaint amach, trí cheannródaíocht a dhéanamh 

ar thionscnaimh úrnua atá tagtha chun bheith mar eiseamláirí 

dea-chleachtais, go háirithe sna réimsí a bhaineann leis na 

hEalaíona agus Sláinte, na hEalaíona agus Míchumas, Ealaín 

Phoiblí, na hEalaíona i gComhthéacsanna Pobail, agus tríd 

an gclár, Glúin an Cheoil. Tá méadú tagtha ar ról na seirbhíse 

le déanaí lena gcuimsítear Scannáin, Pobail Chruthaitheacha 

agus Tionscail Chruthaitheacha, rud a chuireann cumas 

uathúil na n-ealaíontóirí agus na gcleachtóirí cruthaitheacha 

sa chontae chun cinn.                                                                       

Tá JOHN O’HAGAN ina Ollamh Emeritus le hEacnamaíocht 

i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá eacnamaíocht 

na n-ealaíon, ó thaobh éilimh, imirce agus bhraisliú na 

n-ealaíontóirí de, ar cheann de na príomhábhair thaighde a 

bhfuil suim aige iontu, chomh maith le saincheisteanna an 

mhaoinithe phoiblí a bhaineann leis na healaíona.  Bhí sé ina 

chathaoirleach ar an ngrúpa oibre ónar eascair an tuarascáil 

in 2015, Value for Money and Policy Review of the Arts 

Council (Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí 

na Comhairle Ealaíon).  Beidh a pháipéar a foilsíodh le déanaí 

in irisleabhar na Ríochta Aontaithe, Cultural Trends, maidir le 

cuspóirí sochaíocha na hearnála ealaíon arna maoiniú go poiblí 

agus a dtomhas, mar bhonn lena pháipéar don Chomhdháil. 

Tá sé ina chomheagarthóir, i dteannta comhghleacaithe san 

Iodáil agus sa Spáinn, ar leabhar faoi Rannpháirtíocht sa 

Chultúr san Eoraip, atá le foilsiú ag Springer (Beirlín) in 2017.
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Tá EMER SMYTH ina hOllamh Taighde agus ina Ceannasaí  

ar an Rannóg Taighde Sóisialta san Institiúid Taighde  

Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) i mBaile Átha Cliath, Éire. 

Is Ollamh cúnta le Socheolaíocht i gColáiste na Tríonóide, 

Baile Átha Cliath í freisin. Chuir sí mórán saothar i gcló faoi 

na príomhábhair thaighde a bhfuil suim aici iontu, mar atá 

oideachas, an t-aistriú ón scoil go dtí saol na oibre, inscne 

agus modheolaíocht chomparáideach. Rinne sí roinnt staidéir 

ar eispéiris an aosa óig i leith an chórais scolaíochta. Tá sí ar 

an bhfoireann bhainistíochta sa staidéar ‘Ag Fás Aníos in  

Éirinn’ (GUI) agus bhain sí leas as sonraí GUI le déanaí 

chun amharc ar rannpháirtíocht páistí agus an aosa óig 

sna healaíona agus sa chultúr. Tá an-spéis aici i dtaighde 

comparáideach ar shaincheisteanna oideachais. Tá baint 

aici faoi láthair leis an snáithe oideachais agus srathaithe de 

chuid Ghréasán na Modhanna Cainníochtúla Feidhmeacha 

atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe, agus í i mbun taighde 

comparáideach ar thionchar an churaclaim scoile ar thorthaí 

an mhargaidh shaothair.

Bhíodh FRANCES RUANE RUANE ina Stiúrthóir ar an 

Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta. Roimhe sin, 

bhí sí ina hOllamh le hEacnamaíocht i gColáiste na Tríonóide, 

Baile Átha Cliath. Tá sí ina Comhalta Oinigh i gColáiste na 

Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ina Cleamhnaí Taighde san 

Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta faoi láthair. 

