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3Próiseas Forbartha an Bheartais Damhsa

Ghlac an Chomhairle Ealaíon an beartas 
seo chuici féin ag a cruinniú iomlánach 
ar an Meitheamh 2022. Forbraíodh an 
beartas trí úsáid a bhaint as cur chuige 
comhairleach agus atriallach leathan, agus 
dul i ngleic á dhéanamh leis an earnáil 
damhsa atá ann cheana agus leo siúd a 
d’fhéadfadh a bheith páirteach inti. Bhí 
taighde deasca, suirbhéanna, grúpaí fócais, 
agallaimh agus anailís ar chomparadóirí 
idirnáisiúnta i bpolasaithe agus i bhforbairt 
damhsa. Bhí sé d’aidhm ag an gcur chuige 
cuimsitheach seo, ar chuir páirtithe 
leasmhara bonn eolais faoi, tacú le rochtain 
agus a bheith ionadaíocht ar fhuinneamh, 
ar éagsúlacht agus ar fhuinniúlacht 
chultúrtha chomhaimseartha na hÉireann.

Íomha: Ballet Ireland — Giselle
Grianghrafadóir: Ste Murray
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41. Fís

Déanann ár bhfís cur síos ar Éirinn ina 
aithnítear damhsa mar bhunchuid dár saol 
cultúrtha. Is foirm ealaíne é a nascann 
sinn lenár gcorp, lenár samhlaíocht 
agus lena chéile. Is féidir le damhsa 
bacainní teanga a shárú agus déanann 
sé ceiliúradh ar chultúir, ar thraidisiúin 
agus ar chomóntacht, agus mar sin 
cothaíonn sé modh léirithe roinnte laistigh 
de thírdhreach chultúrtha na hÉireann 
a bhfuil forbairt ag teacht air. Leis an 
mbeartas seo déantar iarracht líonra 
tacaíochtaí agus deiseanna a chruthú a 
ligeann le healaíontóirí damhsa gairmeacha 
inbhuanaithe a bheith acu ar feadh an 
tsaoil agus cur lena bpobail agus le 
héiceolaíocht chultúrtha. Tugtar tús áite 
ann do chothú barr feabhais sa damhsa 
trí thacú le léirithe úrnua a cheiliúrtar 
go forleathan ó chompántais agus ó 
ealaíontóirí aonair araon. Tá sé d’aidhm 
leis an mbeartas seo chomh maith go 
gcruthófaí deiseanna le haghaidh lucht 
féachana dul i ngleic le, agus a bheith 
rannpháirteach i ndamhsa thar réimse 
seánraí agus comhthéacsanna éagsúla.

Íomha: United Fall — Night Dances 
Grianghrafadóir: Sean Breithaupt
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52. Comhthéacs

Tá an damhsa ina fhoirm ealaíne ainmnithe 
in Éirinn ón gcéad Acht Ealaíon sa 
bhliain 1951. Cuireann sé seo freagracht 
reachtúil uathúil ar an gComhairle 
Ealaíon i dtaca le forbairt an damhsa. 
Roinneann an Chomhairle Ealaíon spéis 
i bhforbairt an damhsa agus freagracht 
aisti le gníomhaireachtaí poiblí eile, lena 
n-áirítear an Roinn Oideachais agus an 
Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán, chomh 
maith le húdaráis áitiúla. Is gníomhaireacht 
forbartha í an Chomhairle Ealaíon 
agus is í an príomh-mhaoinitheoir le 
haghaidh damhsa gairmiúil in Éirinn.

Tá an Damhsa laistigh de thimpeallacht 
choimpléascach, fhuinniúil agus 
ilchineálach agus tacaíonn réimse leathan 
ealaíontóirí agus oibrithe ealaíon leis. 
Tharla go leor forbartha suntasacha 
laistigh den damhsa le roinnt fiche, tríocha 
agus ceathracha bliain anuas, ina measc 
siúd tháinig forbairt ar an tslí a dtéann an 
damhsa i dtadhall le foirmeacha ealaíne 
eile. Léiríonn sé seo nádúr síor-aistrithe 
na foirme ealaíne agus lúfaireacht na 
n-ealaíontóirí agus na n-oibrithe ealaíon 
a chruthaíonn í. Chomh maith leis sin, 
léiríonn sé éagsúlacht na riachtanas, 
na rannpháirtíochta agus na ndearcthaí 
maidir le todhchaí an damhsa agus an 
tslí ina bhféadfaí é seo a bhaint amach trí 
bheartas de chuid na Comhairle Ealaíon.

