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ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac mór ar fhorbairt gairmoiliúna damhsa in Éirinn is ea an easpa soláthair a dhéantar 

don fhoirm ealaíne sin, agus tá sé sin á admháil níos mó agus níos mó ag lucht ceaptha beartas 

damhsa, ag oideachasóirí agus ag ealaíontóirí. Maidir le go leor de mhic léinn na hÉireann ar 

mian leo oiliúint damhsa a fháil ag an leibhéal gairmoideachais, imíonn siad gach bliain chun 

áiteanna a ghlacadh i scoileanna agus i gcoláistí lasmuigh den tír agus tarlaíonn sé sin mar 

gheall ar an mbearna atá sa chóras foirmiúil um oideachas damhsa.  D’oibrigh an Chomhairle 

Ealaíon i gcomhar le hOllscoil Luimnigh ag coimisiúnú an staidéir seo agus d’éirigh leo an 

tsaincheist seo a thabhairt chun solais. Tá an Chomhairle ag iarraidh teacht ar shocruithe 

breise chun rochtain ar oiliúint damhsa a fheabhsú agus cur le forbairt chomhleanúnach glún 

nua damhsóirí, córagrafaithe agus múinteoirí in Éirinn. 

Rinneadh athbhreithniú cuimsitheach ar chúrsaí oideachais damhsa in Éirinn sa 

staidéar seo agus fuarthas amach go bhfreastalaíonn 270 dalta ar chláir réamhghairme damhsa 

nó ar chláir oiliúna fochéime damhsa gach bliain.  Lena chois sin glacann 250 mac léinn páirt i 

ngníomhaíochtaí compántas Damhsa Óige. Fuarthas amach sa staidéar go bhfágann thart ar 50 

mac léinn den uimhir sin an tír gach bliain le freastal ar níos mó ná 20 scoil agus coláiste 

éagsúil lasmuigh den tír, go príomha sa Ríocht Aontaithe. 

Ní coincheap nua é tacú le forbairt ghairmiúil na ndamhsóirí agus cuidiú leo leanúint ar 

aghaidh chun slí bheatha ghairmiúil a bhaint amach. Rinneadh athbhreithniú sa staidéar 
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ar shamhlacha idirnáisiúnta a d'fhéadfaí a úsáid chun timpeallacht struchtúraithe a chruthú i 

gcomhair forbairt ghairmiúil mac léinn Éireannach agus chun cur leis an idirghníomhaíocht 

idir damhsóirí a fuair a gcuid oiliúna thar lear agus earnáil damhsa na hÉireann. Céim Chun 

Tosaigh a thugtar ar an gclár atá beartaithe agus moladh dhá phríomhrogha sa staidéar seo 

maidir lena chur i bhfeidhm. Dianchúrsa samhraidh an chéad rogha agus bliain acadúil an dara 

rogha. Tá sé i gceist leis an dá rogha go mbeadh ranganna agus cleachtaí ann gach lá agus go 

gcuirfí saothar a choimisiúnófar ó aoi-chóragrafaithe ar taispeáint os comhair an phobail. 

Rinneadh cur síos sa staidéar ar an struchtúr atá molta don chlár Céim chun Tosaigh 

agus pléadh go mion gach ceann de na comhpháirteanna agus de na sonraí a bhaineann leo. Is 

maith is eol dúinn ar fad na dúshláin agus na srianta atá ann de bharr cúrsaí geilleagair faoi 

láthair, agus leagadh amach buiséid ardleibhéil tosaigh ar bhunús na moltaí a rinneadh. 

Chosnódh na roghanna sin idir €64,724 in aghaidh na bliana (i gcás rogha íosta an dianchúrsa 

samhraidh) suas go huasmhéid €212,740 in aghaidh na bliana (dá roghnófaí an bhliain acadúil 

ab fhearr).  

Bheadh baint ag cúrsaí eile leis an gclár atá á mholadh agus rinneadh staidéar ar cad a 

bheadh i ndán do Chéim chun Tosaigh amach anseo.  Tá cuntas sa staidéar atá bunaithe ar an 

leagan amach molta sin ar an tábhacht a bhaineann le comhpháirtíocht agus le comhoibriú, go 

háirithe leo siúd atá ag cur oideachais damhsa ar fáil cheana féin agus le compántais 

ghairmiúla damhsa. Moltar sa staidéar go bhfaighfí príomh-mheitheal nó príomh-urra don 

chlár Céim chun Tosaigh toisc gurb é sin go hiondúil an bhuncharraig ealaíne agus institiúide 

ar a bhfuil cláir rathúla idirnáisiúnta eile tógtha. 

Ní hamháin gur baineadh amach na cuspóirí sin a luadh ina shainchúram, ach 

aithníodh sa staidéar freisin na deiseanna atá ann go bhféadfadh clár mar Chéim chun Tosaigh 

a bheith ina phointe ancaireachta i gcomhair oideachas damhsa in Éirinn. Bheadh an clár seo 

ar siúl ag céim ríthábhachtach d'fhorbairt na ndamhsóirí óga, agus bheadh sé de bhua aige go 

bhféadfadh sé cónaidhm a chruthú idir oideachasóirí damhsa atá ann faoi láthair agus 

compántais ghairmiúla, agus go ndéanfadh sé chomhdhlúthú ar eolas sa chaoi go dtuigfimis 

riachtanais damhsóirí níos fearr agus muid ag rianú a ndul chun cinn agus ag tabhairt 

aitheantais dá mbeidh á bhaint amach acu. 

Ní raibh sé d’aidhm ag an staidéar seo - ná go deimhin ag Céim chun Tosaigh féin - aghaidh a 

thabhairt ar na saincheisteanna go léir a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le hoideachas 

damhsa ná in oiliúint ghairmiúil damhsa in Éirinn. Bhí sé d’aidhm aige, áfach, tús a chur le 

próiseas trína bhféadfaí réitigh fhorásacha a chur ar fáil. Ní mór a athdhearbhú go bhfuil na 
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réitigh sin ríthábhachtach d'fhorbairt na foirme ealaíne in Éirinn agus táthar ag súil go 

ndéanfar eilimintí an staidéir seo a mheas mar chuid de na réitigh sin. 



Céim chun Tosaigh:  Tuarascáil Féidearthachta 

Nollaig 2010 8 

CAIBIDIL 1: 

RÉAMHRÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Forbhreathnú ar an gCaibidil 

Tá cur síos ar chúlra na tuarascála féidearthachta sa chaibidil tosaigh mar aon le 

téarmaí tagartha an staidéir. Tugtar achoimre freisin ar a bhfuil sa tuarascáil féin mar aon le 

cur síos gearr ar a bhfuil i ngach caibidil ar leith. 

1.2 Cúlra na Tuarascála Féidearthachta 

D’eascair an staidéar seo as athbhreithniú a rinneadh in 2009 ar Chomhpháirtíocht ar 

son na nEalaíon 2006 -2010 agus faoi mar a luadh sa pháipéar beartais, An Integrated Dance 

Strategy 2010-2012. Tá sé aitheanta ag an gComhairle Ealaíon agus ag an earnáil damhsa i 

gcoitinne le blianta fada, go bhfuil an easpa atá ann maidir le soláthar cuimsitheach i gcomhair 

oideachas agus gairmoiliúint damhsa ag cur bac le forbairt na foirme ealaíne sin in Éirinn. Tá 

bearnaí suntasacha sa chóras foirmiúil oideachais damhsa fós (go háirithe maidir le hoiliúint 

theicniúil), agus bíonn ar dhamhsóirí óga dul thar lear chun tuilleadh staidéir a dhéanamh. Ós 

rud é go bhfuil tallann na hÉireann á seoladh thar lear tá drochthionchar aige sin ar iarrachtaí 

caighdeáin ghairmiúla i gcleachtas damhsa a choinneáil agus freisin ar fhorbairt na nglún nua 

damhsóirí, córagrafaithe agus múinteoirí a bheidh bunaithe in Éirinn. Ceapadh an clár Céim 
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chun Tosaigh chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí den sórt sin.
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1.3 Téarmaí Tagartha 

Tá sé mar aidhm ag Céim chun Tosaigh timpeallacht struchtúraithe a bhunú chun trí 

phríomhaidhm a bhaint amach: 

(i) tacú le forbairt ghairmiúil na ndamhsóirí óga a bhfuil cónaí orthu in Éirinn; 

(ii) tacú leo sa trasdul go slí bheatha lánaimseartha ghairmiúil sa damhsa 

(iii) naisc ghairmiúla a chruthú idir damhsóirí a bhfuil oiliúint faighte acu thar lear agus an 

earnáil damhsa in Éirinn. 

Go ginearálta, dá bhrí sin, tá sé d’aidhm ag an gclár Céim chun Tosaigh bealach a 

chruthú trínar féidir le damhsóirí idirghníomhú le lucht damhsa gairmiúil na hÉireann nó nasc 

a chruthú athuair leo agus tacú, ar bhonn foirmiúil, leis an bpróiseas maidir le hoiliúint 

ghairmiúil a fháil.  Cruthóidh an clár Céim chun Tosaigh deiseanna den scoth maidir le 

comhpháirtíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta freisin agus beidh ról gníomhach aige maidir le 

tionscnaimh oiliúna agus oideachais a chur chun cinn in Éirinn, agus b’fhéidir go bhféadfadh sé 

cúnamh a thabhairt maidir le tionscnaimh beartais agus taighde sna réimsí sin. 

Is mar seo a leagadh amach an chéad togra le haghaidh an chláir seo: 

• Ag oibriú di i gcomhpháirtíocht le hacadamh idirnáisiúnta damhsa, cuirfidh an 

Chomhairle Ealaíon scoláireacht bhliantúil ar fáil do líon beag daoine le freastal ar 

chúrsa oiliúna gairmiúil thar lear a mhairfidh bliain nó dhó; 

 • Ag deireadh na tréimhse sin, beidh ar dhamhsóirí filleadh ar Éirinn chun bliain a 

chaitheamh ag obair anseo agus iad á n-íoc (le hairgead ó roinnt eagraíochtaí 

comhpháirtíochta lena n-áirítear an Chomhairle Ealaíon) mar chuid de chlár foirmiúil 

printíseachta a mbeidh damhsóirí páirteach ann freisin a mbeidh a gcuid oiliúna faighte 

acu in Éirinn; 

• Beidh ar na damhsóirí tabhairt faoi ghníomhaíochtaí oiliúna laethúla agus iad ag obair 

(mar chuid d’ensemble nó ina n-aonar) le córagrafaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta 

chun seónna ardchaighdeáin damhsa a léiriú agus dul ar chamchuairteanna leo; 

• Beidh na saothair chóragrafaithe go léir mar chuid de repertoire an chláir; 

 •  Beidh na haoi-chóragrafaithe ag idirghníomhú leis an gclár trí choimisiúin nó mar 

chuid de chónaitheachtaí sealadacha, agus iad ag cur ceardlann agus máistir-ranganna 

ar fáil do rannpháirtithe an chláir. 

Moladh an creat tosaigh seo do roinnt páirtithe leasmhara mar phointe tosaigh 

díospóireachta ar an tuiscint go mb'fhéidir go mbeadh toradh eile air nuair a dhéanfaí 
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machnamh air. 
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Nuair a bhí an díospóireacht tosaigh déanta d’aontaigh an Chomhairle Ealaíon agus 

Ollscoil Luimnigh cómhaoiniú a dhéanamh ar an Staidéar Féidearthachta seo le dearbhú go 

bhfuil éileamh ar an gclár, le fáil amach an chaoi a bhféadfaí na tionscnaimh atá ann a chur i 

gcrích agus na príomheagraíochtaí a aithint a mbeadh sé ar a gcumas cabhrú chun an plean a 

thabhairt go ceann scríbe sa deireadh thiar. 

Dá bhrí sin is iad seo a leanas Aidhmeanna agus Cuspóirí an staidéir féidearthachta:  

•Suirbhé a dhéanamh ar an soláthar oiliúna damhsa in Éirinn faoi láthair, lena n-áirítear 

scoileanna móra damhsa agus compántais óige (anailís chomhshaoil/mhargaidh); 

• Na príomheagraíochtaí comhpháirtíochta a aithint maidir le baint amach na spriocanna 

a luadh, ag cur san áireamh na hacmhainní atá ar fáil le tacú leis an scéim; 

• Struchtúr an chláir a dhearadh ag teacht le soláthar reatha agus ar bhonn sineirgí leis 

na cláir agus leis an mbonneagar atá ann cheana féin; 

• Breac-chuntas a thabhairt ar phlean trí bliana lena n-áirítear cur i bhfeidhm, buiséad 

agus struchtúr oibríochta an chláir. 

 

1.4 Forléargas ar Chaibidlí Staidéir 

Tugadh aghaidh ar dtús sa staidéar ar an soláthar atá á dhéanamh cheana féin i 

gcomhair oideachas damhsa in Éirinn. Rinneadh suirbhé ar gach ceann de na soláthraithe móra 

atá ag cur clár damhsa ar fáil in Éirinn faoi láthair agus tá cuntas mionsonraithe orthu i 

gCaibidil a Dó. Rinneadh athbhreithniú ar shamhlacha idirnáisiúnta trína gcuirtear cláir ar 

fáil agus a thagann le cuspóirí Céim chun Tosaigh agus tá cur síos ar thorthaí na hoibre sin le 

fáil i gCaibidil a Trí. Tá cur síos i gCaibidil a Ceathair ar shuí agus ar an struchtúr atá 

beartaithe le haghaidh Céim chun Tosaigh. Tá an struchtúr bunaithe ar shamhlacha 

idirnáisiúnta reatha agus ar an soláthar reatha i gcomhair damhsa in Éirinn. Tá plé ar na 

comhpháirtithe a d’fhéadfadh a bheith ann le haghaidh an chláir i gCaibidil a Cúig, agus tá 

roinnt réamh-mheastacháin tosaigh i gCaibidil a Sé maidir le buiséad le haghaidh Céim chun 

Tosaigh, chomh maith le treochlár ardleibhéil faoina chur i bhfeidhm i rith tréimhse trí bliana, 

lena n-áirítear é a chur ar bun.  Mar fhocal scoir, tá achoimre i gCaibidil a Seacht ar thorthaí 

na tuarascála agus liosta de na moltaí le haghaidh na chéad chéimeanna eile. 
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Clár Samhraidh Shawbrook Dance. Grianghraf le Philip Dawson. 
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CAIBIDIL 2: 

ATHBHREITHNIÚ AR AN OILIÚINT DAMHSA 

ATÁ Á SOLÁTHAR IN ÉIRINN FAOI LÁTHAIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Forbhreathnú ar an gCaibidil 

D'fhonn a fháil amach an t-éileamh a d’fhéadfadh a bheith ar chlár mar Chéim chun 

Tosaigh, is fiú féachaint ar na réimsí éagsúla oiliúna damhsa agus an cleachtas atá ar fáil do 

mhic léinn in Éirinn faoi láthair. Is tríd anailís a dhéanamh orthu siúd is féidir a fháil amach go 

réasúnta cruinn cé mhéid duine a ghlacfadh páirt i gCéim chun Tosaigh; .i. na mic léinn a 

mbeadh a ndóthain oiliúna faighte acu le páirt a ghlacadh ina leithéid de chlár agus spéis go 

leor acu ann. Cuirfidh an t-athbhreithniú ar an oiliúint damhsa atá á cur ar fáil in Éirinn 

cheana féin ar ár gcumas an ról atá ag lucht múinte damhsa agus ag a n-eagraíochtaí a aithint 

agus a thuiscint níos fearr. Ba cheart go dtabharfadh sé sin an t-eolas dúinn faoin gcaoi ar 

féidir Céim chun Tosaigh agus an soláthar reatha a chomhtháthú sa chaoi go mbeidh an 

éifeacht is mó acu. 

Dá bhrí sin, tá cur síos sa Chaibidil seo ar anailís a rinneadh ar na sraitheanna éagsúla 

a bhaineann le hoideachas agus le gníomhaíocht damhsa sa mhéid is a bhaineann siad leis an 

gclár Céim chun Tosaigh atá á mholadh. Áirítear leis seo cláir oideachais réamhghairme 

damhsa, cláir fochéime BA sa damhsa, scoileanna damhsa príobháideacha, agus compántais 



Céim chun Tosaigh:  Tuarascáil Féidearthachta 

Nollaig 2010 15 

Damhsa Óige. Tá próifíl maidir le gach ceann de na príomheagraíochtaí a ndearnadh suirbhé 

orthu curtha ar fáil, mar aon le liosta de na scoileanna idirnáisiúnta a mbíonn mic léinn na tíre 

seo ag freastal orthu de ghnáth.  Tá tábla ag deireadh na caibidle ina ndéantar comparáid idir 

uimhreacha na rannpháirtithe sna gníomhaíochtaí reatha,  
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mar aon le coimriú ar an éileamh a mheastar a bheidh ar an gclár Céim chun Tosaigh bunaithe 

ar na huimhreacha sin go léir.  