Sna 1970 idí, rinne sí staidéar sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha 

Cliath (B.A., M.A.) agus in Ollscoil Oxford (M.Phil, D.Phil). Ó 

thaobh taighde de, tá suim aici i bhforbairt agus pleanáil 

gheilleagrach agus sa domhandú. Le linn di a bheith i gColáiste 

na Tríonóide, Baile Átha Cliath, bhí sí ina cathaoirleach 

ar Bhord Dhánlann Dhubhghlais de hÍde agus bhí sé ina 

Stiúrthóir ar Institiúid Beartas Choláiste na Tríonóide. Chaith 

sí tréimhse ar Bhord Áras na Scríbhneoirí agus Amharclann 

na Mainistreach, agus ghlac sí páirt i mórán fóram i leith na 

n-ealaíon agus na hailtireachta i mBaile Átha Cliath le blianta 

beaga anuas. Tá Frances Ruane ina hUachtarán i láthair na 

huaire ar Chumann Fiosrúchán Sóisialta agus Staitistiúil na 

hÉireann. Ina theannta sin, tá sí ina ball de Chomhairle na 

gComhairleoirí Eacnamaíochta in Albain, den Choiste  

Comhairleach Staitistiúil Eorpach (ESAC) agus d’Acadamh 

Ríoga na hÉireann. 

 

Tá MARGHARITA SOLON ina Leas-Chathaoirleach ar 

Chumann Tithíochta Nás na Ríogh, McAuley Place, an Nás.  

Bhain sí céim amach i Scoil Altranais Ospidéal an Mater, Baile 

Átha Cliath, agus i Scoil Ríoga Marsden um Athshlánú agus 

Altranas Ailse, Londain. Bronnadh teastas i mBainistíocht 

Tithíochta uirthi ó Choláiste Náisiúnta na hÉireann agus 

tá sé ina ball den tionscadal, Dochtúir Lár na Cathrach, an 

Nás. Fuair sí spreagadh dá fís chun ‘daoine scothaosta a 

chur i gcroílár an phobail bheoga’ ón gcríonnacht, ón eolas, 

ón léargas agus ón ngrá a fuair sí ó mhórán de na daoine 

scothaosta ar thug sí aire dóibh i dtimpeallachtaí chúraim 

chónaithe.  Cuireadh a fís i gcrích ag McAuley Place, an Nás, 

áit a bhfuil an bhéim ar an gcumas seachas ar an míchumas, 

ar an bhfolláine seachas ar an tinneas agus ar úsáid na n-ealaíon 

agus na cruthaitheachta mar uirlisí chun an fholláine a fheabhsú. 

Tugtar aitheantas do McAuley Place anois mar Lárionad um 

Aosú Dearfach agus tá sé molta mar eiseamláir náisiúnta ag 

an Uachtarán, Micheál D. Ó hUigínn.

www.mcauleyplace.ie

Chuaigh ALMA WALSH sa Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil i mí Aibreáin 2016 mar Chomhairleoir 

Pleanála sa Rannóg um Pleanáil chun Cinn. Pléann sí go 

sonrach le hullmhú an Chreata Pleanála Náisiúnta nua. 

Chaith Alma os cionn 11 bhliain ag obair le hÚdaráis Áitiúla. 

D’oibrigh sí i roinnt réimsí beartais ina raibh freagracht uirthi 

as treoirlínte pleanála réigiúnaí, pleananna forbartha agus 

pleananna limistéir áitiúil chomh maith le hobair thionscadail 

ar nós pleanáil bonneagair ghlais, máistirphleanála agus 

pleanáil iompair. Chaith Alma seal ag obair leis an Údarás 

Réigiúnach Lár Tíre chomh maith. Chuir sí tús lena saol oibre 

san earnáil phríobháideach. Tá céim sa tSocheolaíocht le 

Polaitíocht agus Geografaíocht Dhaonna aici ó Ollscoil na 

hÉireann, Gaillimh agus tá Máistreacht i bPleanáil Réigiúnach 

agus Uirbeach aici ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

http://www.mcauleyplace.ie
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Is coimeádaí agus is léiritheoir í KIM WIDE atá lonnaithe 