Tá cuid de na figiúirí rannpháirtíochta 
is airde ag an damhsa maidir le daoine 
a ghlacann páirt ach figiúirí níos ísle le 
haghaidh tinreamh lucht féachana, de 
réir mar a shonraítear sa Suirbhé bliantúil 
Léargais ar na hEalaíona. Tá comhthéacs 
stairiúil agus comhthéacs oideachais 
ag an bpatrún rannpháirtíochta seo. 
Bíodh agus go bhfuil rannpháirtíocht ard 
i gceist, cruthaíonn an easpa soláthair 
oideachais damhsa laistigh den churaclam 
Bunscoile agus Iar-bhunscoile reatha 
baic i leith rannpháirtíochta, tuisceana 
agus meas ar an bhfoirm ealaíne. Tá 
sé seo i gcodarsnacht le foirmeacha 
ealaíne eile ar nós na litríochta, an cheoil 
agus na drámaíochta, ina bhforbraítear 
rannpháirtíocht laistigh de phríomhshruth 
an oideachais. Faoi láthair, cuirtear 
damhsa agus oiliúint damhsa ar fáil go 
príobháideach go príomha agus bíonn 
sé ag brath ar mhúinteoirí agus ar 
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62. Comhthéacs

scoileanna damhsa tráchtála. Cruthaíonn 
sé seo baic eacnamaíoch agus spáis 
i leith rochtain ar oiliúint damhsa.

Go stairiúil bhíodh ar rinceoirí Éire a fhágáil 
chun oiliúint ghairmiúil a fháil. Dúshláin 
a bhí sa timpeallacht mhíshocair agus 
san infheistíocht luaineach araon do 
dhamhsóirí, do chóiréagrafaithe agus 
d’ealaíontóirí damhsa neamhspleácha. 
D’oscail tabhairt isteach BA sa damhsa 
in Éirinn1 conairí nua sa damhsa 
comhaimseartha le haghaidh damhsóirí. 
Mar sin féin, tá baic eacnamaíocha 
shuntasacha i gceist le hoiliúint a fháil 
go hidirnáisiúnta do dhamhsóirí seánraí 
eile nó dóibh siúd ar mhian leo tabhairt 
faoi oiliúint le hinstitiúid ar leith.

Is ábhar imní eile le haghaidh compántais, 
féilte agus ionaid damhsa é clárú an 
damhsa. Baineann taighde chomparadóirí 
idirnáisiúnta de thátal gur deacair lucht 
féachana agus inniúlacht mhéadaithe 
a thógáil don bhfoirm ealaíne más 
annamh a chláraítear an rince. De ghnáth, 
bíonn uimhreacha lucht féachana láidre 
ag ionad ealaíon agus ionaid tionóil 
a d’fhorbair rannpháirtíocht bhríoch 
agus fhadtéarmach leis an damhsa, 
agus taispeánann siad gur féidir le 
rannpháirtíocht an lucht féachana a bheith 
mar thoradh ar theagmháil. Féadfaidh 
an cur chuige comhsheasmhach seo, a 
dhéanann comhrá le healaíontóirí agus le 
pobail thar thréimhse níos faide, inniúlacht 
mhéadaithe a thógáil le haghaidh lucht 
féachana agus rannpháirtíochta agus 

tacaíonn Beartas Ionad Ealaíon de chuid 
na Comhairle Ealaíon 2019 leis. Mar sin 
féin, is fíorbheagán féile damhsa atá in 
Éirinn. Chomh maith leis sin, braitheann 
ealaíontóirí gur dúshlánach an rud 
é a gcuid oibre a léiriú lasmuigh de 
chomhthéacs féile. Chun éiceolaíocht 
shláintiúil a bheith ann teastaíonn 
réimse deiseanna éagsúla d’ealaíontóirí 
ag céimeanna difriúla dá ngairmeacha 
saothar a chruthú agus a chur i láthair.

1 Ollscoil Luimnigh
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Lean an damhsa air ag fás agus ag 
forbairt le blianta beaga anuas agus tá 
sé i suíomh oiriúnach anois chun athrú 
céime a dhéanamh a cheadaíonn rochtain 
níos cothromasaí do thuilleadh daoine, 
idir ealaíontóirí, rannpháirtithe nó lucht 
féachana. Tá sé d’aidhm ag an mbeartas 
seo éiceolaíocht an damhsa a nascadh 
ar mhaithe le líon na ndeiseanna le 
haghaidh fhorbairt an damhsa in Éirinn 
a uasmhéadú. Tá sé mar aidhm aige tacú 
le conairí ó shár-oiliúint réamhghairmiúil 
agus infreastruchtúr feabhsaithe a 
thacaíonn le gairmeacha inbhuanaithe 
sa damhsa agus le méadú ar dheiseanna 
le haghaidh rannpháirtíochta pobail.