 

2.2 Suirbhé ar na Scoileanna Réamh-ghairmoideachais Damhsa atá Ann faoi Láthair 

Tá cúig chlár oiliúna damhsa lánaimseartha ar fáil i bPoblacht na hÉireann faoi láthair agus 

iad ag freastal ar thart ar 180 mac léinn ar fud na tíre gach bliain. Is iad seo a leanas na cláir 

sin in ord aibítre: 

• Institiúid Bhreisoideachais Bhré 

• Coláiste Stiofáin Naofa, Corcaigh 

• College of Dance, Baile na Manach, Co Bhaile Átha Cliath 

• Coláiste Breisoideachais Inse Chór 

• Coláiste Breisoideachais an Naigín 

Tá clár amháin damhsa lánaimseartha ar fáil i dTuaisceart Éireann i gColáiste 

Cathrach Bhéal Feirste. Tá cur síos ar gach ceann de na cláir sin le fáil sa chéad roinn eile, ina 

dtugtar a dháta bunaithe, stiúrthóir an chláir, líon na mac léinn, cur síos ar a gcúrsa agus ar 

chéimithe mór le rá a d’fhreastail ar gach ceann díobh. Tá clú agus cáil ar na cláir sna réigiúin 

agus sna pobail ina bhfuil siad, agus bunaíodh an chuid is mó díobh sa tréimhse ó luath sna 

1990í go dtí a lár. 

Is fíor a rá gur daoine tiomanta aonair a smaoinigh ar na cúrsaí seo a bhunú agus a 

d’fhorbair iad.  Is minic na daoine sin fós ag reáchtáil na gclár a bhunaigh siad féin agus iad tar 

éis cur leis na cúrsaí sin i gcaitheamh na mblianta le tacaíocht a n-urraitheoirí. Ba chóir a 

thabhairt faoi deara gur soláthraithe tábhachtacha iad na Coistí Gairmoideachais maidir leis 

na cláir oiliúna damhsa sin a chur ar fáil in Éirinn agus tá ceithre cinn de na cláir 

lánaimseartha á reáchtáil acu. 

Cé go bhfuil a gcuspóirí féin leagtha síos ag gach clár díobh maidir lena bhfuil ar intinn 

acu a chur ar fáil dá gcuid mac léinn, is féidir a rá gurb é sprioc na gcúrsaí seo go léir bunús 

cuimsitheach a chur ar fáil dóibh ó thaobh cleachtas, teoiric agus taibhiú damhsa.  Ní bhítear 

ag súil de ghnáth go rachaidh céimithe na gcúrsaí díreach isteach i gcompántas proifisiúnta 

nuair a bhíonn an cúrsa críochnaithe acu.  Maidir leo siúd a théann ag obair ar bhonn 

proifisiúnta níos déanaí is é an rud a dhéanann siad de ghnáth ná tuilleadh staidéir a 

dhéanamh thar lear tar éis dóibh oiliúint damhsa a fháil in Éirinn. Dá bhrí sin, is oiliúint 

réamhghairme damhsa an oiliúint sin a dtugtar "oiliúint damhsa gairme" go minic uirthi in 
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Éirinn, 
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agus go gcaitheann na mic léinn bliain amháin ar a laghad (agus trí bliana de ghnáth) le 

staidéar breise sula nglacann siad páirt i gcompántais damhsa gairmiúla. 

Is iondúil go mbíonn na mic léinn a bhíonn ag freastal ar na cláir sin idir 17 agus 21 

bliain d’aois. Is iad bainisteoirí na gcúrsaí a reáchtálann na hiarratais agus na hiontrálacha 

agus ní bhíonn aon bhaint ag an Lár-Oifig Iontrála leis an scéal.  Is le trialacha damhsa agus 

agallamh a roghnaítear na mic léinn, agus cé go mbíonn an Teastais Sóisearach nó an 

Ardteistiméireacht ag a bhformhór, ní bhíonn aon cheanglais fhoirmiúla acadúla leagtha síos de 

ghnáth i gcomhair na ndaoine ghlacfar ar na cúrsaí. Bíonn an-éagsúlacht maidir leis na táillí. 

Ní bhíonn ach táille chlárúcháin ainmniúil i gceist in áiteanna áirithe agus bíonn táillí chomh 

hard le €3,600 in aghaidh na bliana in áiteanna eile. 

Cé go mbíonn a struchtúr agus amchlár féin ag gach clár, múintear na cúrsaí ar feadh 

cúig uaire go leith in aghaidh an lae, cúig lá na seachtaine, ar feadh dhá théarma nó trí ó 

Mheán Fómhair go Meitheamh. I bhformhór na gcásanna, reáchtálann na coláistí scrúduithe 

bliantúla agus is minic a reáchtálann siad iad i gcomhar le comhlachtaí caighdeánacha 

scrúdaithe lena n-áirítear Comhairle Náisiúnta na gCáilíuchán Gairmoideachais, an Royal 

Academy of Dance (RAD); agus an Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD). 

Freastalaíonn na mic léinn ar chúrsaí bliana nó dhá bhliain lánaimseartha. Tá cúrsa amháin 

trí bliana á reáchtáil ag Coláiste Breisoideachais Inse Chór agus tugann sé deis do na mic léinn 

leanúint ar aghaidh le bheith ina múinteoirí cáilithe damhsa de chuid RAD agus ISTD. Bíonn 

difríocht le sonrú sa choláiste sin ó thaobh aois na mac léinn de. Bíonn na mic léinn a bhíonn ag 

staidéar le haghaidh scrúduithe múinteoireachta beagnach 30 bliain d’aois. 

Mar is léir ó liosta na gcéimithe a chuir stiúrthóirí na gcúrsaí ar fáil agus atá le feiceáil 

ag deireadh gach próifíle sa chéad roinn eile, is léir gur thosaigh go leor damhsóirí, 

córagrafaithe agus stiúrthóirí compántas na hÉireann a gcuid luathoiliúna trí fhreastal ar na 

cláir sin. Is léir ón athbhreithniú a rinneadh ar na cláir go bhfuil patrún le sonrú faoin tslí a 

ndeachaigh go leor de ghairmithe damhsa go dtí seo in Éirinn. Chuir siad tús lena gcuid oiliúna 

tosaigh in Éirinn, agus chaith siad roinnt blianta ina dhiaidh sin ag staidéar in institiúidí sa 

Ríocht Aontaithe agus san Eoraip, sula bhfuair siad obair ghairmiúil lánaimseartha i 

gcompántas damhsa. Orthu siúd bhí damhsóir a chuaigh i mbun oiliúna ag Coláiste Stiofáin 

Naofa, lean dá cuid staidéir ag an Northern School of Contemporary Dance, agus a bhí ina 

Stiúrthóir Ealaíne ina dhiaidh sin ar chompántas damhsa a bhunaigh sí féin; Fuair damhsóir 

eile oiliúint ag Coláiste Bhreisoideachais an Naigín, lean dá cuid staidéir ag an Northern School 

of Contemporary Dance, agus a bhí ina Stiúrthóir Ealaíne ar chompántas damhsa a bhunaigh sí 
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féin ina dhiaidh sin; 
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rinne damhsóir eile staidéar sa College of Dance i mBaile na Manach, lean sí dá cuid staidéar 

sa London School of Contemporary Dance, agus bhí sí ina comhbhunaitheoir ar cheann de 

phríomhchompántais damhsa na hÉireann agus í ina Stiúrthóir Ealaíne air; agus faoi 

dheireadh bhí damhsóir eile a chuaigh ag staidéar i gColáiste Breisoideachais Inse Chór, a lean 

dá cuid staidéir ag Laban agus atá ag damhsa faoi láthair le compántas damhsa atá bunaithe i 

mBaile Átha Cliath.  

Tá cur síos gearr sa chéad chuid eile ar gach ceann de na cláir oiliúna damhsa a 

ndearnadh suirbhé orthu, agus iad liostaithe in ord aibítre. 

 

2.2 Cuntais Ghairide ar na Cláir Réamh-Ghairmoideachais Damhsa   

1. Institiúid Bhreisoideachais Bhré  

An Bhliain ar Bunaíodh 

í  

2002; Clár Ardteastas Náisiúnta 2006  

Stiúrthóir  Annette Hynes / Gabriel Allen agus Paul Shortall  

Teideal an Chúrsa  Na Taibhealaíona Damhsa   

Líon na Mac Léinn  32 san iomlán  

Líon na Múinteoirí  3 Lánaimseartha; 5 Páirtaimseartha  

Reáchtálann Institiúid Bhreisoideachais Bhré dhá chlár lánaimseartha damhsa: bonnchúrsa bliana sa 

damhsa mar aon le hArdteastas Náisiúnta Damhsa BTEC. Tá an cúrsa bliana seo dírithe ar dhamhsa, ar 

thaibhiú agus ar réimsí a bhaineann leo. Cuimsíonn sé, bailé damhsa comhaimseartha, damhsa nua-

aimseartha amharclainne, damhsa snagcheoil, anailís na meán agus cinéiseolaíocht.  Cuireann an cúrsa 

ar chumas na mac léinn eolas cuimsitheach a fháil ar na stíleanna éagsúla damhsa. Féadfaidh mic léinn 

a bhfuil an leibhéal riachtanach inniúlachta bainte amach acu scrúduithe an Imperial Society of 

Teachers of Dancing a dhéanamh. Téann mic léinn rathúla ar aghaidh chuig cúrsa Ardteastas Náisiúnta 

Damhsa na hInstitiúide. Cúrsa lánaimseartha dhá bhliain is ea é sin.  Cuimsíonn an curaclam: bailé 

agus damhsa comhaimseartha, damhsa snagcheoil, cniogdhamhsa, córagrafaíocht, staidéir staire, 

taighde, réadú tionscadal agus bainistiú gnó bhig sna healaíona. Tugann na cláir seo deis do mhic léinn 

céim BA sa Damhsa a bhaint amach. Féadfaidh mic léinn a bhfuil an cúrsa seo déanta acu leanúint ar 

aghaidh go dtí blianta deiridh na gcúrsaí i gcomhair céimeanna onóracha i dTuaisceart Éireann nó sa 

Ríocht Aontaithe. Téann thart ar 75% de na céimithe ar aghaidh chun tuilleadh oiliúna a fháil.  Ba iad 

seo na hollscoileanna ba mhó ar fhreastail na mic léinn orthu: Ollscoil Sunderland, Ollscoil Chester, 

Ollscoil Middlesex agus Ollscoil Uladh (Mhig Aoidh).  

Céimithe 
Shonagh Beirne, Caroline Hayes, Lisa Heenan, Martina Lynch, Susan 

O’Brien, Aileen Rogers, Tracy Short.  

 

2.  Coláiste Stiofáin Naofa, Corcaigh  

An Bhliain ar Bunaíodh í  1990  

Stiúrthóir  Alan Foley  

Teideal an Chúrsa  Teastas sna Taibhealaíona - Damhsa  

Líon na Mac Léinn  24  

Líon na Múinteoirí  4 Páirtaimseartha  
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Cúrsa lánaimseartha a mhaireann bliain amháin is ea é seo san Firkin Crane agus bíonn sé de rogha ag 

na mic léinn leanúint ar aghaidh agus dara bliain a chaitheamh ann. Ar na hábhair a mhúintear tá bailé, 

teicnící nua-aimseartha agus snagcheoil, amhránaíocht, drámaíocht, scileanna taibhithe, anatamaíocht, 

stair an damhsa, léiriúchán agus scileanna a bhaineann leis na meáin agus le cúrsaí riaracháin. Tugtar 

Teastas Náisiúnta - FETAC Leibhéal 5 sna Taibhealaíona - Damhsa mar chreidiúint don chúrsa. 

Féadfaidh na mic léinn scrúduithe an Imperial Society of Teachers of Dance a dhéanamh i mbailé, i 

ndamhsa nua-aimseartha agus i gcniogdhamhsa. Bíonn thart ar 12 chéimithe acu gach bliain. Leanann 

thart ar 9 den 12 ar aghaidh chun tuilleadh oiliúna a fháil sna hionaid seo a leanas: Laban, Northern 

School of Contemporary  
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Dance, Performers College agus an Rambert School of Ballet and Contemporary Dance.  

Céimithe  Robert Foley, Jane Kellaghan agus Richard Murphy.  

 

3.  College of Dance, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath  

An Bhliain ar Bunaíodh í  1990  

Stiúrthóir  Joanna Banks  

Teideal an Chúrsa  Forbairt Ghairmiúil sa Damhsa  

Líon na Mac Léinn  44 san iomlán; 25 sa chéad bhliain agus 19 sa dara bliain  

Líon na Múinteoirí  1 Lánaimseartha; 6 Páirtaimseartha  

Bunaíodh an College of Dance i 1990 chun oiliúint lánaimseartha a chur ar fáil do mhic léinn óga 

Éireannacha. Tá sé mar aidhm ag bonnchúrsa dhá bhliain an Choláiste an dianoiliúint sin a chur ar fáil 

do mhic léinn ar mian leo gairmeacha a bheith acu mar dhamhsóirí gairmiúla. Féadfaidh mic léinn 

idirbhliana staidéar a dhéanamh ag an gcoláiste freisin. Glactar le mic léinn a n-éiríonn go maith leo i 

dtrialacha damhsa agus cuirtear oiliúint chuimsitheach orthu i mbailé, i ndamhsa comhaimseartha agus 

i ndamhsa snagcheoil, i gcniogdhamhsa, i gcóras aclaíochta Pilates agus i staidéir ghutha. Cuid lárnach 

den churaclam iad na léachtaí ar stair damhsa, anatamaíocht agus cothú. Bíonn thart ar 15 chéimí acu 

gach bliain agus leanann an chuid is mó acu ar aghaidh lena n-oiliúint sa Ríocht Aontaithe. Tá glactha ag 

na scoileanna damhsa seo a leanas le céimithe an Choláiste le roinnt maith blianta: Central School of 

Ballet, Bird College, London School of Contemporary Dance, Northern School of Contemporary Dance, 

Laine Theatre Arts, Rambert School of Ballet and Contemporary Dance, Performers College, Urdang 

Academy, London Studio Centre, Fontys Academy, Laban, agus Scottish School of Contemporary Dance, 

agus scoileanna damhsa eile freisin.  

Céimithe  

Gavin de Paor, Jessica agus Megan Kennedy, Eoin Mac 

Donncha, Neil O’Brien, Brendan O’Connor, Bernadette 

O’Rourke, Diarmaid O’Meara, Liz Roche, Rebecca Reilly agus 

Emma Thompson.  

 

4.  Coláiste Breisoideachais Inse Chór, Baile Átha Cliath  

An Bhliain ar Bunaíodh í  1994  

Stiúrthóir  Marion Lennon  

Teideal an Chúrsa  Staidéar Damhsa  

Líon na Mac Léinn  54 mac léinn; 3 bliana staidéir agus 18 mac léinn ar an meán 

in aghaidh na bliana  

Líon na Múinteoirí  Lánaimseartha: 5 (bíonn cuid acu ag múineadh ábhar 

forlíontach eile seachas damhsa); Páirtaimseartha: 7.  

Cuireann Coláiste Inse Chór cúrsa lánaimseartha trí bliana i Staidéar Damhsa ar fáil. Cuireann an cúrsa 

dúshraith láidir i mbailé agus i dteicnící damhsa comhaimseartha ar fáil do na mic léinn chomh maith le 

bunús láidir oiliúna dóibh siúd ar mian leo a bheith ina múinteoirí damhsa sa todhchaí. Tá modúil 

acadúla sa chúrsa freisin a chlúdaíonn réimse ábhar a roghnaíodh chun leathnú a dhéanamh ar eolas na 

mac léinn faoi réimsí gaolmhara. Déantar gach ábhar sa chúrsa a scrúdú trí mheasúnú leanúnach. Is iad 

na heagraíochtaí bainteacha a reáchtálann scrúduithe an Royal Academy of Dance Examinations agus an 

Imperial Society of Teachers of Dancing. Bítear ag súil go rachaidh na mic léinn faoi na scrúduithe 

gairmiúla seo a leanas: Imperial Society of Teachers of Dancing Foundation in Dance Instruction; ISTD 

Diploma in Dance Education; ISTD Vocational Graded Examinations (Ardleibhéal 1 agus Ardleibhéal 2) 

agus ISTD Certificate in Dance Education; Royal Academy of Dance Vocational Graded Examinations 

(Ardleibhéal 1 agus Ardleibhéal 2). Bíonn deis ag na mic léinn staidéar a dhéanamh freisin i gcomhair an 

Teastais Náisiúnta in Aclaíocht agus i gCorpacmhainn (NCEF). Cleamhnaí acadúil de chuid Ollscoil 

Luimnigh é an NCEF. Bíonn thart ar 15 chéimí acu gach bliain agus téann an chuid is mó acu ag obair 

mar mhúinteoirí. Leanann cuid acu ar aghaidh lena n-oiliúint sa Ríocht Aontaithe. Is iad na scoileanna 
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comhaimseartha is mó a dtéann siad chucu ná: Trinity Laban agus Northern School of Contemporary 

Dance.  

Céimithe  
Paul Doyle, Sinéad Dunbar, Gráinne Gorman, Natalie Grand,  

 Sadbh Ó Dúnlaing, Edel Quinlan, Elizabeth Tighe agus Áine 

Stapleton.  