in Iardheisceart na Ríochta Aontaithe. Tá spéis ag Kim sa 

chumarsáid, sa rannpháirtíocht, teacht ar na healaíona agus 

ar an gcultúr agus sna cineálacha tionchair a bhaineann 

le cleachtas sóisialta. D’oibrigh sí ar bhonn náisiúnta agus 

idirnáisiúnta chun rannpháirtíocht pobal agus an phobail 

mhóir i dtionscadail inbhuanaithe, mhealltacha, oideachasúla, 

fiontraíochta agus iontacha faoi shaol agus faoi phobail 

na ndaoine, a spreagadh go díreach.Cuireadh oideachas 

ar Kim i gCeanada. Tháinig sí go dtí an Ríocht Aontaithe in 

2003. D’oibrigh sí le ArtSway agus Kaleido Arts agus tá sí ag 

obair le Take A Part faoi láthair, áit ar bhunaigh sí próiseas 

nuálach comhchoimisiúnaithe/coimeádaíochta san fhearann 

poiblí arna fhorbairt agus arna bhainistiú ag na pobail féin. 

Rinne Kim forbairt ar an tionscnamh ó threoirthionscadal go 

heagraíocht chathrach, rud a thacaíonn le hathbheochan 

straitéiseach Chathair Plymouth. Roinneann sí a modheolaíocht 

agus a cur chuige le heagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Is cór pobail ó ghlúin go glúin é THE PAST TIMES COMMUNITY 

CHOIR a thacaíonn le daoine a bhfuil néaltrú ag dul dóibh, 

agus lena dteaghlaigh, lena gcúramóirí agus lena bpobail. 

Is comhpháirtíocht straitéiseach é an cór idir Clár Ealaíon 

agus Sláinte Chomhairle Contae Chill Dara, Feidhmeannacht 

na Seirbhíse Sláinte agus an stiúrthóir ceoil Sharon Murphy, 

d’fhonn léiriú a thabhairt ar an tionchar cruthaithe atá ag 

an gcór pobail ar bhraistint folláine trí chéile. Cuirtear fáilte 

roimh gach duine sa chór, idir óg agus aosta, agus tugtar  

tacaíocht do gach duine a bheith rannpháirteach, bídís in ann 

siúl nó gan a bheith, agus beag beann ar chumas agus ar laigí 

cumarsáide. Tagann an cór le chéile gach seachtain in McAuley 

Place, an Nás chun a stór, a scileanna amhránaíochta agus 

a gcuid armón a fhorbairt. Cé go bhfuil liosta feithimh ann i 

láthair na huaire le haghaidh baill nua ón bpobal, tugann an 

grúpa deis láithreach dóibh siúd a bhfuil néaltrú ag dul dóibh 

agus dá dteaghlaigh a bheith rannpháirteach sa chór. Chun 

tuilleadh eolais a fháil labhair le Carolann Courtney ar: 