Tugann an beartas tús áite do chothú an 
fheabhais sa damhsa mar fhoirm ealaíne, 
trí léirithe ceannródaíocha ó chompántais 
agus ó ealaíontóirí aonair in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta, a ndéantar ceiliúradh orthu 
go forleathan, a chruthú. Tá sé d’aidhm aige 
seo chomh maith go gcruthófaí deiseanna 
nua le haghaidh lucht féachana dul i 
ngleic le, agus a bheith rannpháirteach 
i ndamhsa thar réimse leaganacha 
agus comhthéacsanna éagsúla.

Treoróidh an beartas seo forbairt an 
damhsa mar fhoirm ealaíne laistigh den 
chreat uileghabhálach a chuirtear ar 
fáil i straitéis Saothar Ealaíne Iontach a 
Tháirgeadh de chuid na Comhairle Ealaíon. 
Is iad spriocanna criticiúla an bheartais 
seo ná feiceálacht an damhsa a mhéadú, 
an éiceolaíocht atá ann cheana a fheabhsú 
agus réim na foirme ealaíne a fheabhsú 
trí ghníomh agus trí infheistíocht.

3. Ráiteas Beartais



Beartas Damhsa 2022–2025The Arts Council | An Chomhairle Ealaíon

8

Tá an creat beartais seo bunaithe ar 
straitéis deich mbliana na Comhairle 
Ealaíon agus tógann sé ar na cúig 
cholún atá sa straitéis sin le béim ar 
leith ar An Ealaíontóir, Rannpháirtíocht 
an Phobail agus Forbairt Inniúlachta.

4.1 An tEalaíontóir

Bhí agus tá an-dúshlán ag baint le 
conair ghairme sa damhsa in Éirinn, agus 
cruthaíonn nádúr uaineach na hoibre 
timpeallacht airgeadais neamhshocair 
le haghaidh damhsóirí, cóiréagrafaithe 
agus ealaíontóirí damhsa. Cruthaíodh 
“diaspóra damhsa” dá thoradh air seo, is 
é sin cohórt damhsóirí a rinne oiliúint go 
hidirnáisiúnta nach bhfilleann ar Éirinn 
de bharr easpa deiseanna ar bhonn 
lánaimseartha. Mar sin féin, i measc na 
mbuanna iontacha a bhaineann leis an 
líonra damhsa idirnáisiúnta seo tá an 
crosphailniú agus deiseanna forbartha 
le haghaidh damhsóirí Éireannacha 
a gcleachtas a chur chun cinn, agus 
deiseanna nua saothar ó Éirinn a chur i 
láthair ar an ardán idirnáisiúnta. Is gá dúinn 
an ghné idirnáisiúnta seo den phortfóilió 
damhsa a spreagadh agus tacú léi tríd an 
mBeartas Idirnáisiúnta nua (2022) trí naisc 
níos láidre a chruthú lenár ndiaspóra agus 
lenár gcomhpháirtithe léirithe idirnáisiúnta.

Tá sé d’aidhm ag an mbeartas seo 
tionscnaimh a fhorbairt a chruthódh 
obair níos socra le haghaidh ealaíontóirí 
agus réim na foirme ealaíne a leathadh. 
Is annamh a dhéantar athbheochan ar an 
gcanóin oibre a chruthaigh cóiréagrafaithe 
agus damhsóirí atá fadbhunaithe agus 
i lár a ngairmeacha. Déanann sé seo 
creimeadh níos mó ar oidhreacht na 
hoibre a fhorbraíonn roinnt de na 
cóiréagrafaithe Éireannacha is mó le rá 
agus na cóiréagrafaithe is mó le rá atá 
bunaithe in Éirinn sa lá atá inniu ann. Tá 
cultúr a bhfuil dúshlán ag baint leis le 
haghaidh na n-ealaíontóirí cruthaitheacha 
agus le haghaidh na n-acmhainní a 
infheistíodh ina gcruthú mar thoradh 
ar an mbéim ar shaothar nua. Baineann 
sé an deis ó lucht féachana saothar 
iontach ó ealaíontóirí Éireannacha, a 
mhaoinigh acmhainní poiblí, a fheiceáil.