 

5.  Coláiste Breisoideachais an Naigín, Co. Bhaile Átha Cliath.  

An Bhliain ar Bunaíodh í  1993  

Stiúrthóir  Lucy Dundon  

Teideal an Chúrsa  Clár Teastais i nDamhsa  

Líon na Mac Léinn  37 san iomlán; 24 sa chéad bhliain agus 13 sa dara bliain   

Líon na Múinteoirí   

Is cúrsa dhá bhliain é seo a leagadh amach chun na scileanna agus an taithí sin a thabhairt do na mic 

léinn i réimse leathan disciplíní a éilítear ar thaibheoirí sa lá atá inniu ann. Spreagtar na mic léinn a 

dtallanna ealaíonta féin a fhorbairt agus foghlaim conas oibriú mar chuid de ghrúpa trí ranganna teicnící 

damhsa, córagrafaíocht, drámaíocht agus ceol.  Ullmhaítear na mic léinn le haghaidh Scrúduithe ar 

leibhéal Grád agus Gairmoideachais leis an RAD agus leis an ISTD agus an Modern Theatre Dance 

Syllabus. Bíonn thart ar 15 chéimí ann gach bliain, agus tá go leor acu imithe ar aghaidh chun staidéar 

breise a dhéanamh ag an London School of Contemporary Dance, Trinity Laban, London Studio Centre, 

Urdang Academy, Acadamh Turgnamhach Damhsa Salzburg (san Ostair), agus ag Ollscoileanna Leeds, 

Chichester agus Uladh. Is féidir le daltaí aistriú chuig an gclár seo le linn a n-idirbhliana. Tugann an 

rogha bliana seo deis do na mic léinn óga damhsa taithí a fháil ar oiliúint lánaimseartha.  

Céimithe  
Emma Fitzgerald, Dawn Mulloy, Karla Holden, Leonie 

McDonagh, Maurice Kelliher  

Tá clár amháin damhsa lánaimseartha ar fáil i dTuaisceart Éireann i gColáiste 

Cathrach Bhéal Feirste. Bíodh is nach bhfuil an Coláiste faoi raon cúraim na Comhairle 

Ealaíon tá cuntas gearr á thabhairt anseo faoi toisc an bhaint atá aige leis an gclár oiliúna 

damhsa agus toisc a chóngaraí is atá sé dúinn.   

6  Coláiste Cathrach Bhéal Feirste  

An Bhliain ar Bunaíodh í  2009. Glactar mic léinn isteach ar an gcúrsa gach dara bliain.  

Stiúrthóir  Sandy Cuthbert  

Teideal an Chúrsa  BTEC National/BTEC Extended Diploma in Performing Arts (Dance) 

Leibhéal 3  

Líon na Mac Léinn  11  

Líon na Múinteoirí  1 lánaimseartha: 6 páirtaimseartha  
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Cuireadh an BTEC National Diploma in Dance ar bun i gColáiste Cathrach Bhéal Feirste i 1998. 

Cuireadh síneadh leis an gcúrsa in 2009 chun go n-áireofaí leis an BTEC Extended Diploma in 

Performing Arts (Dance) Leibhéal 3. Ceapadh clár an Extended BTEC le haghaidh mac léinn atá ag 

iarraidh slí bheatha a bhaint amach sna taibhealaíona. Tá an cúrsa dírithe go speisialta ar réimse an 

damhsa cé go gcuimsíonn sé foirmeacha ealaíne eile, mar shampla aisteoireacht agus ceol. Cuireann sé ar 

chumas mic léinn raon scileanna praiticiúla a fhoghlaim, caighdeáin feidhmíochta ghairmiúla a fhorbairt 

agus eolas teoiriciúil a fháil faoi “ghnó” na dtaibhealaíon. Grúpa léachtóirí speisialaithe a thugann na 

ranganna teoirice agus scileanna praiticiúla. Bíonn deis ag na mic léinn obair a léiriú os comhair an 

phobail. I measc aonad lárnach an chúrsa tá: Forbairt Teicnící Bailé Chlasaicigh, Teicnící Bailé 

Chlasaicigh a Chur i bhFeidhm, Forbairt Teicnící Damhsa Comhaimseartha, Cur i bhFeidhm Teicnící 

Damhsa Comhaimseartha, Damhsa Snagcheoil, Cniogdhamhsa, Comhthéacs Stairiúil na dTaibhléirithe, 

Cleachtadh le haghaidh Taibhléirithe, Taibhiú os comhair Lucht Féachana, Taibhléiriú Damhsa, Na 

hEalaíona sa Phobal. Leanann céimithe na gclár National agus Extended ar aghaidh lena staidéir faoi 

dhamhsa ag an Northern School of Contemporary Dance, ag an Scottish School of Contemporary Dance, 

ag Laban, agus in áiteanna eile.  
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2.3 Cláir Dhamhsa Fhochéime 

Is le déanaí a cuireadh tús le cúrsaí fochéime damhsa in Éirinn. Is le cúig bliana anuas a 

cuireadh tús leis an dá chlár, BA i nGuth agus Damhsa in Ollscoil Luimnigh (2008) agus an BA 

sa Damhsa in Ollscoil Uladh (2005). Cé go bhfuil sé deacair a rá go baileach cén tionchar a 

bheidh ag na cláir sin ar chúrsaí oideachais damhsa in Éirinn, tá fáilte rompu. Ní hamháin go 

dtugann na cláir sin roghanna breise do mhic léinn chun a gcuid scileanna teicniúla, taibhithe 

agus acadúla a fhorbairt, ach tugann siad deis do dhamhsóirí óga díograiseacha céim BA a 

bhaint amach, rud a chabhróidh go mór leo agus iad ag iarraidh leanúint dá ngairmeacha mar 

dhamhsóirí nó i réimsí gaolmhara. 

 

2.3.1. BA Guth agus Damhsa ag Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol, 

Ollscoil Luimnigh 

Bunaíodh Ollscoil Luimnigh ar dtús i 1972 mar an Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, 

Luimneach, agus bronnadh stádas ollscoile uirthi i 1989. Faoi láthair tá os cionn 13,000 mac 

léinn lánaimseartha agus páirtaimseartha fochéime ag freastal uirthi, agus os cionn 2,000 mac 

léinn iarchéime. Ba é an tOllamh Mícheál Ó Súilleabháin a bhunaigh Dámh Chruinne Éireann 

Rince agus Ceol (ar a dtugtaí Ionad Ceoil Dhomhanda na hÉireann ar dtús) ag Ollscoil 

Luimnigh i 1994 agus d'fhás sé ó shin agus é mar a bheadh coirceog chruthaitheach lán de 

bharr feabhais acadúil agus taibhithe anois. Tairgeann Dámh Chruinne Éireann Rince agus 

Ceol punann clár múinte damhsa fochéime agus iarchéime, lena n-áirítear Céim BA Guth agus 

Rince, Céim BA i gCeol Traidisiúnta agus Rince na hÉireann, Céim MA i dTaibhiú Rince 

Comhaimseartha, Céim MA i dTaibhiú Rince Traidisiúnta agus Céim MA in Eitneacóiré-

eolaíocht. Is féidir céim Ph.D. a bhaint amach i gCleachtas Ealaíon freisin. Ina theannta sin, tá 

an clár Dioplóma Iarchéime / MA sa Damhsa ar siúl in Ollscoil Luimnigh ó 1993 i leith agus é á 

reáchtáil tríd an Roinn Corpoideachais agus Eolaíocht Spóirt. 

Tá staidéar agus cleachtas damhsa ar siúl in Ollscoil Luimnigh ó 1986 i leith tráth ar 

thug Mary Nunan cuireadh do Teresa Leahy a bheith ina Damhsóir Cónaithe agus ar bhunaigh 

sí Compántas Rince Daghdha san Ollscoil ina dhiaidh sin. Bhí tionscnaimh uathúla ar siúl i 

nDámh Chruinne Éireann ó 1996 i leith, mar shampla an “Damhsóir Cónaithe" (lena n-áirítear: 

James Keane, Jean Butler, Colin 



Céim chun Tosaigh:  Tuarascáil Féidearthachta 

Nollaig 2010 26 

Dunne agus Brendán De Gallaí); agus an “Córagrafaí Cónaithe” (Liz Roche). Lena chois sin 

bhunaigh an Dr Catherine Foley Dance Research Forum Ireland (DRFI) in 2004 agus bhunaigh 

an eagraíocht sin Cartlann Rince na hÉireann i Leabharlann Glucksman na hOllscoile agus 

tacaíocht na Comhairle Ealaíon acu don tionscnamh. Is féidir céim BA a bhaint amach i gCeol 

agus Rince na hÉireann. Tá an chéim sin dírithe ar na healaíona traidisiúnta, agus éascaíonn sí 

briseadh na dteorainneacha éagsúla chomh maith le foirmeacha damhsa traidisiúnta agus 

comhaimseartha a fhí le chéile. 

Glacadh leis an gcéad ghrúpa mac léinn le haghaidh an chúrsa BA Gutha agus Rince i 

Meán Fómhair 2008. Cúrsa ceithre bliana is ea é atá á stiúradh ag Oscar Mascarenas. Bíonn an 

deis ag na mic léinn speisialtóireacht a dhéanamh i nguth nó i rince, staidéar a dhéanamh air 

mar a bpríomhdhisciplín agus freisin a scileanna a fhorbairt chun taibhléiriú a dhéanamh ar 

shaothair a mbeadh idir ghuth agus damhsa iontu.  Tá an clár dírithe ar mhic léinn a bhfuil 

spéis acu i bhforbairt ardleibhéal cumais mar amhránaithe nó mar dhamhsóirí nó a bheadh 

sásta foghlaim faoi réimse stíleanna gutha agus gluaiseachta, lena n-áirítear: ceol domhanda 

agus damhsa, amhráin agus damhsa móréilimh, damhsa comhaimseartha, luathcheol agus 

cantaireacht. 

Is iad na haidhmeanna atá leagtha síos don chúrsa ná deis a thabhairt do dhaltaí: 

"imscrúdú a dhéanamh ar an gceangal idir amhránaíocht agus damhsa trí theicnící 

corpbhunaithe; cumadóireacht nua gutha agus cóiréagrafaíocht damhsa a chruthú; scileanna 

taibhithe gutha agus damhsa a fhorbairt; scileanna taibhithe eile a fhoghlaim; staidéar a 

dhéanamh ar fhoirmeacha damhsa agus damhsa an domhain agus ar a stair; scileanna gairme 

mar fhiontraíocht, teicneolaíocht chlosamhairc, damhsa agus ceol pobail, agus scileanna 

éagsúla eile a fhoghlaim”.  

 

2.3.2. Céim BA Onóracha sa Rince Scoil na nEalaíon Cruthaitheach, Ollscoil 

Uladh 

Tá breis agus 23,000 mac léinn ag freastal ar Ollscoil Uladh. Bunaíodh é i 1984 nuair a 

cónascadh Ollscoil Nua Uladh i gCúil Rathain, an Ulster Polytechnic in Jordanstown, Coláiste 

Mhig Aoidh i nDoire agus an Coláiste Ealaíon i mBéal Feirste. Clár lánaimseartha trí bliana is 

ea an cúrsa BA Onóracha Rince a chuirtear ar fáil i Scoil na nEalaíon Cruthaitheach ar 

champas Mhig Aoidh. Tá an cúrsa faoi stiúir an Dochtúra Sophia Preston. 

Ceapadh an cúrsa chun mic léinn a ullmhú le haghaidh staidéar iarchéime agus lena 
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bhfostú mar dhamhsóirí. Faigheann na mic léinn taithí phraiticiúil i dtaibhiú agus i gcruthú 

damhsa. Déanann staidéir theoiriciúla comhlánú ar an obair phraiticiúil agus cuireann siad ar 

chumas na mac léinn a bheith páirteach i léirithe comhaimseartha damhsa.  
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Is é aidhm an chláir ná “cur ar chumas na mac léinn a bheith ina ndamhsóirí smaointeacha-

agus ina smaointeoirí a bhíonn ag damhsa”. 

Is féidir Damhsa a ghlacadh mar phríomhábhar (agus dhá thrian de na creidiúintí ag 

dul don damhsa) in éineacht leis na hábhair seo a leanas: Drámaíocht, Fraincis, Gaeilge, Ceol 

nó Spáinnis. Is féidir Damhsa a ghlacadh freisin mar fho-ábhar (agus trian de na creidiúintí ag 

dul dó) mar aon le Drámaíocht nó le Ceol. Tá trí shraith sa chlár: Cleachtas Gairmiúil Ealaíon, 

Cleachtas Cruthaitheach Damhsa agus Comhthéacsanna don Chleachtas Damhsa. Is féidir le 

mic léinn a roghnaíonn Damhsa mar phríomhábhar na sraitheanna Cleachtas Gairmiúil 

Ealaíon agus Cleachtas Cruthaitheach Damhsa a roghnú nó is féidir leo na sraitheanna 

Cleachtas Cruthaitheach Damhsa agus Comhthéacsanna don Chleachtas Damhsa a roghnú. Is 

é Comhthéacsanna don Chleachtas Damhsa an t-aon sraith atá ann do mhic léinn a roghnaíonn 

Damhsa mar fho-ábhar. 

Tosaíonn an tsraith Cleachtas Gairmiúil Ealaíon le modúl tosaigh do mhic léinn 

Damhsa, agus múintear cúig mhodúl le chéile do mhic léinn Damhsa, Drámaíochta agus Ceoil 

ina bpléitear Fiontraíocht, Oideachas sa Phobal, Treorú Tionscadal Cruthaitheach agus Clár 

For-rochtana, agus scileanna Bainistíochta Stáitse. Tugann an tsraith Cleachtas Cruthaitheach 

Damhsa  deiseanna do mhic léinn a bheith ag obair i raon cineálacha cur chuige agus 

modheolaíochtaí cóiréagrafaíochta. Cuireann an chéad mhodúl sa tsraith seo comhpháirteanna 

bunúsacha na gluaiseachta i láthair na mac léinn. Dírítear sa cheithre mhodúl ina dhiaidh sin 

ar chleachtas cruthaitheach damhsa agus is éard atá sa mhodúl deiridh ná Tionscadal 

Neamhspleách Cóiréagrafaíochta.  Ceapadh an tsraith faoi Chomhthéacsanna do Chleachtas 

Damhsa chun iniúchadh a dhéanamh ar éabhlóid na ndamhsaí atá ann faoi láthair. Bíonn rang 

amháin bailé agus rang amháin damhsa comhaimseartha in aghaidh na seachtaine sa tsraith 

seo d’fhonn  tuiscint fhisiceach agus tuiscint theoiriciúil a sholáthar maidir le stair an damhsa. 

I measc na gcéimithe a rinne an cúrsa seo in Ollscoil Uladh bhí Oona Doherty, Bridget 

Madden agus Ryan O'Neill. 

 

2.4 Scoileanna Damhsa Príobháideacha 

Chomh maith leis na cláir oiliúna lánaimseartha a ndearnadh athbhreithniú orthu, tá 

réimse leathan scoileanna damhsa príobháideacha gníomhach in Éirinn. Cuireann na 

scoileanna damhsa príobháideacha seo oiliúint ar fáil, ní hamháin do chailíní agus do 

bhuachaillí ó aois 3 suas go dtí 18, ach cuireann siad oiliúint ar fáil freisin do dhamhsóirí 
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díograiseacha ag gach aois suas go 30 bliain d'aois nó níos mó a bhfuil caighdeáin éagsúla 

teicniúla acu. I roinnt cásanna, tagann  
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mic léinn eisceachtúla ó na scoileanna seo a bhíonn in ann iarratas a dhéanamh go díreach ar 

bhreis oiliúna in institiúidí den chaighdeán is airde thar lear, gan oiliúint ar bith a fháil ó aon 

cheann de na cláir lánaimseartha a ndearnadh athbhreithniú orthu thuas. Cé nach bhfuil 

figiúirí le fáil faoi cé mhéad mac léinn atá i gceist meastar go mbeadh duine, beirt nó triúr acu 

ann in aghaidh na bliana.  