083 1709589 / carolanncourtney@kwaras.ie 

Tá ENSEMBLE CRUITEANNA NA MÍ bunaithe san Obair, Co. na 

Mí, áit dúchais an chruitire dhaill Toirbhealbhach Ó Cearbhalláin 

a bhfuil clú agus cáil idirnáisiúnta air. Bunaíodh é in 2003, 

agus is iarscoláirí agus scoláirí reatha d’Acadamh Cruite 

na Mí na baill ar fad. I measc na n-áiteanna ar sheinn siad 

roimhe seo bhí an Ceoláras Náisiúnta, Caisleán Bhaile Átha 

Cliath, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Féile Chruite Uí 

Chearbhalláin, Féile Ealaíon Dhroichead Átha, Caisleán Bhaile 

Shláine, Derbyshire Harp Festival agus Turin na hIodáile. Bíonn 

an ensemble á stiúradh ag Dearbhail Finnegan a bhuaigh 

Gradam Grammy. In 2012, choimisiúnaigh Comhairle Chontae 

na Mí Vincent Kennedy chun sraith nua ceoil a chumadh don 

ensemble dar teideal The Chronicles of Meath.  Tá seacht 

ngluaiseacht sa saothar agus léirítear i ngach ceann de na 

gluaiseachtaí tréimhse dhifriúil i stair Chontae na Mí. Bhí an 

chéad léiriú domhanda ar siúl in Ionad Ealaíon an Ghrianstad 

san Uaimh i mí an Mhárta 2013, agus ag Féile Chruite Uí 

Chearbhalláin i mí Dheireadh Fómhair 2013. I ndiaidh an 

chéad léirithe sin, tugadh cuireadh do Ensemble Cruiteanna 

na Mí an saothar a chur ar stáitse ag Comhdháil Chruite an 

Domhain in Sydney 2014 agus ag fáiltiú oifigiúil in Ambasáid 

na hÉireann in Canberra. Thug an pobal beag tacaíocht 

d’fheachtas bailithe airgid lena raibh baint ag fir ghnó áitiúla, 

feirmeoirí, muintir na háite agus ag eagraíochtaí eile a 

thapaigh an deis tacú lena ndaoine óga, dearbhú a thabhairt 

d’obair na Scoile Cruite agus don Ensemble agus an Obair a 

chur ar an léarscáil mar cheanncheathrú na cláirsí. Rinneadh 

taifeadadh beo ar léiriú na nAmbasadóirí agus craoladh é ar 

ArtSound FM, leagan na hAstráile de Lyric FM.
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Teach ‘Open Circle’ Cill Chainnigh, grianghraf le Sheila Jordan
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Open Circle: Cill Chainnigh 

Tá Comharghrúpa Ealaíon Pobail Open Circle ina eagraíocht tionchair  
phobalbhunaithe a bhfuil sé mar mhisean aige suim agus an oiread  
rannpháirtíochta agus is féidir a spreagadh sna healaíona go háitiúil agus  
go náisiúnta do mhná Chill Chainnigh.  

Tá an tionscadal á fhorbairt ó 2003 i leith agus athainmníodh é in 2012 mar Open 
Circle. Ó shin i leith, tá baint ag níos mó ná 400 bean leis agus tá baile ag an 
tionscadal anois; Teach Ealaíne Open Circle, iartheach comhairle i gCathair Chill 
Chainnigh atá tar éis an tionscadal a shuí go daingean i measc an phobail. 

Faoi stiúir Chomhairle Contae Chill Chainnigh i gcomhar le Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, tá baint ag ballraíocht Open Circle le 
tionscadail ardchaighdeáin fearacht na litríochta, déanamh priontaí, teicstílí, feasacht 
chomhshaoil agus go leor eile. De thoradh na ndeiseanna seo, tá na mná in ann a 
bheith gníomhach ina bpobal, rud a chruthaíonn mothú na dlúthpháirtíochta agus 
na féidearthachta. 

Cruthaíodh cairdeas láidir ar feadh an tsaoil idir na baill, thug siad tacaíocht agus 
fuair siad tacaíocht nuair a bhí rudaí go maith agus nuair nach raibh agus cuireadh 
ag gáire agus ag gol iad i gcuideachta a chéile.  Chuir mórán acu gnólachtaí ar bun, 
d’fhill siad ar an gcoláiste, agus tá a saol nó a ndearcadh ar an saol athraithe acu. 

Tá an chumhacht a bhaineann le comhtháthú pobail, an chumhacht a bhaineann le 
‘aimsiú do threibhe’ agus na mórbhuntáistí sláinte coirp agus intinne a bhaineann le 
roinnt na n-eispéireas seo tríd an ealaín, an cultúr agus an chruthaitheacht, léirithe arís 
agus arís eile ag an tionscadal. De réir na rannpháirtithe, tá sé tar éis dul i bhfeidhm 
go mór ar a saol laethúil. Tá ball amháin ag déanamh staidéir ar an dlí faoi láthair 
ós rud é gur thug an tacaíocht chruthaitheach agus an spreagadh a fuair sí mar 
bhall den Open Circle an misneach di a bheith muiníneach aisti féin agus cuidiú le 
daoine eile. 

Tá Open Circle tar éis spreagadh agus muinín a thabhairt do lear mór ban lena saol 
a athrú ar na bealaí seo.Nuair a infheistímid sna healaíona, táimid ag infheistiú i 
ndaoine agus bíonn rath ar a saol agus athraíonn a saol chun feabhais; tríd is tríd, 
téann sé sin chun leasa na sochaí.