4. Raon Feidhme an Bheartais
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Gníomhartha
Forbairt Ghairmiúil agus Cleachtas 
inbhuanaithe ar feadh an tsaoil

 – Bíonn cruthú compántais damhsa 
lánaimseartha uile-oileáin a bhfuil 
réim idirnáisiúnta aige mar thoradh 
ar thaighde agus ar fhorbairt.

 – Méadú ar infheistíocht in 
infreastruchtúr atá ann cheana 
ar fud na tíre chun deiseanna 
forbartha gairmiúla cothromasacha 
a chinntiú, go háirithe na cinn 
a dhíríonn ar oiliúint ghairmiúil 
d’ardchaighdeán, ar mheantóireacht 
agus ar rannpháirtíocht chriticiúil.

 – Taighde agus forbairt le haghaidh 
Ionaid Sár-oiliúna chun conairí i 
dtreo an chleachtais ghairmiúil 
a chruthú le haghaidh réimse 
damhsóirí óga cumasacha éagsúla.

 – Conairí a neartú agus a fhorbairt 
le haghaidh ealaíontóirí chun 
saothar uaillmhianach agus 
saothar ar scála mór a chruthú.

4.2 Rannpháirtíocht an Phobail

Tá cuid de na figiúirí rannpháirtíochta is 
airde ag an damhsa maidir le daoine a 
ghlacann páirt ach cuid de na figiúirí is ísle 
le haghaidh tinreamh rannpháirtíocht an 
lucht féachana. Cuireann taighde in iúl go 
mbíonn tinreamh lucht féachana níos airde 
ag léirithe ar scála níos mó, rud a léiríonn 
go bhfuil éileamh ag an bpobal ar shaothar 
damhsa ar scála mór. Mar sin féin, léirigh 
an próiseas comhairliúcháin dúshláin le 
haghaidh léirithe damhsa a bhíonn ar 
camchuairt lasmuigh de chomhthéacs féilte 
agus nádúr athraitheach na tacaíochta 
le haghaidh ealaíontóirí rince agus lucht 
féachana in ionaid ar fud na hÉireann.

Cruthaíonn an ganntanas damhsa mar 
fhoirm ealaíne laistigh den oideachas 
príomhshrutha sna scoileanna baic le 
haghaidh lucht féachana chomh maith, 
toisc nach gceadaíonn sé seo an leibhéal 
aithne céanna ar an damhsa agus a bhíonn 
i gceist le hábhair na bhfoirmeacha ealaíne 
eile atá ar an gcuraclam. Cruthaíonn 
soláthar príobháideach íoctha na hoiliúna 
damhsa baic i dtaobh rochtain a fháil ar 
oiliúint damhsa le haghaidh daoine óga 
chomh maith, bíodh agus go bhfuil sé an-
luachmhar mar chuid den infreastruchtúr 
oiliúna damhsa reatha. Trí ghníomhartha a 
chruthú a ghlacann cur chuige dhá ghné 
a dhíríonn ar oideachas damhsa agus ar 
léiriú damhsa araon, tá sé d’aidhm ag an 
bpolasaí seo aghaidh a thabhairt ar réim 
na rannpháirtíochta laistigh den damhsa 
agus ar thionchar oideachais araon.



Beartas Damhsa 2022–2025The Arts Council | An Chomhairle Ealaíon

10

Gníomhartha

 – Bíonn cruthú compántais damhsa 
lánaimseartha uile-oileáin a bhfuil 
réim idirnáisiúnta aige mar thoradh 
ar thaighde agus ar fhorbairt.

 – Staidéar píolótach ar na 
hIonaid Sár-oiliúna.

 – Gníomhartha le haghaidh nasc níos 
mó idir ionaid tionóil, léiritheoirí agus 
féilte a éascú chun níos mó deiseanna 
camchuairteanna agus rannpháirtíochta 
a chinntiú le haghaidh damhsa.

4.3 Cumas a Fhorbairt

Leag próiseas comhairliúcháin an 
bheartais béim ar an easpa infreastruchtúir 
nasctha le haghaidh an damhsa agus ar 
an ngá líonraí agus tacaíochtaí léirithe 
a thógáil ar mhaithe le forbairt saothair. 
Trí thacú le dul i ngleic le hionaid agus 
feilte ealaíon, beidh sé d’aidhm ag 
an mbeartas seo comhtháthú níos 
fearr a chruthú don damhsa laistigh 
de na creata atá ann cheana.