 

2.5 Suirbhé ar Chompántais Damhsa Óige in Éirinn 

Cuireann Damhsa Óige deiseanna ar fáil do bhaill na gcompántas cur lena scileanna teicniúla, 

cruthaitheacha agus taibhithe. Is iondúil go mbíonn compántais damhsa óige eagraithe thart ar 

ranganna sceidealta damhsa agus béim ar leith á leagan ar fhoghlaim, ar chleachtadh agus ar 

thaibhiú poiblí na bpíosaí a cruthaíodh go speisialta do chnuasach damhsaí. Bíonn ranganna na 

gcompántas damhsa óige in Éirinn ar siúl uair nó dhó sa tseachtain de ghnáth, agus seisiúin trí 

uair an chloig a bhíonn iontu go hiondúil.  Bíonn sceidil bhliantúla sna compántais. Bíonn na 

trialacha damhsa acu i mBealtaine nó i Meán Fómhair, agus bíonn na ranganna ar siúl ó 

Mheán Fómhair go dtí an Meitheamh dar gcionn. Bíonn roinnt taibhithe poiblí ag na 

compántais de ghnáth gach bliain, agus téann cuid acu ar chamchuairteanna le cnuasach 

damhsaí chuig ionaid thar lear. Lena chois sin bíonn roinnt mhaith féilte bliantúla agus 

débhliantúla damhsa óige ar siúl in Éirinn, ar nós an Irish Youth Dance Festival (a bhíonn ar 

siúl gach bliain i mBaile Átha Cliath), an Longford Dance Fest (a bhíonn ar siúl gach bliain sa 

Longfort), agus Sonraigh (a bhíonn ar siúl gach dara bliain i Loch Garman). Compántais 

damhsa óige a bhunaigh na féilte sin agus is iad a stiúrann iad.  Bíonn na féilte ar siúl ar feadh 

lá nó dhó agus iarrtar ar chompántais damhsa óige ar fud na hÉireann agus thar lear teacht 

agus taibhithe a dhéanamh. Cuireann na féilte sin ardán áisiúil ar fáil do chompántais damhsa 

óige a n-iarrachtaí ealaíne a eagrú agus chur i láthair os comhair lucht féachana a bhfuil eolas 

acu ar chúrsaí damhsa. 

Bíonn baill na gcompántas óige sin idir 12 bhliain d'aois suas go dtí aois 25. Bíonn idir 15 agus 

20 rannpháirtí sna compántais de ghnáth. Bíonn cuid acu cláraithe mar mhic léinn 

lánaimseartha i gcláir oiliúna damhsa; bíonn cuid eile fós ag freastal ar scoileanna damhsa 

príobháideacha. Tá thart ar 20 compántas damhsa óige gníomhach in Éirinn faoi láthair. Bíonn 

raon leathan seánraí éagsúla damhsa á gcleachtadh ag na compántais sin in áiteanna éagsúla 

ar fud na hÉireann, lena n-airítear bailé, damhsa comhaimseartha, damhsa amharclainne, 

agus damhsa aeir. Bunaíodh an chuid is mó de na compántais sin idir 10 agus 15 bliana ó shin. 
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Ní mór a lua gur 
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compántais ghairmiúla damhsa a bhunaigh ceithre cinn ar a laghad de na príomhchompántais 

damhsa óige in Éirinn nó gur bunaíodh iad trí nasc lena leithéid de chompántais.  Is iad seo a 

leanas na compántais sin: Creative Steps (a bunaíodh i gcomhar le CoisCéim); Wexford Youth 

Dance Company (a bunaíodh i gcomhar le Myriad Dance); Youth Ballet West (a bunaíodh i 

gcomhar le Chrysalis Dance); agus Dublin Youth Dance Company (a bunaíodh i gcomhar le 

Dance Theatre of Ireland). 

Bíonn táille chlárúcháin ainmniúil bliantúil ann de ghnáth chun go bhféadfaidh na baill 

a bheith rannpháirteach sna compántais. Faigheann cuid de na compántais damhsa óige in 

Éirinn maoiniú ón gComhairle Ealaíon agus ó údaráis áitiúla. D’eascair cuid de na tionscnaimh 

mhaoinithe seo as dámhachtana Ealaíon Oideachais do Dhaoine Óga a bhí á reáchtáil ag Gaye 

Tanham, Ceann Daoine Óga, Páistí agus Oideachais ag an gComhairle Ealaíon. 

Is féidir le daoine dul ar aghaidh ó Damhsa Óige chun tuilleadh oiliúna a fháil, mar is 

léir ó na samplaí seo a leanas: tá damhsóir a bhíodh le Compántas Náisiúnta Bailé Óige i mbun 

oiliúna sa English National Ballet School, agus ag damhsa faoi láthair le Ballet Ireland; 

damhsóir leis an Shawbrook Youth Dance Company a bhunaigh compántas damhsa ina dhiaidh 

sin sa Ghearmáin agus atá ina Stiúrthóir Ealaíne air faoi láthair; chuaigh damhsóir leis an 

Dublin Youth Dance Company ar aghaidh chun tuilleadh oiliúna a fháil ag an Northern School 

of Contemporary Dance agus chuaigh ag obair ina dhiaidh sin le Rex Levitates; agus ar 

deireadh, damhsóir leis an Shawbrook Youth Dance Company atá anois le Jiri Kylián agus an 

Netherlands Dance Theatre. 

Tá cur síos gairid sa chéad chuid eile ar gach ceann de na príomhchompántais damhsa 

óige in Éirinn agus iad liostaithe in ord aibítre. Faigheann an chuid is mó acu tacaíocht ón 

gComhairle Ealaíon agus / nó óna n-údarás áitiúil trí scéimeanna maoinithe éagsúla. Ní liosta 

iomlán é seo de na compántais damhsa óige atá in Éirinn ná cur síos orthu go léir. Níl amhras 

ar bith ann ach go bhféadfaimis compántais damhsa óige eile a lua ar nós Company B, Offaly 

Youth Dance Company, Nice Moves Youth Dance Company, agus Kildare Youth Dance 

Company, ach tá sé i gceist againn go gcuirfeadh na cinn atá roghnaithe againn sampla 

ionadaíoch ar fáil a léireoidh an méid gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl ag compántais damhsa 

óige, conas atá siad eagraithe agus na taibhithe a rinne siad. 
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2.5 Cur Síos Gearr ar Chompántais Damhsa Óige  

1  Creative Steps de chuid CoisCéim  

An Bhliain ar Bunaíodh í  2007  

Stiúrthóir Ealaíne  Philippa Donnellan  

Líon na mBall  18  

Líon na Múinteoirí  1 lánaimseartha  

Is cuid de chlár for-rochtana CoisCéim é Creative Steps a bunaíodh in 2007. Clár feasachta damhsa is ea 

é agus cuireann sé bonn taca faoi obair thaibhithe CoisCéim Dance Theatre agus tugann sé deis do 

dhaoine páirt a ghlacadh i raon gníomhaíochtaí damhsa. Is féidir le daoine idir 15 go 25 bliain d’aois a 

bhfuil taithí acu ar dhamhsa nó ar amharclann fhisiceach, agus atá sásta smaointe nua a iniúchadh agus 

dul sa seans, a bheith ina mball de Creative Steps. Is i mBaile Átha Cliath atá an compántas bunaithe 

agus oibríonn siad i gcomhar le córagrafaithe gairmiúla agus le healaíontóirí eile chun taibhithe dána 

úrnua damhsa a chruthú le haghaidh réimse timpeallachtaí léirithe agus le haghaidh scannán. Is 

riachtanas é go mbeadh an duine óg tiomanta d’obair chruthaitheach sa téatar damhsa. Tá sé faoi stiúir 

Philippa Donnellan, Stiúrthóir For-rochtana CoisCéim. Is iondúil go leanann beirt chomhaltaí den 

chompántas ar aghaidh chun oiliúint damhsa lánaimseartha a fháil gach bliain. I measc na gcoláistí in 

Éirinn a ndeachaigh siad chucu tá: Coláiste Breisoideachais An Naigín, Coláiste Breisoideachais Inse 

Chór, College of Dance, an Scottish School of Contemporary Dance, Ollscoil Middlesex agus an London 

Studio Centre. Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do Creative Steps CoisCéim.  

Iarchomhaltaí   

 

2.  County Wexford Youth Dance Company  

An Bhliain ar Bunaíodh í  2001  

Stiúrthóir Ealaíne   

Líon na mBall  Idir 7 agus 10 ball gach bliain  

Líon na Múinteoirí   

Compántas damhsa óige de chuid an Myriad Dance Company is ea an County Wexford Youth Dance 

Company (CWYDC), agus tá siad lonnaithe i dTeach Ceoldrámaíochta Loch Garman.  Bunaíodh é in 2001 

agus is cuid lárnach é de Chlár Oideachais & Pobail Myriad Dance. Díríonn an compántas damhsa óige 

ar chúrsaí comhaimseartha agus bíonn stíleanna agus cleachtais ghluaiseachta neamhiomaíocha acu. 

Oibríonn an compántas i gcomhar le haoi-ealaíontóirí ó Myriad Dance i rith na bliana, agus leagtar béim 

láidir ar chruthaitheacht agus ar eisprisean. Damhsóirí óga idir 13 agus 19 mbliana d’aois iad na baill. 

Bíonn siad páirteach gach seachain i ranganna, cleachtaí, ceardlanna, tionscadail damhsa agus taibhithe, 

a chuireann ar a gcumas a gcuid scileanna taibhithe a fhorbairt, foghlaim ó dhamhsóirí gairmiúla, agus 

taithí a fháil ar mhodheolaíochtaí difriúla córagrafaíochta.  Chuaigh cuid de bhaill an chompántais ar 

aghaidh chun staidéar a dhéanamh ar damhsa ag an tríú leibhéal, (lena n-áirítear: in Ollscoil 

Aberystwyth agus Ollscoil Roehampton) chuaigh cuid eile ar aghaidh chun staidéar 

drámaíochta/amharclannaíochta a dhéanamh.   

Iarchomhaltaí  Mary Francis Stamp, Danielle Fortune  

 

3.  Dublin Youth Dance Company   

An Bhliain ar Bunaíodh í  2,000  

Stiúrthóir Ealaíne  Mariam Ribon  

Líon na mBall  30  

Líon na Múinteoirí  Páirtaimseartha: 2  

Ba é an Dance Theatre of Ireland a bhunaigh an Dublin Youth Dance Company (DYDC) in 2000. Is 

compántas damhsa é do dhaoine óga ar mian leo páirt a ghlacadh in oiliúint damhsa,  
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i gcóragrafaíocht agus i dtaibhiú poiblí, agus tá sé á stiúradh ag damhsóir gairmiúil. Oibríonn an 

compántas i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún Laoghaire agus Ráth an Dúin agus an Dance 

Theatre of Ireland. Tá na baill roinnte in dhá ghrúpa (ó aois 12-16 agus ó aois 17-24). Is é aidhm an 

chompántais taithí a thabhairt do na damhsóirí óga agus iad á stiúradh ag duine gairmiúil le feabhas a 

chur ar a n-oiliúint theicniúil, le leas a bhaint as a scileanna cruthaitheacha agus léirmhínithe 

córagrafaíochta, agus deiseanna taibhithe a chur ar fáil dóibh. Feidhmíonn an compántas in Éirinn agus 

thar lear, agus d'fhorbair sé ó bheith ina chuideachta taibhithe óige agus é anois ina líonra dinimiciúil a 

thacaíonn le healaíontóirí damhsa sna réimsí seo a leanas: Oiliúint damhsa ardleibhéil i dteicnící agus 

seánraí éagsúla; Deiseanna taibhithe agus córagrafaíochta; Abhcóideacht agus comhairle gairme; Naisc 

le cláir i ndiaidh an Teastais Ardteistiméireachta agus le cláir damhsa tríú leibhéal. Bhunaigh an 

compántas an Irish Youth Dance Festival (IYDF) freisin in 2001, féile a eagraíonn sé agus a chuireann sé 

ar siúl gach bliain. Bíonn suas le 12 chompántas damhsa óige náisiúnta agus idirnáisiúnta i láthair le 

haghaidh taibhithe agus ceardlanna poiblí in Amharclann an Pavilion i nDún Laoghaire. Cuireann an 

fhéile ardán ar fáil do chompántais damhsa óige agus d’ealaíontóirí damhsa óga chun a saothair nua a 

thaispeáint i suíomh gairmiúil agus os comhair lucht féachana a bhfuil eolas acu ar chúrsaí damhsa. 

Bíonn oiliúint damhsa lánaimseartha á fáil ag an am céanna ag a lán de bhaill an chompántais agus 

téann a lán acu ar aghaidh chun oiliúint bhreise a fháil thar lear, lena n-áirítear san London School of 

Contemporary Dance, agus san Northern School of Contemporary. Tugann an Chomhairle Ealaíon 

tacaíocht don chompántas.  

Iarchomhaltaí  
Jessie Keenan, Liv O’Donoghue, Aisling O’Coineen, 

John Corcoran.  

 

4.  An Compántas Náisiúnta Bailé Óige  

An Bhliain ar Bunaíodh í  1996  

Stiúrthóir Ealaíne  Katherine Lewis  

Líon na mBall  35  

Líon na Múinteoirí  Lánaimseartha: 1; Páirtaimseartha: 2.  

Bunaíodh an Compántas Náisiúnta Bailé Óige (INYB) i 1996 agus ba é sin an compántas bailé ba thúisce 

in Éirinn ar thug an Chomhairle Ealaíon maoiniú di. Bíonn tuairim is 40 áit sa chompántas gach bliain 

agus tagann damhsóirí ó gach cearn d’Éirinn le bheith páirteach ann. Tá sé ar intinn ag Stiúrthóir 

Ealaíne an chompántais, Katherine Lewis, an cnuasach reatha a leathnú le hoibreacha coimisiúnaithe 

nua agus le hoibreacha atá cumtha cheana féin ag córagrafaithe idirnáisiúnta. Is é an rún atá aici ná cur 

leis na sceidil thaibhithe, agus go bhfeicfeadh breis daoine obair an chompántais trína léiriú ar an teilifís, 

agus go mbeadh breis camchuairteanna acu thar lear. Compántas bunaithe ar thaibhithe is ea é agus 

oibríonn siad ar bhonn leathghairmiúil.  Bíonn trialacha damhsa ann gach bliain chun baill nua a 

roghnú.  Bíonn deis acu a bheith ag obair le múinteoirí agus le córagrafaithe gairmiúla. Bíonn dhá 

shéasúr taibhithe acu gach bliain: An Fómhar agus an tEarrach. Chuaigh go leor de na baill ar aghaidh 

chun oiliúint bhreise damhsa a fháil in institiúidí thar lear, lena n-áirítear an Elmhurst Ballet School, an 

Urdang Academy, Doreen Bird College, an Northern Ballet School, agus an Salzburg Experimental 

Academy of Dance. 

 

Suimiúil go leor, bhunaigh INYB ciste scoláireachta inmheánach. Tiomsaítear an t-airgead i rith na 

bliana le díolacháin “beir agus ceannaigh”, trí phacáil málaí in ollmhargaí agus trí rudaí a dhíol i 

bhforhallaí amharclann le linn taibhithe. Dámhtar an t-airgead ansin ar na damhsóirí a dteastaíonn 

cúnamh uathu le dul chuig scoileanna samhraidh in Éirinn agus thar lear le linn bhriseadh an 

tsamhraidh. I measc na scoileanna a raibh baill an chompántais ag freastal orthu bhí: An Academy de 

Ballet Nini Theilade, an Central School of Ballet, an Irish Ballet Forum Summer Intensive, an 

Shawbrook Summer School, an Dance Institute, agus Cúrsaí Bailé Place and Wells.  

Iarchomhaltaí  Zoe Ashe-Browne, Christopher Furlong agus Sarah 

Reynolds  
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5. Irish Youth Russian Ballet Company  

An Bhliain ar Bunaíodh í  2007  

Stiúrthóirí Ealaíne  Monica Loughman agus Patricia O'Riordan  

Líon na mBall  25  
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Líon na Múinteoirí  Páirtaimseartha: 4  

Ba iad Monica Loughman agus Patricia O'Riordan a bhunaigh an Irish Youth Russian Ballet Company in 

2007 agus tá sé d’aidhm aige deis a thabhairt do dhamhsóirí óga breis oiliúna a fháil agus a dteicnící a 

fheabhsú. Tagann an compántas le chéile sa Stiúideo Bailé in Ionad Pobail Inse Chór dhá Dhomhnach in 

aghaidh na míosa. Bíonn rang uair an chloig acu agus caitheann siad trí huair an chloig ag cleachtadh. 

Bíonn siad ag obair ar bhailé clasaiceach agus ar shaothar nua le linn na bliana mar ullmhúchán le 

haghaidh taibhithe sa chéad shéasúr eile.  Oibríonn na damhsóirí le Monica Loughman agus le haoi-

chóragrafaithe mar Grant McLay (iar-phríomhoide Queensland Ballet na hAstráile), Robert Gabdullin 

(príomhoide an Perm State Ballet Company), Hannah Windows (ón English National Ballet). Tugtar an 

deis do na damhsóirí a bheith mar pháirtithe damhsa ag damhsóirí gairmiúla agus ranganna beirte a 

bheith acu in éineacht leo. Tagann damhsóirí ó scoileanna bailé ar fud na hÉireann le páirt a ghlacadh in 

oiliúint agus i dtaibhithe leis an gCompántas. Tháinig na damhsóirí in 2008 ó Bhaile Átha Cliath, ó Lú, 

ón Mhí, ó Chorcaigh, ó Chill Chainnigh, agus ó Ghaillimh, agus moltar do na damhsóirí leanúint ar 

aghaidh lena gcuid ranganna rialta lena múinteoirí bailé príobháideacha. Bhí a chéad Chamchuairt 

Náisiúnta ag an Irish Youth Russian Ballet Company in 2010. Bhí taibhiú ag an gcompántas san Helix i 

mBaile Átha Cliath i mí na Nollag 2008. Bhí an taibhiú sin le feiceáil ar RTÉ mar chuid dá shraith Ballet 

Chancers.  Cuireann Allianz urraíocht ar fáil do Monica Loughman.  