“Bhí Open Circle ina chuid lárnach de mo shaol as sin amach. Thug sé léargas dom 
ar chuid mhór rudaí difriúla, rudaí nach mbeadh tugtha faoi deara agam roimhe 
sin b’fhéidir, fiú ag an bpointe seo i mo shaol!”  
Ann, ball de Open Circle  

“Roimhe sin ní fhaca mé faic ach cruatan agus bhí mé go mór faoi ghruaim faoin 
méid a tharla i mo shaol agus faoin gcineál duine a raibh mé iompaithe ann. Is 
cuimhin liom a bheith ag siúl trí Pháirc an Chaisleáin agus chuaigh an domhan ó 
shéipia scothliath go teicnidhath. B’éigean dom suí síos ar bhinse agus mo shúile a 
chuimilt – an raibh cóir leighis de dhíth orm? Tá na dathanna sin ar an domhan trí 
mo chuid súl ó shin i leith”   
Amanda, ball de Open Circle 

www.opencirclearts.ie
LUXe, Earagail Arts Festival – Aranmore Island, Donegal 
Photographer: Reg Gordon

http://www.opencirclearts.ie
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Welcoming the Stranger, grianghraf le Dominick Walsh

“Nuair a tháinig mé go Trá Lí ní raibh cairde ar bith agam. Nuair a thosaigh mé ag 
obair ar an tionscadal rinne mé cairde nua, idir Arabach agus Éireannach, agus 
bhraith mé gur teaghlach amháin muid. Bhraith mé rud éigin nár bhraith mé 
riamh roimhe seo – braistint phobail. Braithim go bhfuil meas ag gach duine orm 
agus go gcuireann gach duine fáilte romham. Ní raibh Béarla rómhaith agam 
ach d’fhoghlaim mé píosaí diaidh ar ndiaidh. Tá cairde agam anois nach mbeadh 
agam murach an tionscadal seo. Measaim go bhfuilimid níos fearr i gcuideachta a 
chéile. D’athraigh sé mo shaol”  
Ahmad Norasi (an tSiria)

“Ceann de na samplaí is fearr de chuimsiú fíor; mothúchánach, paiseanta agus 
spreagúil; ní mór dúinn machnamh a dhéanamh ar an gcur chuige seo agus 
 foghlaim uaidh”  
Ann O Dwyer, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin,  
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
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Welcoming the Stranger: Ciarraí

Is taibhiú damhsa mothúchánach iontach é “Welcoming the Stranger”  
le Catherine Young. Tá sé spreagtha ag scéalta na n-imirceach agus na  
ndídeanaithe ó Gaza, ón Iaráic, ón tSiria agus ón Afraic a shocraigh síos  
i gCiarraí le blianta beaga anuas.  

Bhí sé mar chuid den tionscadal ‘The Casement Project’ le Fearghus Ó Conchúir, arna 
mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon faoi EALAÍN: 2016, agus fuarthas cómhaoiniú 
agus tacaíocht dó ó Chomhairle Contae Chiarraí trína tionscadal um Dhamhsóir 
Cónaithe. Léiríodh an taibhiú damhsa il-eitneach idirghlúine den chéad uair an 23 
Iúil ar Thrá na Beannaí ag Féile Fáilte mar chuid de chomóradh céad bliain 1916. 

I bhfianaise ghéarchéim leanúnach na n-imirceach agus scéalta faoi dhídeanaithe 
ag teacht isteach ar na cladaí, theastaigh ó Catherine taibhiú a chruthú ina ndéanfaí 
iniúchadh ar an gcaoi a bhféadfadh Éire a bheith dá mbeadh cuimsiú agus tuiscint 
dháiríre idir na pobail. Dá dtiocfadh Ruairí Mac Easmainn i dtír in Éirinn 100 bliain 
ina dhiaidh sin, cén cineál Éire a bheadh sé ag iarraidh a fheiceáil? Bhailigh Catherine 
foireann damhsóirí gairmiúla, ceoltóirí, damhsóirí áitiúla i gCiarraí agus baill den 
phobal dídeanaithe le tacaíocht ó Ionad Acmhainní Idirnáisiúnta Thrá Lí agus, i 
samhradh na bliana 2016, tháinig siad le chéile chun a scéalta, a gcultúr agus a 
gceol a roinnt; le corraí agus le bheith corraithe. 