Leag anailís sonraí comparáideach 
ó cheithre Chomhairle Ealaíon 
(Albain, Sasana, an Nua-Shéalainn 
agus an Fhionlainn), a léirigh leibhéal 
tearcfhorbartha measartha in Éirinn maidir 
le hinfreastruchtúr damhsa, béim ar an 
ngá le hinfreastruchtúr fairsingithe chomh 
maith. Mar aon leis an ngá le dáileadh 
stiúideo damhsa agus spásanna oibre 
d’ealaíontóirí atá leata go cothromasach, 
bíonn tionchar ag líon teoranta spásanna 
amharclainne ar dheiseanna saothar 
ar scála mór a chruthú. Is réimse 
tosaíochta é seo i dtaobh forbartha.

Gníomhartha

 – Compántas damhsa neamhspleách ar 
scála mór a shaothraíonn i gcaitheamh 
na bliana ar fad a bhunú atá tiomanta 
i dtreo coimisiúnaithe, léiriú damhsa 
ar gach scála, fostú rinceoirí, chomh 
maith le camchuairteanna náisiúnta, 
Thuaidh/Theas agus idirnáisiúnta, 
damhsa agus foirmeacha ealaíne 
eile ar nós na hamharclannaíochta 
agus opera a ailíniú.

 – Oibriú le hinfreastruchtúr atá 
ann cheana chun líonraí le 
haghaidh léiriú agus dáileadh 
taibhithe damhsa a chruthú.

 – Fócas ar obair caidrimh laistigh agus 
taobh amuigh d’Éirinn a dhéanfaidh 
an raon agus an éagsúlacht a leathnú 
idirghabhálacha na Comhairle Ealaíon.

4. Raon Feidhme an Bheartais
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 – Oibriú leis An Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán agus Gaeltachta mar 
aon le húdaráis áitiúla, go háirithe 
mar chuid de phleananna forbartha 
contae agus cathrach, chun a chinntiú 
go gcuireann aon tionscadail a 
bhaineann le hinfreastruchtúr cultúrtha 
le haghaidh amharclann agus/nó 
stiúideonna an damhsa san áireamh 
laistigh dá dtreoracha forbartha 
nuair is cuí agus nuair is féidir.

4.4 Réimsí Imní Eile

Trí dhamhsa a chur chun cinn, déanfaidh 
an Chomhairle Ealaíon freastal ar an 
ealaíontóir agus ar an bpobal agus í 
ag seachadadh príomhthosaíochtaí 
corparáideacha a MGAW straitéis 
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 
ar bhealach bríoch chomh maith (is 
iad sin Luach Saothair don Ealaíontóir; 
Comhionannas, Cearta an Duine agus 
Éagsúlacht; agus Daoine Óga, Leanaí agus 
Oideachas). Anuas air sin, trasnóidh an 
Beartas Damhsa ar réimsí beartas eile 
ar nós an Bheartais Spásúlachta agus 
an Bheartais um Athrú Aeráide agus 
Inbhuanaitheacht Chomhshaoil, ar mhaithe 
le spriocanna roinnte a sheachadadh. 
Sa tslí chéanna, san áit go ndéanann an 
Chomhairle Ealaíon, agus í ina comhlacht 
pleanála ainmnithe, trácht ar chúrsaí 
dearaidh i dtaca le hinfreastruchtúr nua 
agus infreastruchtúr atá ann cheana, 

déanfaimid ár seacht ndícheall a chinntiú 
go gcuirfear sainriachtanais an damhsa san 
áireamh agus amharclanna agus spásanna 
ealaíne á ndearadh agus á bpleanáil.

I dtaca le hathrú aeráide, cuirfidh an 
Chomhairle Ealaíon bearta oiriúnaithe 
agus maolaithe aeráide chun cinn agus 
spreagfaidh sí iad sna saothair damhsa 
a dtugann sí tacaíocht dóibh. Ciallaíonn 
tabhairt isteach canóin saothair agus 
ionchuimsiú obair atá ann cheana le 
haghaidh cruthaitheoirí go mbeidh 
athrú i gcultúr na hinfheistíochta agus 
cruthaítear níos mó gníomhartha atá 
inbhuanaithe go fadtéarmach.

4. Raon Feidhme an Bheartais
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Chomh maith leis an monatóireacht, an 
mheastóireacht agus na hathbhreithnithe 
ar scéimeanna agus ar thionscnaimh 
aonair atá ar bun faoi láthair, déanfar 
athbhreithniú eatramhach ar an 
mBeartas Damhsa seo agus tús á chur 
leis i ndeireadh na bliana 2024. Beidh 
an Plean Forfheidhmithe seo faoi réir 
athbhreithnithe agus cuirfear gníomhartha 
breise leis de réir mar is gá. Déanfaidh 
Grúpa Oibre Inmheánach monatóireacht 
air, agus déanfar athbhreithniú ar a 
dhul chun cinn ag cruinnithe boird na 
Comhairle Ealaíon ar bhonn ráithiúil.