 

6.  Kerry Youth Dance Theatre  

An Bhliain ar Bunaíodh í  2009  

Stiúrthóir Ealaíne  Catherine Young  

Líon na mBall  16  

Líon na Múinteoirí  Páirtaimseartha: 1  

Is í Catherine Young a bhunaigh an Kerry Youth Dance Theatre in 2009 tar éis téarma a chaitheamh 

mar Dhamhsóir Cónaithe le Comhairle Contae Chiarraí.  Tá an ensemble seo imithe ó neart go neart. 

Rinne siad taibhiú ag Ionad Ealaíon Naomh Eoin i Lios Tuathail, sa Teach Ceoldrámaíochta i Loch 

Garman agus san Irish Youth Dance Festival i mBaile Átha Cliath. Sa bhliain 2009 fuair siad maoiniú ón 

gComhairle Ealaíon chun saothar nua a fhorbairt: “LOST”. Tá 16 damhsóirí sa chompántas faoi láthair - 

6 acu fireann agus 10 acu baineann agus iad idir 14 agus 23 bliain d’aois. Lena chois sin tá grúpa daoine 

óga cothaithe acu idir cheoltóirí, ghrianghrafadóirí agus lucht déanta scannán a oibríonn i gcomhar leo ar 

a gcuid léiriúchán. I gcás damhsóirí a leanann lena n-oiliúint leis an gCompántas féadfar iad a roghnú le 

dul i mbun taibhithe in éineacht le compántas gairmiúil Catherine YoCo Dance; tá 3 damhsóirí ón 

gcompántas óige ina bprintísigh faoi láthair le YoCo. Lean beirt bhall den chompántas óige ar aghaidh 

lena n-oiliúint sa College of Dance.  

Iarchomhaltaí  Rachel Daly, Liam Fox, Daniel Quinn, Elise Sullivan  

 

7.  Shawbrook Youth Dance Company  

An Bhliain ar Bunaíodh í  2001  

Stiúrthóir Ealaíne  Anica Louw  

Líon na mBall  Suas le 20 ball  

Líon na Múinteoirí  Lánaimseartha: 1; Páirtaimseartha: 2  

Ba iad Anica Louw agus Philip Dawson a bhunaigh an compántas i 1979. Eagraíocht ar leith é 

Shawbrook a reáchtálann scoil bailé, scoil chónaithe samhraidh, dianchúrsaí damhsa deireadh 

seachtaine agus na Cásca, dámhachtainí náisiúnta damhsa na hÉireann, agus féile damhsa óige. Tá an 

Shawbrook Youth Dance Company ar cheann de cláir rathúla damhsa Shawbrook (Thugtaí an 

Shawbrook Youth Dance Company air roimhe seo). Bunaíodh an compántas do mhic léinn damhsa sna 

déaga, agus leagadh béim faoi leith ar mhic léinn damhsa ar mian leo gairm a bheith acu mar 

dhamhsóirí agus atá ag ullmhú le haghaidh tástálacha damhsa chun oideachas damhsa tríú leibhéal a 

fháil. Mar sin féin, glactar le roinnt mac léinn nach bhfuil mórán oiliúna faighte acu roimhe sin ach atá 
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ar lasadh le teann díograise agus tiomantais   
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mar bhaill den chompántas óige. Chuir an compántas taibhithe ar stáitse ag féilte náisiúnta, lena n-

áirítear an Birr Youth Dance Festival, an Irish Youth Dance Festival, agus Féile Sonraigh. I measc na 

gcóragrafaithe a d’oibrigh leis an gcompántas bhí: Olwen Grindley, Jessica agus Megan Kennedy, Anica 

Louw, Chantal McCormick, Lisa McLoughlin, Becky Reilly, Simon Rice, Liz Roche agus Rebecca Walter. 

Leanann duine nó beirt de na baill ar aghaidh gach bliain chun oiliúint lánaimseartha a fháil. I measc na 

scoileanna agus na gcoláistí ar fhreastail siad orthu bhí: an Central School of Ballet, an Conservatoire 

National Superieur Musique et Danse de Lyon, Coláiste Breisoideachais Inse Chór, an Northern Ballet 

School, an Northern School of Contemporary Dance, Laban, an London School of Contemporary Dance, 

an Rambert School of Ballet and Contemporary Dance, agus an Rotterdam Dance Academy (Codarts). 

Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do Shawbrook Youth Dance Company.  

Iarchomhaltaí  

Marguerite Donlon, Emma Fitzgerald, Louise Hynes, 

Cliodhna Hoey, Luke Murphy, Emma O’Kane, Beckey 

Reilly, Sarah Reynolds, Michael M. Dolan, Penny 

Wilson agus Rachel Wynne.  

 

8.  Youth Ballet West  

An Bhliain ar Bunaíodh í  2007  

Stiúrthóir Ealaíne  Judith Sibley  

Líon na mBall  23  

Líon na Múinteoirí  Páirtaimseartha: 3  

Bunaíodh Youth Ballet West (YBW) in 2007 i nGaillimh. Tá 23 ball ó Ghaillimh, Longfort agus 

Luimneach sa chompántas agus roghnaíodh iad ag trialacha damhsa. Mic léinn ardleibhéil bailé iad na 

damhsóirí agus iad idir 13 agus 20 bliain d’aois. Is iad príomhchuspóirí an ghrúpa compántas 

leathghairmiúil bailé óige a chruthú in Iarthar na hÉireann; cur ar chumas damhsóirí óga a bhfuil bua 

acu oiliúint ghairmiúil den scoth a fháil gar don bhaile agus iad ag leanúint ar aghaidh lena gcuid 

staidéir acadúil; na caighdeáin theicniúla agus ealaíne is airde i mbailé a fhorbairt agus a chothabháil; 

cur ar chumas damhsóirí óga an acmhainn atá iontu a chomhlíonadh; dul i dteagmháil leis an oiread 

damhsóirí óga agus is féidir in Iarthar na hÉireann; bailéanna clasaiceacha a bhfuil cáil orthu a chur ar 

stáitse arís agus saothair níos nua-aimseartha a choimisiúnú ó chóragrafaithe; máistir-ranganna agus 

oiliúint le healaíontóirí damhsa agus le córagrafaithe idirnáisiúnta ar chuairt a thairiscint; Is iomaí rud 

atá déanta ag baill Youth Ballet West ó Mheán Fómhair 2008 i leith. Rinne siad taibhiú ar Tráthnóna 

Cultúrtha na Gaillimhe, bhí páirt acu i Seoladh Oifigiúil Baboro 2008 agus bhí siad ina n-aoi-ealaíontóirí 

ag an Sorcas Beag, rinne siad taibhiú ag oscailt na Féile ar an Imeall Bhaile Átha Cliath, Féile Sonais, an 

Longford Dance Fest agus ag an Irish Youth Dance Festival. Chuaigh triúr ball den chompántas go Basel 

na Eilvéise i mí Lúnasa 2010, le dhul ag obair le Ensemble Damhsa Cathy Sharp. Ina theannta sin is 

mion minic a théann baill an chompántais le bheith ina bprintísigh le Chrysalis Dance. Is socrúcháin 

ghearra iad sin agus bíonn siad ar siúl uair amháin in aghaidh na bliana de ghnáth. Tá triúr ball imithe 

ar aghaidh chun oiliúint lánaimseartha a fháil ó bunaíodh an compántas in 2007. Tugann an Chomhairle 

Ealaíon, agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Contae na Gaillimhe tacaíocht don 

chompántas.  

Iarchomhaltaí  Stephanie Dufresne, Mary Walsh, Elisabeth McKeever.  

 

2.6 Suirbhé ar Áiteanna ar fud an Domhain ar féidir le Mic Léinn Damhsa na hÉireann 

triall a thabhairt orthu 

Is léir ón bhfaisnéis a chuireann an clár agus na stiúrthóirí ealaíne ar fáil go ndeachaigh 

mic léinn na gcúrsaí agus na gcompántas a ndearnadh suirbhé orthu ar aghaidh chun staidéar 

a dhéanamh i raon leathan scoileanna damhsa thar lear. Seo liosta d’ainmneacha na scoileanna 
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idirnáisiúnta is minice a luaitear (in ord aibítre):  

• Laine Theatre Arts (Epsom, Surrey, an Ríocht Aontaithe) 
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• London School of Contemporary Dance (an Ríocht Aontaithe) 

• London Studio Centre 

• Northern School of Contemporary Dance (Leeds) 

• Scottish School of Contemporary Dance, Dundee College (Dundee) 

• Trinity Laban (Londain) 

• Urdang Academy (Londain) 

I measc na scoileanna eile thar lear ar fhreastail mic léinn orthu bhí: 

• Ollscoil Aberystwyth 

• Bird College (Londain) 

• Central School of Ballet (Londain) 

• Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon 

• Elmhurst Ballet School (Edgbaston, Birmingham) 

• Fontys Dance Academy (Tilburg, An Ísiltír) 

• Ollscoil Middlesex  

• Northern Ballet School (Leeds) 

• Performers College (Corringham, Essex, an Ríocht Aontaithe) 

• Rambert School of Ballet and Contemporary Dance (Londain) 

• Ollscoil Roehampton 

• Rotterdam Dance Academy–Codarts (An Ísiltír) 

• Salzburg Experimental Academy of Dance (An Ostair) 

• Stella Mann Stage School (Bedford, An Ríocht Aontaithe) 

• Tring Park (Tring, Hertfordshire, An Ríocht Aontaithe) 

• Ollscoil Chester 

• Ollscoil Chichester 

• Ollscoil Leeds 

• Ollscoil Sunderland 

2.7 Achoimre ar an Éileamh atá ar Chéim Chun Tosaigh Bunaithe ar an Soláthar 

Reatha 

Ón taighde a rinneadh don staidéar féidearthachta seo is cosúil go bhfuil tuairim is 191 

mac léinn idir 17 agus 21 bliain d’aois faoi oiliúint lánaimseartha damhsa in Éirinn i rith aon 

bhliain acadúil ar leith; agus 77 mac léinn breise cláraithe i gcláir fochéime agus damhsa agus 

iad i mbun staidéir ar ábhair eile. Fágann sé sin nuair a chuirtear an dá ghrúpa sin le chéile go 
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bhfuil 268 mac léinn i gceist. Tá thart ar 260 mac léinn damhsa 
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ag glacadh páirte i gcompántais damhsa óige freisin. Rinneadh miondealú mar seo a leanas ar 

na figiúirí sin de réir clár agus compántas sna táblaí seo:  

Oiliúint Lánaimseartha Damhsa Compántais damhsa óige 

Institiúid Bhreisoideachais Bhré  32  Creative Steps le Cois Céim  18  

Coláiste Stiofáin Naofa, Corcaigh  24  County Wexford Youth Dance Company  10  

College of Dance, Baile na Manach  44  Dublin Youth Dance Company   30  

Coláiste Breisoideachais Inse Chór  54  Kerry Youth Dance Theatre  16  

Coláiste Breisoideachais An Naigín  37  An Compántas Náisiúnta Bailé Óige  35  

    Irish Youth Russian Ballet Company  25  

Fochéime: Ollscoil Luimnigh  55  Shawbrook Youth Dance Company  20  

Fochéime: Ollscoil Uladh  22  Youth Ballet West  23  

    Compántais damhsa óige eile  80  

Iomlán:  268  Iomlán:  257  

 

Ní mór a chur san áireamh go bhfuil thart ar 15 mhac léinn ag freastal ar chúrsaí 

lánaimseartha agus páirteach i gcompántais damhsa óige ag an am céanna.  Má ghlactar leis go 

maireann na cláir oiliúna damhsa dhá bhliain nó trí (agus má ghlactar leis go bhfuil líon beag 

mac léinn ann nach gcríochnaíonn an cúrsa iomlán) is féidir a mheas go mbaineann thart ar 

100 mac léinn céim damhsa amach gach bliain i ndiaidh cúrsaí oiliúna lánaimseartha. Cé nach 

bhfuil figiúirí cruinne le fáil ar bhonn náisiúnta, tá sé réasúnta a mheas de bharr an taighde a 

rinneadh don staidéar seo, go leanann thart ar 40 nó 60 mac léinn damhsa ar aghaidh lena 

gcuid staidéir thar lear gach bliain. 

Is iad sin an chéad ghrúpa daltaí a bheadh ag éileamh páirt a ghlacadh sa chlár Céim 

chun Tosaigh agus iad ag athrú ó oiliúint a fháil in Éirinn go hoiliúint thar lear (Bheadh thart 

ar 50 mac léinn damhsa i gceist). Is é an dara grúpa a bheadh ag iarraidh páirt a ghlacadh ann 

ná na damhsóirí sin a bhfuil a gcuid oiliúna, nó cuid di, críochnaithe cheana féin acu thar lear 

(d'fhéadfadh 50 mac léinn breise a bheith i gceist sa ghrúpa seo in aon bhliain ar leith). Tá tríú 

grúpa ann a bhféadfadh spéis a bheith acu sa chlár agus is iad sin damhsóirí atá gníomhach i 

gcompántais damhsa óige na hÉireann chomh maith le mic léinn ardtallainne na scoileanna 

damhsa príobháideacha (cuirimis i gcás go mbeidh thart ar 10 damhsóirí eile sa ghrúpa sin in 

aon bhliain ar leith). D’fhéadfaí a mheas mar sin go bhféadfadh thart ar 110 iarrthóir a bheith 

ag éileamh áiteanna i gCéim chun Tosaigh gach bliain. 

Gan a chur san áireamh an bealach sonrach a leagfaí an clár amach san am atá le 

teacht, agus ar bhonn na bhfigiúirí a chuirtear i láthair anseo, tá sé 
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réasúnta a cheapadh go mbeadh an-éileamh i gcónaí, agus fiú ró-éileamh buan, ar aon chlár a 

chuirfeadh deis ar fáil do mhic léinn na hÉireann a scileanna gairmiúla damhsa a fhorbairt 

agus ar aon tionscnaimh a chuirfeadh cúnamh airgid ar fáil chun staidéar damhsa a chur i 

gcrích thar lear.  
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Transitions ag Trinity Laban. Grianghraf le caoinchead ó Lorna Hosler. 
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CAIBIDIL 3: 

SUIRBHÉ AR  

DHAMHSA RÉAMHGHAIRMIÚIL 

IDIRNÁISIÚNTA  

CLÁIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Forbhreathnú ar an gCaibidil 

Coincheap a aithnítear i go leor tíortha is ea creatlach a sholáthar do mhic léinn i 

gcomhair an trasdula ó oiliúint damhsa go slí bheatha ghairmiúil mar dhamhsóirí. Is iomaí clár 

éagsúil a ceapadh agus a forbraíodh le tríocha bliain anuas sa Ríocht Aontaithe, san Eoraip 

agus i Meiriceá Thuaidh. Dar ndóigh, bíonn gach clár, éagsúil ó thaobh an chaoi ar ceapadh é 

agus a mhodhanna oibre, ach tá go leor de na téamaí agus na cuspóirí atá leagtha amach i 

dtéarmaí tagartha an staidéir féidearthachta seo le sonrú i stair agus i ngníomhaíochtaí reatha 

na gclár sin. Ós rud é gur creatlacha iad a cuireadh ar bun agus a cothaíodh thar roinnt blianta, 

is léir go bhfuil bealaí ceaptha sna cláir sin chun mic léinn a mhealladh chucu, go bhfuil 

curaclaim ceaptha acu chun iarrachtaí ealaíne na rannpháirtithe a bhainistiú le linn an chláir, 

agus go n-oibríonn siad i gcomhar le comhpháirtithe urraíochta agus comhoibrithe chun na 

torthaí atá uathu a chur ar fáil. D'fhonn a fháil amach cad iad na struchtúir a d’fhéadfaí a úsáid 
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chun an clár Céim chun Tosaigh a bhunú in Éirinn b’fhiú breithniú a dhéanamh ar na 

modhanna sin a glacadh i dtíortha eile. 
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Roghnaíodh ceithre chlár díobh siúd chun athbhreithniú a dhéanamh orthu sa 

chomhthéacs seo. Is iad seo a leanas na cláir sin in ord aibítre: Banff in Ottawa, Ceanada; EDge 

ag an London School of Contemporary Dance; Transitions ag Trinity Laban Conservatoire of 

Music and Dance i Londain; agus Verve ag an Northern School of Contemporary Dance in 

Leeds. Ní féidir a mhaíomh ar chor ar bith gur liosta cuimsitheach é sin de na compántais nó de 

na tionscnaimh a bhféadfaí leas a bhaint astu chun clár mar Céim chun Tosaigh a fhorbairt. 

Mar sin féin roghnaíodh na cláir sin mar shamplaí áisiúla chun scrúdú a dhéanamh orthu mar 

chuid den staidéar seo toisc go n-aithnítear go bhfuil mórchuid bainte amach ag na tionscnaimh 

sin mar shamhlacha dea-chleachtais agus feabhais ealaíne. 