Ba í an rithim an teanga choiteann – dhamhsaigh dídeanaithe Arabacha damhsaí 
na hAfraice, d’fhoghlaim muintir na hAfraice damhsa Dabke agus bhuail damhsóirí 
Éireannacha rithimí traidisiúnta na hAfraice lena gcosa. D’éirigh pobal na ndídeanaithe 
muiníneach as a gcuid Béarla agus d’fhoghlaim na rannpháirtithe Éireannacha an 
Araibis le go mbeadh gach duine ar a suaimhneas. 

Chuaigh an saothar i bhfeidhm go mór ar dhaoine agus reáchtáladh an dara taibhiú 
Oíche Chultúir i Siamsa Tíre, Trá Lí os comhair teach lán agus bualadh bos fada. Ina 
dhiaidh sin, tugadh cuireadh don phíosa chuig Féile Dhamhsa Chomhaimseartha 
Ramallah sa Phalaistín in 2017. 

Cuireadh luach agus saibhreas na héagsúlachta cultúrtha in Éirinn in iúl sa tionscadal. 
Léiríodh ann freisin go bhfuilimid níos cosúla lena chéile ná mar a cheapaimid agus 
gurb iomaí rud is féidir linn roinnt lena chéile agus foghlaim óna chéile. Is beag deis 
a bhíonn againn aithne a chur ar phobail nua inár saol laethúil, ach a bhuíochas 
do thionscadail den chineál seo déantar bacainní a scriosadh, déantar daoine a 
thabhairt le chéile ar bhealach comhroinnte agus déantar tréancheangail chairdis 
agus dlúthpháirtíochta a chruthú. Tá an ceangal chomh láidir sin anois go dtagann 
an comharghrúpa le chéile gach Satharn agus go bhfuil siad ag obair ar thionscadal 
nua le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chiarraí agus Siamsa Tíre. 

www.thecasementproject.ie 

http://www.thecasementproject.ie
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Daltaí ó  Scoil Náisiúnta Timahoe, Contae Laoise
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Tá Tábhacht Le Háiteanna: Laois  

“Tar chuig ár scoil bheag Dé Céadaoin ar bith agus feicfidh tú páistí ag siúl tríd 
an ngeata le camán i lámh amháin agus veidhlín sa lámh eile.  

Tá cónaí orm i mbaile a ndéantar tuairisceoireacht dhiúltach air go minic –  
dífhostaíocht, scáileastáit, dhá phríosún, mí-úsáid drugaí agus mar sin de. Fós féin, 
áfach, tá sé ar cheann de na bailte is saibhre sa tír, ní sa chiall thraidisiúnta, ach 
saibhir ó thaobh na n-ealaíon de.

D’iarr Ionad Ealaíon Dhún Másc ar dhaoine blianta fada ó shin £1 a thabhairt óna 
bpá seachtainiúil le go gcuirfí tús leis an bhfoirgneamh. Chuir sé teachtaireacht 
láidir in iúl go bhfuil na healaíona ann do gach duine. Ní thógfaí an amharclann le 
haghaidh mhná galánta na gcótaí fionnaidh; thógfaí í le haghaidh gach duine.  

Cuireadh Scoil Cheoil Laoise ar bun go gairid ina dhiaidh sin. Ag breathnú siar, níl 
a fhios agam cén chaoi ar éirigh leis an gComhairle Contae é a dhéanamh. Thug 
sí aghaidh ar an easnamh san oideachas ceoil inár ndúiche, sáraíodh constaicí, 
chuir teagascóirí ardleibhéil teagasc ar fáil ar phraghas réasúnta, gach rud ó cheol 
páistí go méarchlár, veidhlín go dordveidhil, canadh go sacsafón ... téann an liosta 
ar aghaidh. Bunaíodh Ceolfhoirne Sóisearacha agus Sinsearacha agus mar aon le 
Glúin an Cheoil, Laois, anois, tá ár gceoltóirí óga le feiceáil ar an ardán idirnáisiúnta.