Tuairisceoidh an Chomhairle Ealaíon ar 
dhul chun cinn an bheartais agus na 
straitéise seo ina tuarascáil bhliantúil mar 
aon le measúnuithe nó athbhreithnithe 
eile ar straitéisí corparáideacha.

5. Athbhreithniú



Íomha: Irish Modern Dance Theatre – Evolutions  
Grianghrafadóir: Stefania Porcu 



Plean Forfheidhmithe 
2022—2025

Rince 
Chun Cinn
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Íomha: CoisCéim Dance Theatre – Uncle Ray  
Grianghrafadóir: Ros Kavanagh 
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161. An T-Ealaíontóir 

Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí Inmhianaithe Amlíne
1.1 Leibhéal infheistíochta méadaithe 

sa damhsa ó 2020 a chaomhnú 
agus a fhorbairt (30%) Cheadaigh 
an infheistíocht mhéadaithe 
seo níos mó infheistíochta san 
infreastruchtúr a bhí ann cheana 
agus i ndamhsa thar réimse 
leathan gníomhaíochtaí éagsúla.

Méadú i léirithe damhsa, i 
luachanna léirithe agus in 
acmhainní ar fud na hearnála.

Fás na hearnála damhsa agus 
fostaíocht níos leanúnaí le 
haghaidh ealaíontóirí.

2022–2027

1.2 Tacaíocht a thairiscint i dtreo 
compántas damhsa neamhspleách 
a shaothraíonn i gcaitheamh na 
bliana ar fad chun gníomh a bhfuil 
tábhacht idirnáisiúnta ag baint leis 
agus gairmeacha inbhuanaithe 
le haghaidh damhsóirí agus 
cóiréagrafaithe ar oileán na hÉireann 
a sholáthar. Cuirfear é seo ar fáil ó 
bhuiséad ar leith agus ní bhainfidh 
sé ón leibhéal infheistíochta 
reatha sa phortfóilió damhsa.

Staidéar féidearthachta a choimisiúnú 
a thabharfaidh breac-chuntas ar an 
rialachas, struchtúr eagraíochta, múnla 
maoinithe, ionad, na comhpháirtíochtaí 
agus an rannpháirtíocht cuí a 
theastaíonn. Múnlóidh an staidéar 
seo na sásanna tacaíochta gur gá 
don Chomhairle Ealaíon a chur ar 
fáil chun an fhorbairt seo a éascú, 
agus dá thoradh beidh glao ar 
aighneachtaí ann sa bhliain 2023.

Compántas damhsa lánaimseartha 
uile-oileáin a bhfuil réim idirnáisiúnta 
aige agus aithint comhpháirtithe 
oiriúnacha chun ioncam féideartha 
agus na tacaíochtaí caipitil atá 
de dhíth a sheachadadh.

Ó 2023

1.3 Gníomhartha le haghaidh tuilleadh 
naisc idir ionaid tionóil agus 
léiritheoirí a éascú, féilte a éascú chun 
níos mó deiseanna camchuairteanna 
agus rannpháirtíochta le 
haghaidh damhsa a chinntiú.

Oibriú le páirtithe leasmhara agus líonraí 
reatha chun níos mó deiseanna le 
haghaidh comhlachtaí léirithe agus le 
haghaidh ealaíontóirí neamhspleácha 
agus saorealaíontóirí a éascú.

Níos mó tacaíochta léirithe le 
haghaidh damhsóirí agus níos 
mó feasachta ar an saothar atá á 
chruthú ar an oileán faoi láthair.

Ó 2023
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171. An T-Ealaíontóir 

Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí Inmhianaithe Amlíne

1.4 Láithreacht ar líne agus próifíl na 
n-ealaíontóirí lonnaithe in Éirinn 
a fheabhsú agus rannpháirtíocht 
le comhghleacaithe a éascú trí 
theicneolaíochtaí digiteacha.

Comhtháthú éifeachtach de 
Dhamhsa ar an Scáileán a chinntiú 
mar chuid d’fhorbairt Bheartas 
Digiteach na Comhairle Ealaíon.

Cainteanna agus seimineáir le 
príomhshaineolaithe ar thopaicí 
ábhartha a chur ar fáil.

Cuirfidh ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí atá lonnaithe in Éirinn 
feabhas ar a láithreacht ar líne.

Cáilíochtúil feabhas ar ábhar 
digiteach arna ghiniúint 
ag ealaíontóirí.