Chun tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn na cláir idirnáisiúnta sin, agus 

go háirithe chun scrúdú a dhéanamh ar na cláir sin i gcomhthéacs cuspóirí Chéim chun 

Tosaigh, tá athbhreithniú déanta orthu ó thaobh na ngnéithe seo a leanas: 

1. Stair agus Cuspóirí: Cén cúlra atá acu? Cén chaoi ar bunaíodh iad? Cad atá siad ag 

iarraidh a bhaint amach? 

2. Cúrsa agus Gníomhaíochtaí: Cén chaoi a bhfuil na cláir teagaisc agus ealaíne 

eagraithe? Cén chaoi a roghnaítear na mic léinn? Cé leis is cosúil gníomhaíochtaí an 

chompántais? 

3. Struchtúr, Lucht Bainistíochta agus Comhpháirtithe: Cén struchtúr riaracháin atá ag 

an gclár? Conas a bhainistítear an clár agus cé hiad na príomh-chomhpháirtithe agus na 

príomh-chomhoibrithe? 

4. Alumni: Cad atá baint amach ag an gclár maidir le mic léinn a théann ar aghaidh 

chuig compántais ghairmiúla? 

 

3.2 An Banff Centre, Banff, Alberta, Ceanada 

3.2.1. Stair 

Tá an Banff Centre suite in Banff i gcroílár na Rockies i gCeanada (daonra 8,000), thart 

ar 130 km ó Calgary. Ba é Ollscoil Alberta a bhunaigh an t-ionad i 1933 le cúrsa amháin 

drámaíochta. Aithnítear inniu é ar fud an domhain mar cheannródaí ealaíon, cultúir agus 

oideachais. Tá breis agus 20 clár ar siúl acu, lena n-áirítear Na hEalaíona Bundúchasacha, 

Damhsa, Drámaíocht, Scannán, Téatar, Físealaíona agus réimsí eile. 

Le cois na gCónaitheachtaí a reáchtáiltear sna Taibhealaíona reáchtálann an Banff 

Centre trí phríomhthionscnamh damhsa: Clár Damhsa Gairmiúil, Cónaitheacht Damhsa 
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Dúchasach,  
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agus Dámhachtain Chóragrafaíochta Clifford E. Lee.  Tugann na tionscnaimh damhsa deis do 

dhamhsóirí fás agus forbairt mar ealaíontóirí ag gach céim dá ngairmeacha trí pháirt a 

ghlacadh i gcláir Oiliúna, Phrintíseachta, agus Ghairmiúla. Dar leis an Ionad, “chuir an tacar 

scileanna ríthábhachtach a fuair siad trí na cláir sin ar chumas a lán daoine a gcéad phost a 

fháil”.  

Tá an Professional Dance Program an-tábhachtach i gcomhthéacs Chéim chun Tosaigh, 

mar gheall ar an mbealach solúbtha ina bhfuil sé leagtha amach. Reáchtáiltear an clár mar 

chlár samhraidh thar thréimhse cúig seachtaine agus forbraíodh é chun “diansceideal 

cleachtaidh agus taibhithe a thairiscint do dhamhsóirí óga a bhfuil an-ghealladh go deo fúthu". 

Is iad mic léinn na “printísigh" óga mar aon le damhsóirí gairmiúla óga atá molta ag 

comhlachtaí damhsa rannpháirteacha a ghlacann páirt sa chlár. 

 

3.2.2 Cúrsa agus Gníomhaíochtaí 

Clár cúig seachtaine is ea an Professional Dance Program ina bhfuil cheithre seachtaine 

dianoiliúna, agus seachtain amháin taibhithe ina dhiaidh sin. Ullmhaíonn sé na rannpháirtithe 

i gcomhair slite beatha gairmiúla damhsa trí thrí rang dhiana agus cleachtaí in aghaidh an lae, 

agus cuirtear bailchríoch ar an gcúrsa le ceithre thaibhiú ar an bpríomhstáitse poiblí mar chuid 

den Banff Summer Arts Festival. 

Bíonn saothair nua chóragrafaíochta mar chuid de na taibhithe sin. Déanann an clár 

Dance Apprentice comhlánú ar an gclár Gairmiúil. Freastalaíonn ealaíontóirí óga damhsa air 

agus oibríonn siad agus foghlaimíonn siad taobh leis na rannpháirtithe Gairmiúla agus tugtar 

deiseanna taibhithe dóibh san Festival Dance. Cuid den chlár freisin is ea Dámhachtain 

Chóragrafaíochta Clifford E. Lee, a thugann deis do chóragrafaí teacht chuig an Banff Centre 

chun saothar nua damhsa a chruthú agus a léiriú ag obair i gcomhar le compántas an chláir. 

 

3.2.3 Struchtúr agus Comhpháirtithe 

Is í rannóg Theatre Arts an Banff Centre a bhainistíonn an Professional Dance Program. 

Lindsay Fischer a stiúrann an Professional Dance Program. Eisean atá i gceannas ar chlár 

printíseachta National Ballet Ceanada. Bhíodh sé ina phríomhdhamhsóir le Het Nationale 

Ballet san Ísiltír agus leis an New York City Ballet. Tá na compántais ghairmiúla bailé seo a 

leanas rannpháirteach sa scéim agus  
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d’ainmnigh siad damhsóirí óga in 2010 le bheith páirteach i gclár Banff: An National Ballet, an 

Royal Winnipeg Ballet, Ballet B.C., Ballet Jörgen, agus an Boston Ballet. 

 

3.2.4. Alumni 

D’éirigh le hAlumni cláir oiliúna damhsa an Ionaid slite beatha gairmiúla a bhaint 

amach le compántais éagsúla lena n-áirítear an National Ballet of Canada, Les Grands Ballets 

Canadiens de Montréal, an Toronto Dance Theatre, an Royal Winnipeg Ballet, agus Les Ballets 

Jazz de Montreal. 

 

3.3 EDge ag an London Contemporary Dance School, Londain, An Ríocht Aontaithe 

3.3.1. Stair 

Bunaíodh an London Contemporary Dance School i 1966. Bhí rún ag Robin Howard 

damhsa comhaimseartha a thabhairt go dtí an Bhreatain agus ba eisean a bhunaigh an scoil 

agus an compántas atá mar comhpháirtí aici, an London Contemporary Dance Theatre. I measc 

na chéad mhac léinn bhí Richard Alston, Siobhán Davies agus Robert North. Bhunaigh Howard 

an Contemporary Dance Trust mar mháthairchuideachta le haghaidh an dá eagraíochta sin 

agus bhí an Tiarna Harewood, An Ridire John Gielgud, Henry Moore, Ninette de Valois, Marie 

Rambert agus Martha Graham mar phátrúin air. Bhog an Contemporary Dance Trust go 

foirgneamh ar Duke's Road ar ar thug siad “The Place” i 1969. De réir mar a d’fhás agus a 

d’athraigh an Scoil laghdaigh na naisc a bhí acu le Martha Graham agus lena chois sin tháinig 

laghdú ar theicníc Graham freisin de réir mar a tugadh réimse modhanna múinte níos leithne 

isteach, agus bhí an Scoil ina ceannródaí agus í ag gluaiseacht i dtreo creidiúnú foirmiúil agus 

maoiniú iomlán a fháil le haghaidh oiliúint damhsa.  

Compántas taibhithe iarchéime de chuid an London Contemporary Dance School is ea 

EDge agus athsheoladh é faoin ainm reatha sin in 2002. Tá spriocanna EDge ar aon dul le 

traidisiún chláir iarchéime na Scoile Damhsa maidir le tacú leis na damhsóirí aistriú ó oiliúint 

go cleachtas gairmiúil agus forbairt na n-ealaíontóirí a chur ar aghaidh i gcónaí. Tugann EDge 

an deis do ghrúpa mac léinn taibhithe iarchéime a gcuid scileanna mar ealaíontóirí damhsa a 

fhorbairt i “dtimpeallacht atá an-chruthaitheach go deo". Tá sé "deartha do mhic léinn oilte atá 

eolach faoi chúrsaí fisiceacha atá ag iarraidh a gcumas ealaíne a dhoimhniú agus a leathnú trí 

fhiosrúchán dian imscrúdaitheach agus trí spraoi cruthaitheach". Is é aidhm fógartha an 

chompántais deis a sholáthar do rannpháirtithe chun "aeistéitic an taibhithe a aimsiú agus a 
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fhorbairt laistigh de chlár camchuairte". 
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3.3.2 Cúrsa agus Gníomhaíochtaí 

Oibríonn mic léinn EDge le córagrafaithe gairmiúla a bhfuil ardchaighdeán damhsa acu 

agus le Stiúrthóir Ealaíne agus téann siad ar chamchuairteanna chuig ionaid éagsúla chun 

cláir oibre bunaidh agus cnuasach a léiriú. Oibreacha cruthaithe ag aoi-ealaíontóirí aitheanta 

atá mar bhunús chnuasach an chompántais mar aon le saothar córagrafaithe de chuid an 

chompántais atá ag teacht chun cinn. Bíonn taibhithe aonair agus taibhithe an chompántais 

uile ar an gclár camchuairte. Bíonn trialacha damhsa i gcomhair EDge ar siúl i mí Aibreáin 

chun mic léinn nua a ghlacadh i mí Mheán Fómhair. Ó Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh, beidh 

damhsóirí agus córagrafaithe araon san áireamh den chéad uair riamh le EDge. 

Chomh maith le dul ar chamchuairteanna, bíonn EDge ag gabháil de thionscadail eile 

ina ndéantar iniúchadh ar an bpróiseas cruthaitheach, lena n-áirítear scannáin damhsa, obair 

ar ala na huaire nó córagrafaíocht a bhaineann le suíomh faoi leith. Glacann damhsóirí an 

chompántais páirt i múineadh oideachasúil agus i bhforbairt ceardlann cruthaitheach.  Is é an 

aidhm atá acu ná deis a thabhairt do thaibheoirí iarchéime a bheith ag obair i meáin agus i 

stíleanna éagsúla mar dhamhsóirí comhaimseartha, agus taithí a thabhairt dóibh a léireodh go 

cruinn dóibh fairsinge thionscal an damhsa agus an pháirt a bheidh acu ann ar ball.  I mbeagán 

focal, is é an aidhm atá ag an gcompántas agus iad rannpháirteach le healaíontóirí gairmiúla 

agus i mbun comhphlé leo ná cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do na mic léinn agus iad ag 

aistriú chuig an damhsa gairmiúil. Cuireann EDge pacáistí oideachais ar fáil do scoileanna 

agus do choláistí freisin. Féadfaidh an compántas cónaitheachtaí níos faide a sholáthar i 

scoileanna nó in ionaid taispeántais chomh maith leis na ceardlanna aonair. 

 

3.3.3 Struchtúr agus Comhpháirtithe 

Cuid de roinn iarchéime an London Contemporary Dance School is ea EDge atá ar siúl le 

16 bliana agus dar leis an scoil, ba é sin an chéad cheann dá leithéid sa Ríocht Aontaithe a 

thairg Teastas Iarchéime agus céim MA do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi staidéar 

praiticiúil ar an damhsa mar dhisciplín iarchéime. Ceapadh Jeanne Yasko le déanaí mar 

Stiúrthóir Ealaíne ag EDge ag teacht i gcomharbas ar Lauren Potter. Ní hamháin go bhfuil 

Stiúrthóir Ealaíne ag EDge ach tá Riarthóir, Bainisteoir Léiriúcháin, Dearthóir Soilsithe, 

Teicneoirí, Dearthóir & Déantóir éadaí, Cúntóir éadaí, agus Oifigeach Cumarsáide ar an 

bhfoireann freisin. Beidh saothair lánfhada a cruthaigh na healaíontóirí a bhfuil cáil 

idirnáisiúnta orthu Ben Duke (RA), Jorge Crecis (An Spáinn) agus Martin Forsberg (An 

tSualainn) go speisialta i gcomhair EDge á dtaibhiú i mbliana. 
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3.3.4 Alumni  

Áirítear ar alumni compántais iarchéime taibhithe an London Contemporary Dance: 

Henri Oguike (Stiúrthóir Ealaíne Henri Oguike Dance Company); Martin Lawrance (córagrafaí 

agus iardhamhsóir leis an Richard Alston Dance Company); Angela Towler (damhsóir leis an 

Rambert Dance Company); Liala Diallo agus Hilary Stainsby (iardhamhsóirí leis an Random 

Dance Company); Greig Cooke (iardhamhsóir leis an Charles Linehan Company). Áirítear leis 

na céimithe ó athsheoladh é mar EDge in 2002: Azzurra Ardovini, atá ag damhsa faoi láthair 

leis an Phoenix Dance Theatre; Silvestre Sanchez Strattner, a bhíodh ag damhsa leis an 

Richard Alston Dance Company; Matthew Winston, a ghlac páirt i gcamchuairt dhomhanda le 

New Adventures i Nutcracker le Matthew Bourne! ; Maruisz Raczynski agus Keir Patrick, a 

d'oibrigh le Siobhan Davies Dance. 

 

3.4 Transitions ag Trinity Laban Conservatoire of Dance and Music, Londain, An 

Ríocht Aontaithe 

3.4.1. Stair 

Ionad oiliúna i gcomhair ealaíontóirí gairmiúla damhsa comhaimseartha is ea Trinity 

Laban agus maíonn siad go bhfuil an fhoireann is mó ar domhan acu de mhúinteoirí 

speisialtóireachta damhsa comhaimseartha.  Tháinig Laban agus an Trinity College of Music le 

chéile in 2005, mar an Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Dar le Laban, ní 

hamháin gurb iad an chéad conservatoire den sórt sin sa Ríocht Aontaithe, ach gur thug an 

Guardian an áit ab airde don scoil ina tháblaí léige Ardoideachais / Ollscoileanna in 2010, agus 

100% de ghrúpa céimithe na bliana 2007-08 fostaithe nó i mbun tuilleadh staidéir sé mhí tar éis 

dóibh an chéim a bhaint amach (fuarthas na staitisticí ón Higher Education Statistics Agency). 

Ba í Bonnie Bird a bhunaigh an Transitions Dance Company i Laban i 1982 agus d'fhan 

sí ann mar Stiúrthóir Ealaíne go dtí go bhfuair sí bás i 1995. Bhí Bonnie Bird ar dhuine de 

bhaill bhunaidh an Martha Graham Dance Company agus ba í an chéad mhúinteoir oifigiúil a 

mhúin teicníc Martha Graham. Bhí Merce Cunningham i measc a cuid daltaí. 

Ceapadh clár an Transitions Dance Company chun an bhearna idir an mac léinn agus an 

saol gairmiúil a líonadh, agus na scileanna a sholáthar dóibh a bhíonn uathu chun tús a chur le 
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slí bheatha ghairmiúil sa damhsa. Tá an Compántas lonnaithe i bhfoirgneamh nua Laban ag 

Deptford Creekside. Tugann an cúrsa bliana seo deis do mhic léinn a bheith ag obair le 

córagrafaithe idirnáisiúnta den scoth agus cuirtear bailchríoch air le camchuairt náisiúnta agus 

idirnáisiúnta. 

 

3.4.2 Cúrsa agus Gníomhaíochtaí 

Bíonn sceideal oibre ag baill Transitions atá cosúil le timpeallacht oibre a bheadh ag 

compántas gairmiúil. Bíonn ranganna ardleibhéil acu gach lá sa damhsa comhaimseartha agus 

i mbailé clasaiceach. Bíonn ranganna aclaíochta agus teicnící sómaigh mar thacaíocht acu. 

Oibríonn na baill le taibheoirí gairmiúla agus le múinteoirí damhsa, cleachtann siad píosaí ón 

gcnuasach, agus oibríonn siad i gcomhar le córagrafaithe gairmiúla chun saothair nua a 

chruthú. 

Téann an Compántas ar chamchuairt gach bliain ó Mhárta go mí Iúil chuig ionaid sa 

Ríocht Aontaithe agus ar fud an domhain le clár píosaí gearra damhsa, agus is minic a 

choimisiúnaíonn siad saothair nua ó chóragrafaithe oilte cruthaithe. Cuireann Transitions raon 

ranganna oideachais ar fáil do dhaltaí ar leibhéal na bunscoile agus na meánscoile mar aon le 

ceardlanna ina n-úsáidtear teicníc chomhaimseartha mar chleachtadh tosaigh agus bíonn deis 

acu ansin iniúchadh a dhéanamh ar an bpróiseas cruthaitheach taobh thiar den chnuasach 

reatha. 

Cé go bhfuil an curaclam céanna agus na ghníomhaíochtaí céanna ag rannpháirtithe i 

Transitions i rith na bliana, tá trí cháilíocht is féidir leo a fháil ag deireadh a rannpháirtíochta. 

Is féidir le mic léinn Teastas Transitions Dance Company a fháil; nó is féidir leo clárú freisin le 

haghaidh Teastas Iarchéime Taibhithe Damhsa ar bhonn staidéir bhreise nó MA i dTaibhiú 

Damhsa (a chuirtear i gcrích thar 13 mhí agus tionscadal beacht taighde mar chuid de). An City 

University London a dhéanann bailíochtú ar chláir an Dioplóma agus an MA i nDamhsa agus 

bíonn na modúil seo a leanas sa chuid a mhúintear: Cleachtas mar Thaighde, Cleachtas 

Teicniúil Ardleibhéil, An Taibheoir sa Phróiseas Cruthaitheach, Taibhléiriú Damhsa, 

Tionscadal Aonair. 