Mar mhúinteoir bunscoile i scoil bheag tuaithe, tá na tionscnaimh seo ag dul chun 
tairbhe do mo scoil ar mhórán bealaí. Go deimhin, tá liosta na mbealaí sin rófhada! 
Chuir ár scoil taisce uirlisí ar bun a bhuíochas le maoiniú ó chomhairle na dtuismitheoirí 
agus, mar aon le teagascóir Scoil Cheoil Laoise, tá beagnach 50 dalta ceoil againn 
níos mó ná deich mbliana níos déanaí. Tá grúpa tuismitheoirí againn freisin atá ag 
tógáil ceachtanna veidhlín le linn an lae scoile agus ní chosnaíonn sé sin ach €6 in 
aghaidh na seachtaine. Tá ár gcuid daltaí thar a bheith bródúil anois as a bheith ina 
gcuid de Cheolfhoireann Oirféis Scoil Cheoil Laoise. Mar thuismitheoir, d’fhreastail 
mo pháistí ar cheardlanna scríbhneoireachta, ealaíne, damhsa agus drámaíochta, 
agus is baill iad de na ceolfhoirne sóisearacha agus sinsearacha le trumpa agus 
veidhlín faoi seach. 

Táim i mo chónaí i Laois agus is dóigh liom go bhfuil an t-ádh dearg orm. Níl cónaí 
orainn i mBaile Átha Cliath 4, níl cónaí orainn in aice le líne DART, ach measaim 
go bhfuil saibhreas i mo shaol de bharr mhóriarrachtaí na seoda thuasluaite. Tá an 
saibhreas céanna ag mó pháistí atá sna déaga agus ag mo dhaltaí agus tacaíonn 
taighde ón Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta leis an méid sin! 

Is minic a chloisimid go dtagann ardú ar phraghsanna tithe má tá siad suite in aice 
le scoil mhaith. Céard faoi ardú ar phraghsanna tithe de thoradh chóngaracht na 
n-ealaíon? Go raibh maith agat as mo shaol féin, saol mo pháistí agus saol mo 
dhaltaí a fheabhsú.” 

Martina Mulhall, Leas-Phríomhoide, Scoil Náisiúnta Thigh Mochua, Contae Laoise  
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Buíochas 

Is ann do ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ de bharr an  
iliomad uaireanta de ransú smaointe, pleanáil,  
comhoibriú agus comhordú. Is mian leis an gComhairle 
Ealaíon agus an Cumann Lucht Bainistíochta Contae 
agus Cathrach aitheantas a thabhairt do na baill dár 
nGrúpa Idirchaidrimh Bainistíochta agus dár nGrúpa 
Oibre i bhforbairt an chláir seo. Ba mhaith linn ár 
mbuíochas a chur in iúl do chathaoirleach na comhdhála,  
an Dr Frances Ruane, agus do gach duine dár gcainteoirí.  
Gabhaimid buíochas ar leith leis an gcoimeádaí 
ealaíne, Annette Moloney, agus lenár dtaibheoirí, Cór 
Pobail Past Times agus Ensemble Cruiteanna na Mí. 
Táimid buíoch freisin d’fhócasghrúpa na comhdhála 
ina raibh Mary McCarthy, Annette Moloney, Ailbhe 
Murphy, Ali Fitzgibbon, David Teevan agus Anna Walsh. 

Rinne Abbey Conference & Events an chomhdháil a 
bhainistiú agus rinne Caisleán Bhaile Átha Cliath í a 
óstáil. Na grafaicí scáileán ar fáil ag na Project Twins.
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Íomhá an chlúdaigh: Cóipcheart íomhá Rhona Byrne ón Umbrella Project 
le Rhona Byrne, arna coimisiúnú ag Fire Station Artists’ Studios 
agus le tacaíocht ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

An Chomhairle Ealaíon
70 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
D02 NY52

Guthán: 00 353 1 6180200
Glao sábhála: 1850 392492
Ríomhphost: info@artscouncil.ie
Suíomh Gréasáin: http://www.artscouncil.ie/home/ 

An Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach
An Oifi g Bainistíochta Rialtais Áitiúil
Teach an Rialtais Áitiúil
35–39 Cé Uiséir
Baile Átha Cliath 8
D08 XKP7

Guthán: 00 353 1 6332200
Ríomhphost: olam@lgma.ie
Suíomh Gréasáin: http://www.lgcsb.ie/en/CCMA 

Bhainistiú Comhdháil: Abbey Conference and Events

Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach
County and City Management Association