2022 ar aghaidh

1.5 Conairí atá ann cheana a fhorbairt le 
haghaidh ealaíontóirí atá ag teacht 
chun cinn agus atá i lár a ngairmeacha 
chun saothar uaillmhianach 
agus ar scála mór a chruthú.

Níos mó maoinithe le haghaidh 
Dámhachtainí Tionscadal, agus an 
méadú reatha sa mhaoiniú le haghaidh 
Dámhachtainí Sparánachta agus Scéim 
an Ealaíontóra Cónaithe a chaomhnú.

Ealaíontóirí nua agus ilchineálacha 
laistigh den phortfóilió damhsa 
a spreagadh. Tacú le saothar 
uaillmhianach agus saothar ar scála 
mór ar ardchaighdeán. Tacú le 
gairmeacha inbhuanaithe sa damhsa.

2023–2027
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Íomha: Luke Murphy - Volcano  
Grianghrafadóir: Emilija Jefremova
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192. Rannpháirtíocht An Phobail

Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí Inmhianaithe Amlíne

2.1 Torthaí ar thuairisc fhéidearthachta 
maidir le hIonad Sár-oiliúna a fhorbairt 
ar fud an oileáin a sheachadadh. 
Conairí i dtreo cleachtas gairmiúil a 
chruthú in ainneoin baic rochtana

Scéim phíolótach chun an cleachtas 
is fearr agus struchtúir eagraíochta 
inbhuanaithe a thomhais.

Líonra damhsa atá cosúil le Music 
Generation a chruthú ar fud an 
oileáin i gcomhpháirtíocht leis an 
Roinn Oideachais, an An Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus 
Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.

2022–2024

2.2 Méadóidh compántas damhsa 
lánaimseartha le réim náisiúnta, 
Thuaidh/Theas agus idirnáisiúnta 
rannpháirtíocht leis an damhsa 
mar fhoirm ealaíne agus 
tabharfaidh sé gníomh agus 
feiceálacht nua don damhsa. 

Cur i bhfeidhm moltaí agus 
comhairle i gcomhpháirtíocht leis 
an An Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meán agus páirtithe leasmhara 
náisiúnta, Thuaidh/Theas agus 
idirnáisiúnta eile de réir mar is cuí.

Compántas damhsa 
lánaimseartha uile-oileáin a 
bhfuil réim idirnáisiúnta aige.

Ó 2023

2.3 Deiseanna a mhéadú chun tacú 
le cleachtas idirnáisiúnta trí chláir 
mhaoinithe ata ann cheana.

Athbhreithniú a dhéanamh ar chláir 
mhaoinithe atá ann cheana chun 
comhtháthú níos cruinne agus níos 
beaichte de thosaíochtaí beartais 
ealaíon idirnáisiúnta a chinntiú. Le 
tabhairt faoi mar chuid den athbhreithniú 
ar an gcreat maoinithe atá le teacht.

Creat maoinithe maidir le 
tacaíocht do ghníomhaíochtaí 
idirnáisiúnta a cheadú.

Níos mó feasachta ar ról na 
Comhairle Ealaíon i dtaca leis 
na hEalaíona Idirnáisiúnta.

2022–2027
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Íomha: Irish Modern Dance Theatre – Evolutions  
Grianghrafadóir: Luca Truffarelli 
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213. Cumas A Fhorbairt

Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí Inmhianaithe Amlíne

3.1 Compántas damhsa a shaothraíonn 
i gcaitheamh na bliana ar fad a 
bhfuil réim náisiúnta, Thuaidh/
Theas agus idirnáisiúnta aige.

Moltaí ón gcéim taighde agus 
comhairliúcháin a chur i bhfeidhm.

Compántas damhsa lánaimseartha 
den chéad scoth a sholáthar.

Ó 2023

3.2 Oibriú le hinfreastruchtúr atá 
ann cheana chun líonraí le 
haghaidh léiriú agus dáileadh 
taibhithe damhsa a chruthú.

Rochtain níos fearr ar líonra ionaid 
tionóil agus ar thacaíochtaí le 
haghaidh dáileadh saothair.

Clárú níos fusa le haghaidh 
camchuairteanna agus féilte.

Ó 2022

3.3 Oibriú lenár máthair-roinn, An Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán 
chun a chinntiú go gcuireann aon 
tionscadail infreastruchtúir chultúrtha 
le haghaidh amharclanna agus 
stiúideonna an damhsa san áireamh 
mar chuid den chomhrá ar mhaithe 
le réim an damhsa a leathadh.