 

3.4.3 Struchtúr agus Comhpháirtithe 

Tá an compántas á bhainistiú ag Trinity Laban ó thaobh riaracháin agus ealaíne de. I 

measc na gcóragrafaithe a d’oibrigh leis an gcompántas bhí Rui Horta, Liz Aggis, Della 

Davidson, Yolande Snaith, Lea Anderson, Mark Murphy, Jamie Watton, Jasmin 
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Vardimon agus Jan De Schynkel. Is iad Lucy Guerin, Martin Nachbar agus Melanie Teal 

córagrafaithe na bliana 2011. 

 

3.4.4. Alumni 

Rinne thart ar 200 damhsóir taibhiú leis an Transitions Dance Company ó 1983 i leith, 

d’oibrigh siad le 80 córagrafaí agus chuaigh siad ar chamchuairteanna chuig níos mó ná 130 

ionad ar fud an domhain. Tá baill an Transitions Dance Company imithe ar aghaidh ag obair 

leis na compántais seo a leanas: Michael Clark, Dynion, Tavaziva, Featherstonehaughs, 

T.r.a.s.h., Adventures in Motion Pictures, New Adventures, Akram Khan Company, Siobhan 

Davies Dance Company, DV8, Rambert Dance Company, Random Dance Company agus The 

Cholmondeleys. 

 

3.5 Verve ag an Northern School of Contemporary Dance, Leeds, An Ríocht Aontaithe 

3.5.1. Stair 

Compántas iarchéime taibhithe de chuid an Northern School of Contemporary Dance 

(NSCD) is ea Verve. Bunaíodh an Northern School of Contemporary Dance i 1985 agus tá sé 

suite in Chapeltown, Leeds.  Tá sí ar cheann de phríomh-institiúidí oiliúna damhsa na Ríochta 

Aontaithe (agus ba í sin an chéad ardscoil damhsa laistigh den earnáil phoiblí sa Ríocht 

Aontaithe dar leis an NSCD). Tá thart ar 200 mac léinn ón Ríocht Aontaithe agus ó thíortha 

eile ag déanamh staidéir ag an NSCD. I measc na gcúrsaí a chuireann an NSCD ar fáil tá BPA 

(Onóracha) sa Damhsa Comhaimseartha, Dioplóma Iarchéime i nDamhsa Comhaimseartha 

agus Dioplóma Iarchéime / MA i gCóragrafaíocht. Is í Ollscoil Kent a thugann creidiúint do na 

cúrsaí sin agus lena chois sin tá Bunchúrsa i nDamhsa Comhaimseartha á sholáthar freisin. 

Seoladh Verve in 2006 mar leathnú ar Dioplóma Iarchéime an Choláiste agus ceapadh é 

chun an trasdul ó oiliúint le cleachtas gairmiúil a éascú. Cé gurb í 2010 an ceathrú bliain ag 

Verve ag gníomhú mar chompántas camchuairte meánscála, thug mic léinn taibhithe ar feadh 

breis agus deich mbliana in Amharclann Riley an NSCD agus in ionaid roghnaithe eile sa 

Ríocht Aontaithe faoin ainm Verve. Mic léinn a bhí sa bhliain dheireanach dá gcúrsaí céime nó 

teastais ab ea iad.  

 

3.5.2 Cúrsa agus Gníomhaíochtaí 

Bíonn trialacha oscailte damhsa ar siúl sa Ríocht Aontaithe agus i dtíortha eile chun 



Céim chun Tosaigh:  Tuarascáil Féidearthachta 

Nollaig 2010 58 

damhsóirí a roghnú le bheith sa chompántas ar feadh tréimhse bliana an chúrsa Dioplóma 

Iarchéime.  
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Is ó Mheán Fómhair go Meitheamh a bhíonn téarma na mac léinn ar siúl; téann Verve ar 

chamchuairt gach bliain ó Mhárta go Meitheamh.  Bíonn 12 chéimithe sa chompántas deiridh ó 

na phríomh-ardscoileanna damhsa mar aon le damhsóirí óga den scoth a bhfuil roinnt taithí 

ghairmiúil acu. Tá dáréag damhsóirí i mbliana ag Verve agus iad ar chamchuairt sa Ríocht 

Aontaithe agus san Eoraip le saothar nua a chruthaigh córagrafaithe idirnáisiúnta. Chuaigh 

compántas na bliana anuraidh ar chamchuairt chuig 19 ionad ar fud na Ríochta Aontaithe agus 

na hEorpa agus bhí 3,000 duine ag féachaint orthu i gcaitheamh tréimhse 6 mhí. Maireann seó 

an tráthnóna 120 nóiméad agus sos 20 nóiméad san áireamh. 

Is é an spriocghrúpa féachana luaite ná “lucht leanúna damhsa comhaimseartha, go 

háirithe iad siúd a d'fhreastail ar Edge, Transitions nó léirithe eile le compántais iarchéime 

damhsa agus iad siúd a bhfuil saothair le córagrafaithe Verve feicthe cheana acu; lucht leanúna 

na n-ealaíon comhaimseartha, mar shampla ceol, drámaíocht turgnamhach, 

nuascríbhneoireacht, téatar fisiciúil, ilmheán, na físealaíona, sainealaíon agus gearrscannáin; 

cleachtóirí agus gairmithe damhsa agus na healaíona; scoileanna damhsa agus ranganna atá 

dírithe ar dhaoine óga nó ar dhaoine fásta; grúpaí meánscoile; mic léinn damhsa, drámaíochta, 

na dtaibhealaíon, ceoil chomhaimseartha, lucht bainistithe feisteas nó teicstílí, stáitse agus 

cúrsaí teicniúla ó leibhéal an GCSE ar aghaidh; iarratasóirí NSCD; grúpaí óige, go háirithe iad 

siúd ar spéis leo damhsa agus na taibhealaíona”. 

 

3.5.3 Struchtúr agus Comhpháirtithe 

Cuid lárnach de chlár damhsa an NSCD is ea Verve agus é faoi stiúir dáimhe de chuid 

an NSCD. Athraíodh an Teastas Céime in 2008 go Teastas Iarchéime. Tá trí shraith i dTeastas 

Iarchéime Damhsa reatha an NSCD: scéim printíseachta iarchéime, scéim ardoiliúna agus an 

compántas camchuairte Verve. Tá Gurmit Hukam ina Phríomhstiúrthóir agus ina Stiúrthóir 

Ealaíne ó 2002 i leith agus tá Akram Khan MBE agus Darshan Singh Bhuller ina bpátrúin ar 

an Scoil. 

Chuaigh Verve ar chamchuairt le saothair choimisiúnaithe a cheap Carol Brown, 

Darshan Singh Bhuller, Fin Walker, Glenn Wilkinson, Henri Oguike, Hofesh Schechter, Kim 

Brandstrup, Rafael Bonachela, Shobana Jeyasingh, Simon Birch agus Wendy Houstoun. Tá 

saothair damhsa nua ar chlár 2010 a coimisiúnaíodh go speisialta ó Michael Schumacher 

(Amstardam, An Ollainn), Luis Lara Malvacías (Nua-Eabhrac, SAM), David Zambrano 

(Amstardam, An Ollainn / Nua-Eabhrac, SAM) ón ealaíontóir atá lonnaithe i Londain, Laila 

Diallo. 
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3.5.4. Alumni 

Céimithe de chuid an NSCD le 20 bliain anuas iad na healaíontóirí damhsa 

comhaimseartha seo a leanas: Akram Khan, Tom Roden, Robert Hylton, Benji Reid agus Fleur 

Darkin. Chuaigh céimithe ar aghaidh ag obair le DV8 Physical Theatre, leis an Phoenix Dance 

Theatre, leis an Shobana Jeyasingh Dance Company, leis an Richard Alston Dance Company, le 

Tilted Productions, leis an Henri Oguike Dance Company, leis an Balbir Singh Dance Company 

agus le Tavaziva Dance. 

 

3.6 Achoimre ar Thréithe na Samhlacha i gcomhair Chéim Chun Tosaigh 

Is mar seo a leanas atá cuspóirí luaite na gclár a ndearnadh suirbhé orthu thuas: 

• Na scileanna a chur ar fáil atá riachtanach chun go mbeidh na mic léinn in ann a 

gcéad phoist a fháil (Banff) 

• Tacú leis an athrú ó oiliúint go cleachtas gairmiúil agus leanúint ag cur chun cinn 

forbairt na n-ealaíontóirí damhsa (Edge) 

• An bhearna idir saol an mhic léinn agus an saol gairmiúil a líonadh agus na 

scileanna a sholáthar atá riachtanach chun tús a chur le gairm phroifisiúnta sa 

damhsa (Transitions) 

• Éascú a dhéanamh ar an aistriú ó oiliúint go cleachtas gairmiúil (Verve) 

 

Is léir go bhfuil na cuspóirí sin mar a bheadh macalla dhá cheann den den thrí aidhm Chéim 

chun Tosaigh faoi mar atá luaite sa Réamhrá: "tacú le forbairt ghairmiúil damhsóirí óga a 

bhfuil cónaí orthu in Éirinn" agus "tacú leis an trasdul go slí bheatha lánaimseartha ghairmiúil 

sa damhsa". 

Tá modhanna leagtha síos ag na samhlacha idirnáisiúnta sin agus cuntas teiste acu, 

agus ar an ábhar sin ba cheart go bhféadfaidh siad pointe tosaigh ó thaobh struchtúir agus 

gníomhaíochtaí a sholáthar dúinn agus muid ag iarraidh bealach a rianú i gcomhair Céim chun 

Tosaigh agus é a chur chun cinn.  Ar an ábhar sin tá liosta imlíne curtha ar fáil agam sa tábla 

thíos de na gnéithe sin atá le feiceáil arís agus arís eile sna cláir éagsúla a ndearnadh suirbhé 

orthu, agus a bheidh mar bhunsraith againn agus muid ag moladh struchtúr eagraíochta don 

chlár Céim chun Tosaigh sa chéad chaibidil eile: 
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Príomhghné an Réimse 

I 

 

Struchtúr 

Ginearálta 

Ainm agus Brandáil an Chláir/Chompántais 

Cuspóirí soiléire ó thaobh na healaíne de  

Stiúrthóir ainmnithe (a bhfuil cuntas teiste cruthaithe aige nó aici)  

Bord Bainistíochta comhdhéanta d’urraitheoirí nó de pháirtithe leasmhara  

 

II 

 

Rang, Curaclam agus 

Taibhléiriú  

Grúpa ardtallainne damhsóirí a roghnófar trí thrialacha damhsa  

Curaclam bunaithe ar chleachtas agus ar theoiric shainithe  

Tréimhse cleachtaidh; agus tréimhse taibhithe ina diaidh  

Camchuairt d’imeacht damhsa; is éard a bheadh ann de ghnáth ná 

camchuairt ar ionaid éagsúla ina gcuirfear roinnt saothar ar siúl gach 

tráthnóna  

Córagrafaíocht a chruthófar chun na críche sin ag córagrafaí cónaithe nó ag 

aoi-chóragrafaí amháin nó níos mó.   

Cuid de chúrsaí iarchéime (i gcásanna áirithe)  

Ceardlanna oideachais agus for-rochtana (i gcásanna áirithe)  

Idirghníomhaíocht le damhsóirí agus le compántais ghairmiúla  

III 

 

Lucht Bainistíochta, 

Saoráidí 

& Lóistíocht 

Cleamhnú le hinstitiúid bhunaithe damhsa, oideachais nó ealaíon a 

fheidhmeoidh mar mháthaireagraíocht nó mar phríomhurra  

Ionad tiomnaithe baile don chompántas ina mbeidh láthair cleachtaidh agus 

spás oifige.  

Ag tacú leis an bhfoireann riaracháin  

Tacaíocht theicniúil do chamchuairteanna  

IV 

 

Margaíocht & 

Cumarsáid 

Suíomh gréasáin tiomanta a chuireann stair, aidhmeanna, gníomhaíochtaí, 

pearsanra, cnuasach agus sonraí teagmhála agus iarratais an chompántais i 

láthair  

Fógairt an chláir chun díriú ar mhic léinn ionchais  

Treoirlínte áirithinte d’ionaid chamchuairte  

Taifid físeáin de thaibhithe an chompántais (m.sh. YouTube)  
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Láithreacht sna meáin shóisialta (m.sh. Facebook)  

 

 

 

 

 
Kerry Youth Dance Company. Grianghraf le caoinchead ó Catherine Young. 
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CAIBIDIL 4: 

STRUCHTÚIR EAGRÚCHÁIN AGUS AN CLÁR 

ATÁ MOLTA LE HAGHAIDH CÉIM CHUN 

TOSAIGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Forbhreathnú ar an gCaibidil 

I gCaibidil a Trí leagamar amach na gnéithe bunúsacha de chláir idirnáisiúnta atá 

deartha chun cabhrú le mic léinn ina ngluaiseacht i dtreo gairmeacha mar ealaíontóirí damhsa 

gairmiúla. Déanfaimid athbhreithniú anois ar gach ceann de na gnéithe seo chun measúnú a 

dhéanamh ar na hacmhainní a theastaíonn chun gach ceann a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs 

na hÉireann trí Céim Chun Tosaigh. Ba cheart don phróiseas seo cabhrú linn an tsraith gnéithe 

agus raon feidhme réalaíoch, nó scála gnéithe aonair, a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm laistigh 

d’fhráma ama agus buiséad réasúnta a dhearbhú. Go simplí, is é an cuspóir atá aige seo ná clár 

agus struchtúr eagrúcháin molta a dhearbhú i gcomhair Céim chun Tosaigh is féidir a bhunú sa 

ghearrthéarma, agus a dhéanann foráil d’fhorbairt agus leathnú ionchais an chláir thar 

thréimhse ama. Cuirfidh an beart seo ar ár gcumas samhail thosaigh Céim chun Tosaigh a chur 

chun cinn mar thús, agus ba chóir go gcuirfeadh sé seo ar ár gcumas riachtanais airgeadais 

ardleibhéil tosaigh an chláir a aithint. 

Ní bheadh struchtúr beartaithe go hiomlán neamhspleách ar a thimpeallacht, áfach, 

agus mar sin tá sé tábhachtach a chinntiú go mbeidh ról soiléir agus rannchuiditheach ag aon 

chlár don todhchaí san éiceachóras damhsa reatha mar atá sé faoi láthair agus mar a leanann 
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sé ag fás in Éirinn. Is é an réimse deiridh a dtabharfaimid faoi ansin sa chaibidil seo ná suí an 

chláir 

i gcomparáid leis an soláthar reatha, agus roinnt tuairimí maidir le conas a d’fhéadfaí rath an 

chláir a thomhas sa todhchaí. 

 

4.2 Struchtúir Eagrúcháin agus Clár 

Déanfaimid athbhreithniú ar gach gné aitheanta i gcomhthéacs an chláir Céim chun 

Tosaigh, ag déanamh measúnú ar an méid atá le cur i bhfeidhm i ngach cás, déanfaimid 

measúnú freisin ar na gnéithe atá le cur i bhfeidhm ón tús go héigeantach, nó más féidir iad a 

chur i bhfeidhm tar éis an clár a chruthú nó ag céim forbartha ina dhiaidh sin. I gcás ina bhfuil 

sé ábhartha, déanfaimid na himpleachtaí airgeadais a bhaineann le cur chun feidhme scála nó 

raon feidhme gach gné a mheas.  

 

4.2.1 Ainm agus Brandáil an Chláir/Chompántais 

Bunaithe ar na samplaí a ndearnadh taighde orthu, tá sé soiléir go mbíonn ainm 

leithleach agus aitheantas ealaíonta ag tionscnaimh réamh-ghairmiúla go hiondúil. Is minic a 

léiríonn an t-ainm a roghnaítear cineál agus uaillmhianta an ghrúpa damhsa, le béim ar 

dhinimiceas, ar chruthaitheacht agus ar fhorbairt, (m.sh. Verve, Transitions, EDge). Is é an t-

ainm oibre reatha atá ar an gclár beartaithe ná Céim chun Tosaigh agus ba chóir an t-ainm seo 

a mheas, taobh le roghanna malartacha eile, b’fhéidir, le húsáid mar ainm iarbhír an 

chompántais. Tá sé éigeantach an ghné seo a chur i bhfeidhm ón tús gan aon impleachtaí 

airgeadais díreacha. Ba chóir brandáil a mheas chun aidhmeanna an chompántais a chur in iúl, 

agus is féidir é seo a bhaint amach mar chuid de ghnéithe margaíochta agus cumarsáide. 

 

4.2.2 Cuspóirí ealaíne, forbartha agus eagrúcháin atá sainmhínithe go soiléir 

Is clár damhsa oideachasúil atá in Céim chun Tosaigh ag a bhfuil na spriocanna luaite 

seo a leanas: 

• tacú le forbairt ghairmiúil damhsóirí óga a bhfuil cónaí orthu in Éirinn; 

• tacú leis an trasdul go slí bheatha lánaimseartha gairmiúil damhsa 

• naisc ghairmiúla a chruthú idir damhsóirí a bhfuil oiliúint faighte acu thar lear agus 

an earnáil damhsa in Éirinn. 