Rochtain ar ardáin le haghaidh 
saothar damhsa ar scála mór

Go n-áiríonn aon infreastruchtúr 
nua le haghaidh amharclann 
soláthar le haghaidh riachtanais 
an rince, de réir mar is cuí.

Ar siúl faoi láthair
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Aguisín

Rince 
Chun Cinn
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In Ord Aibítre

AINE STAPLETON
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

ANGELIKI SMALIS
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

ANICA LOUW
Stiúrthóir LD Dance Shawbrook

ANNE MAHER
Stiúrthóir Ealaíne Ballet Ireland (Bailé Éireann)

AOIFE MCGRATH
Léachtóir Sinsearach in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

BENJAMIN PERCHET
Stiúrthóir agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Féile Ealaíon Cheatharlach

BRIAN O‘REGAN
Stiúrthóir na gCeannairí Ealaíon

BRIDGET WEBSTER
Léiritheoir Feidhmiúcháin/Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin Amharclann Rince CoisCéim

CARINA MCGRAIL
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Fhéile Dhamhsa Bhaile Átha Cliath

CATHERINE YOUNG
Stiúrthóir Ealaíne Catherine Young Dance

CATHY COUGHLAN
Comhordaitheoir Féidearthachta Tionscadail Project Arts Centre

COLIN DUNNE
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

DAVID BOLGER
Stiúrthóir Ealaíne Amharclann Rince CoisCéim

ELLA CLARKE
Scoláire damhsa agus ealaíontóir damhsa neamhspleách

EMMA MARTIN
Stiúrthóir Ealaíne United Fall 

FINOLA CRONIN
Léachtóir Emeritus an Choláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath agus ealaíontóir damhsa neamhspleách

GAYE TANHAM
Taighdeoir, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

GWEN VAN SPŸK
Léiritheoir neamhspleách

JAZMIN CHIODI
Stiúrthóir Ealaíne Fhéile Dhamhsa Bhaile Átha Cliath

JENNY ROCHE
Léachtóir Sinsearach Ollscoil Luimnigh agus 
ealaíontóir damhsa neamhspleách

JENNY TRAYNOR
Stiúrthóir Dance Limerick

JILL MURRAY
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Galway Dance 
Project agus léiritheoir neamhspleách

JOHN O’REILLY
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Macnas

JOHN SCOTT
Stiúrthóir Ealaíne Irish Modern Dance Theatre

KATHERINE O’MALLEY
Damhsóir neamhspleách agus ealaíontóir damhsa 
cónaithe san Ionad Visual, Ceatharlach

LINDA FEARON
Comhstiúrthóir Ealaíne Croí Glan Integrated Dance Company

LIV O’DONOGHUE
Ealaíontóir neamhspleách damhsa agus aisteoir, 
Feachtas Náisiúnta ar son na nEalaíon

LIZ ROCHE
Stiúrthóir Ealaíne Liz Roche Company (Compántas Liz Roche)

LUCIA KICKHAM
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

MARGUERITE DONLON
Stiúrthóir Dance Company Osnabrück, an Ghearmáin

MARIA NILSSON WALLER
Ealaíontóir Damhsa Neamhspleách

MARION CRONIN
Ealaíontóir damhsa neamhspleách
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MAURA O’KEEFFE
Stiúrthóir Once Off Productions

MARY WYCHERLEY
Comhbhunaitheoir agus Coimeádaí Light 
Moves Festival Of Screendance

MEGAN KENNEDY
Comhstiúrthóir Ealaíne Junk Ensemble

MICHELLE CAHILL
Léiritheoir neamhspleách agus ealaíontóir damhsa

MINTESINOT WOLDE
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

MUFUTAU YUSUF
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

MUIRNE BLOOMER
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

ROBYN BYRNE
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

RÓISÍN WHELAN
Ealaíontóir damhsa neamhspleách agus 
Stiúrthóir Ealaíne Róisín Whelan Dance

RUAIRÍ Ó DONNABHÁIN
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

SHEILA CREEVEY
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Dance Ireland

SIOBHÁN NÍ DHUINNÍN
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

STEPHANIE DUFRESNE
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

TOBI OMOTESO
Ealaíontóir damhsa neamhspleách

ZOË ASHE-BROWNE
Ealaíontóir damhsa neamhspleách
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Ealaíontóir: Jessie Thompson   
Grianghrafadóir: Jacek Snochowski 
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An Chomhairle Ealaíon
70 Cearnóg Mhuirfean, 
Baile Átha Cliath 2, Éireann

artscouncil.ie 
facebook.com/artscouncilireland 
twitter.com/artscouncil_ie

T +353 1 618 0200 
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