 

4.2.3 Stiúrthóir 
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Tá fís shoiléir agus uaillmhianach ealaíne le haghaidh Céim chun Tosaigh riachtanach 

chun go n-éireodh le fiontar den chineál seo. Ba cheart Stiúrthóir oilte a fhostú chun ceannas a 

ghlacadh ar an gcompántas, a bheadh ábalta 



Céim chun Tosaigh:  Tuarascáil Féidearthachta 

Nollaig 2010 67 

cabhrú le sainiú agus cur i bhfeidhm na físe sin. Ba cheart go mbeadh cuntas teiste cruthaithe 

ag an stiúrthóir sna réimsí seo: córagrafaíocht, oideachas, stiúradh compántais, taibhiú, 

léiriúchán agus camchuairt. Tá sé éigeantach an mhír seo a chur i bhfeidhm ón tús. Cinnfear an 

méid ama a bheidh le cur isteach ag an Stiúrthóir a cheapfar bunaithe ar raon feidhme 

ghníomhaíochtaí an chompántais. Beidh tionchar airgeadais díreach ag an tiomantas ama seo, 

chomh maith le hionchais tuarastail. 

 

4.2.4 Bord Bainistíochta agus Aonán Dlíthiúil 

Ba cheart an cumas cuspóirí fadtéarmacha an chláir a sheachadadh, chomh maith le 

treoir, rialachas agus tacaíocht don fhoireann agus do rannpháirtithe, a chinntiú trí Bhord 

freagrach agus eolach. Ba cheart don Bhord a bheith comhdhéanta d'ionadaithe ó eagraíochtaí 

cleamhnaithe, soláthraithe maoinithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. D'fhéadfadh go 

gcuimseodh sé baill ón líonra comhpháirtithe damhsa agus eagraíochtaí ealaíon níos leithne a 

bhfuil suim acu in Céim chun Tosaigh freisin. Ba cheart aonán dlíthiúil leithleach (nó struchtúr 

riaracháin oiriúnach taobh istigh d’aonán dlíthiúil reatha) a bhunú le comhaltaí boird 

roghnaithe ainmnithe mar stiúrthóirí an aonáin. Ba cheart go gcuirfí struchtúr Boird oiriúnach 

agus aonán dlíthiúil i bhfeidhm chomh luath is a bheadh an clár gníomhach. Idir an dá linn, ba 

chóir coiste oibre nó bord comhairleach tosaigh a chur le chéile chun an tionscnamh a bhrú 

chun cinn tríd an luathchéim tosaigh. 

 

4.2.5 Grúpa Damhsóirí Cáilithe 

Ba cheart damhsóirí a roghnú trí thrialacha agus ba cheart ardleibhéal cumais teicniúil 

agus ealaíona a bheith acu, chomh maith le suim a bheith acu i bhfoghlaim agus i dtaibhiú. Ba 

cheart d’iarrthóirí na cumais seo a leanas a bheith acu chun páirt a ghlacadh sa chlár Céim 

chun Tosaigh: 

• Trí bliana oiliúna damhsa gairmiúil lánaimseartha curtha i gcrích in institiúid 

damhsa aitheanta in Éirinn nó thar lear nó 

• Céim curtha i gcrích i ndamhsa, nó in ábhar eile le comhpháirt suntasach damhsa 

agus 

• Inniúlacht fhisiciúil agus intinne a thaispeáint don oiliúint ardleibhéil seo 

• Cumas gairmiúil a thaispeáint do ghairm i ndamhsa comhaimseartha 

 

Déanfar iarratas aonair a mheas freisin ó iarrthóirí ag a bhfuil leibhéal ard taithí 



Céim chun Tosaigh:  Tuarascáil Féidearthachta 

Nollaig 2010 68 

ghairmiúil, nó ar céimithe iad ó dhisciplín eile, agus ag a bhfuil 
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an t-eolas, an tuiscint, an scil, an spreagadh agus an taithí a theastaíonn chun a bheith rathúil 

ag an ardleibhéal oiliúna seo. 

D’fhéadfadh roinnt tionchair a bheith ag an líon damhsóirí a nglactar leo ar an gcostas 

airgeadais a bhaineann le cur chun feidhme an chláir. Moltar go roghnófaí seisear damhsóirí ar 

a laghad chun páirt a ghlacadh sa gclár i dtosach, suas go huasmhéid féideartha de 12. 

Cinnfear an líon díreach bunaithe ar chineál gníomhaíochtaí an chomhaltais, na cistí a bheidh 

ar fáil, agus fís an stiúrthóra. 

Ceann de phointí tosaigh an staidéir seo, mar a leagtar síos é sa Réamhrá, ná an 

coincheap scoláireachtaí a bhronnadh ar mhic léinn damhsa chun staidéar a dhéanamh thar 

lear roimh dóibh filleadh chun páirt a ghlacadh sa chlár. Is gné tharraingteach de Céim chun 

Tosaigh a bheadh anseo, agus beidh líon agus cineál na scoláireachtaí a d’fhéadfaí a bhronnadh 

á shocrú bunaithe ar na hacmhainní airgeadais a bheidh ar fáil. Mar a thugtar faoi deara i 

gCaibidil a Dó, tá os cionn 20 clár idirnáisiúnta éagsúil ann ar a bhfreastalaíonn mic léinn 

Éireannacha ar bhonn leanúnach; mar sin, ba cheart aon scéim scoláireachta a bheith chomh 

cuimsitheach agus is féidir ó thaobh na gcoláistí ar a bhféadfadh rannpháirtithe Céim chun 

Tosaigh freastal. D’fhéadfaí cur chuige níos spriocdhírithe a úsáid ina mbeifí ag obair chun na 

scoláireachtaí sin a bhunú le clár roghnaithe amháin nó níos mó ar a bhfuil mór-éileamh ag mic 

léinn na hÉireann, amhail, Fontys Dance Academy, London School of Contemporary Dance, 

Northern School of Contemporary Dance agus an Scottish School of Contemporary Dance. 

D’fhágfadh sé seo go bhféadfaí scéim scoláireachta níos sainithe agus níos táirgiúla a fhorbairt 

chun comhoibriú feabhsaithe a chur chun cinn thar thréimhse ama idir Céim chun Tosaigh 

agus na cláir roghnaithe. 

Ní mór freisin smaoineamh ar an gcoincheap go bhfillfeadh mic léinn ar Éirinn ar feadh 

bliana mar chuid d’aon chomhaontú scoláireachta (pointe imeachta tosaigh eile a luaitear sa 

Réamhrá) freisin. Ní bheifear in ann é seo a dhéanamh má bhíonn Céim chun Tosaigh 

struchtúraithe mar chlár bliana. I gcás mic léinn ar féidir leis nó léi fostaíocht lánaimseartha a 

fháil i gcompántas gairmiúil díreach tar éis a c(h)uid staidéir, áfach, b’fhéidir go mbeadh gá an 

rogha seo a fhágáil oscailte. Má reáchtáiltear Céim chun Tosaigh mar chlár gearrthéarmach (i 

rith an tsamhraidh, mar shampla, cosúil le samhail Bannf), is cosúil gur riachtanas réasúnta a 

bheadh i rannpháirtíocht mac léinn scoláireachtaí. 
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4.2.6 Curaclam 

Beidh béim na córagrafaíochta agus na hoiliúna ar dhamhsa comhaimseartha. Moltar go 

mbeadh timpeall 30 uair an chloig teagaisc in aghaidh na seachtaine, cúig lá sa tseachtain i 

gceist sa chuid oiliúna den chlár, agus é seo á chur i láthair más féidir ag aoi-mhúinteoirí arna 

roghnú ag an Stiúrthóir. Beidh na mionsonraí den chur chuige maidir le cleachtaí, inneachar 

ranganna teicnící, amchlár agus socrú na gcleachtaí do shaothair córagrafaíochta á gcinneadh 

ag an Stiúrthóir agus déanfaidh an Bord athbhreithniú orthu gach bliain. Cinnfear fad an 

chláir bunaithe go díreach ar an maoiniú atá ar fáil. Chuimsigh na samplaí idirnáisiúnta a 

ndearnadh athbhreithniú orthu idir clár cúig seachtaine arna reáchtáil thar thréimhse an 

tsamhraidh, agus cláir bhliantúla á reáchtáil ó Mheán Fómhair go Meitheamh. Cur chuige 

amháin a d’fhéadfaí a ghlacadh maidir le Céim chun Tosaigh ná é a bhunú i dtosach mar chlár 

samhraidh bunaithe ar shamhail Banff. Dá mbeadh fáil ar tuilleadh cistí, d’fhéadfaí é a leathnú 

go clár bliana; nó go deimhin thar thréimhse ama d’fhéadfaí an dá chlár (an clár bliantúil agus 

an clár samhraidh) a reáchtáil taobh le taobh. 

 

4.2.7  Cleachtadh, Taibhiú agus Camchuairteanna 

Ba chóir “táirge insoláthartha” sainithe a bheith mar chuid lárnach den chlár, i bhfoirm 

taibhiú poiblí damhsa. I gcás samhlacha idirnáisiúnta níos mó a reáchtáiltear ar fhéilire 

bhliantúil (Verve, Transitions srl.) is é an toradh deiridh a bhíonn ann go hiondúil ná oíche 

damhsa a bhíonn idir 80 agus 120 nóiméad ar fad. Is iondúil go mbíonn na taibhithe 

comhdhéanta de thimpeall 4-10 píosa damhsa, gach ceann acu timpeall 4 go 15 nóiméad ar fad. 

Is féidir leis an gcamchuairt a bheith comhdhéanta de thimpeall 5 go 15 taibhiú ag 3 go 10 

ionad. I gcomhthéacs cláir tosaigh de Céim chun Tosaigh arna chur i bhfeidhm mar shamhail 

samhraidh, ba chóir go mbeadh sé indéanta taibhiú damhsa a chruthú a bheadh timpeall 40 go 

60 nóiméad ar fad (leis an líon agus an cineál píosaí á chinneadh ag an Stiúrthóir). D’fhéadfaí 

an taibhiú sin a chur i láthair ag ionad in aice le láthair cleachtaidh an chláir agus bheadh an 

deis ann é a thabhairt ar chamchuairt chuig ionaid ar fud na tíre a raibh suim acu ann. Beidh 

tionchar díreach ag líon agus láthair na n-ionad ar an maoiniú a theastóidh don ghné seo. I 

measc na n-ionad oiriúnach ar fud na tíre atá le meas, tá: 
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Co. Aontroma: The Cresent Arts Centre  Co. Liatroma: The Dock  

Co. Ard Mhacha: The Market Place Theatre  Co. Luimnigh: Ollscoil Luimnigh: Ceolchoirm  

Co. Cheatharlach George Bernard Shaw Theatre  Hall; Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol  

Co. an Chabháin: The Backyard Art Centre  Co. Luimnigh: Daghdha Space (St. John's Church)  

Co. an Chláir: Glór  Co. an Longfoirt: Backstage Theatre  

Co. Chorcaí: Firkin Crane  Co. Lú: Ionad Ealaíon an Droichid  

Co. Dhoire: The Playhouse Theatre  Co. Mhaigh Eo: Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh  

Co. Dhún na nGall: Ionad Ealaíon Balor  Co. Mhuineacháin: Íontas  

Co. Bhaile Átha Cliath: Dance House,  Co. Uíbh Fhailí: Amharclann & Ionad Ealaíon Bhiorra  

Co. Bhaile Átha Cliath: Project Arts Centre  Co. Ros Comáin: Ionad Ealaíon Ros Comáin  

Co. Bhaile Átha Cliath: Pavilion Theatre  Co. Shligigh: Model Arts Centre  

Co. na Gaillimhe: Ionad Ealaíon na Gaillimhe  Co. Thiobraid Árann: The Source Arts Centre  

Co. na Gaillimhe: An Dubhlann  Co. Thír Eoghain: Ionad Tyrone Guthrie  

Co. Chiarraí: Amharclann Siamsa Tíre  Co. Phort Láirge: Ionad Ealaíon Lána Gairtéir  

Co. Chill Dara: Ionad Ealaíon Riverbank  Co. Loch Garman: Ionad Ealaíon Loch Garman  

Co. Cill Chainnigh: The Watergate Theatre  Co. na hIarmhí: Ionad Ealaíon an Mhuilinn Chearr  

Co. Laois: Ionad Ealaíon Dhún Másc  Co. Cill Mhantáin: Mermaid Arts Centre  

Bíonn go leor de na féilte bliantúla reatha ar siúl go luath sa samhradh agus mar sin ní 

bheidís oiriúnach do chlár atá bunaithe sa samhradh; i gcás ina mbeadh Céim chun Tosaigh á 

reáchtáil ar bhonn bliantúil, áfach, chuirfeadh cuid de na féilte seo a leanas fóram oiriúnach ar 

fáil: 

Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath. (Bealtaine), Longford Dance Fest (Aibreán), Irish 

Youth Dance Festival. (Iúil) Féile Ealaíon na Gaillimhe. (Meitheamh), Féile Lársamhraidh 

Chorcaí. (Meitheamh) Éigse- Féile Ealaíon Cheatharlach (Meitheamh), Dublin Fringe Festival 

(Féile ar an Imeall). (Meán Fómhair), Belfast Festival at Queen’s (Deireadh Fómhair), Sonraigh 

Youth Dance Festival. Go débhliantúil i mí na Samhna. 

 

4.2.8 Córagrafaíocht 

Cinnfear an líon córagrafaithe, chomh maith le líon agus castacht na saothar arna 

chleachtadh, bunaithe ar an mbuiséad atá ar fáil ag deireadh an lae. Beidh an Stiúrthóir i 

mbun comhordaithe ar chuirí chuig aoi-chóragrafaithe agus ar sceidealú a gcuairteanna. Bheifí 

ag súil go mbeadh aoi-chóragrafaithe ag obair in éineacht le mic léinn Céim chun Tosaigh i 

gcomhthéacs cónaitheachta. Bheadh téarmaí na cónaitheachta aontaithe idir na haoi-
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chóragrafaithe aonair agus an Stiúrthóir. Ba chóir dó a bheith aontaithe roimh ré le 

córagrafaithe rannpháirteacha go mbeadh saothair arna gcoimisiúnú i gcomhair Céim chun 

Tosaigh mar chuid de chnuasach an chláir. 
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4.2.9 Nasc Acadúil trí chúrsaí Iarchéime 

Tá sé soiléir ó go leor de na samhlacha reatha go bhfuil cineálacha éagsúla cúrsaí 

dioplóma, céime nó iarchéime (le taighde breise, tionscadal nó obair thráchtais i gceist i 

gcásanna áirithe) bunaithe. Tá sé de bhuntáiste aige seo go gcuirtear modh foirmiúil 

measúnaithe ar fáil maidir le feidhmíocht agus maidir le cur chuige na mac léinn agus go 

dtugann sé aitheantas foirmiúil ar a ngnóthachain a chabhróidh leo rath a bhaint amach agus 

iad ag tabhairt faoina ngairm mar dhamhsóirí. Cé go bhféadfadh an ghné sin a bheith 

luachmhar inti féin, b’fhéidir nach mbeadh gá léi chun an clár a bhunú i dtosach. Ina theannta 

sin, bheadh gá le tréimhse comhairliúcháin i gcás aon chomhtháthú le cúrsa acadúil reatha nó 

nua chun teacht ar institiúidí comhoibritheacha i dtosach, agus ansin, chun tabhairt faoin 

bpróiseas bailíochtaithe a bhaineann leis na hinstitiúidí sin go hiondúil.  Ba cheart an 

fhéidearthacht maidir le Céim chun Tosaigh a nascadh le cúrsa acadúil nó le cáilíocht acadúil a 

choinneáil oscailte leis an aidhm formáid den chineál sin a úsáid níos déanaí agus faoi réir 

fhíseanna nasctha Céim chun Tosaigh agus na hinstitiúide rannpháirtí. 

 

4.2.10 Ceardlanna, Tionscnaimh Oideachais agus For-Rochtain Pobail 

Tá roinnt samhlacha reatha ann a éascaíonn ceardlanna taobh amuigh de 

ghníomhaíochtaí lárnacha an chomhaltais, trí bhunscoileanna nó trí mheánscoileanna, nó i 

gcomhar le tionscnaimh phobail. Tá deis ann an réimse sin a fhorbairt. Ba chóir an bhéim sa 

chéad chéim (agus go deimhin, b’fhéidir sna trí bliana tosaigh fad is atá an compántas á bhunú) 

de Céim chun Tosaigh a bheith ar chleachtadh, taibhiú agus camchuairteanna saothair 

córagrafaíochta ardchaighdeáin chun go mbeadh fócas soiléir ann agus chun forbairt 

chomhsheasmhach, láidir chlú an chláir a chinntiú. 

 

4.2.11 Idirghníomhaíocht le Damhsóirí Gairmiúla 

Tá treocht spéisiúil ann i measc cuid de na samhlacha ar a ndearnadh athbhreithniú 

damhsóirí gairmiúla a bheith rannpháirteach ina n-oiliúint agus ina ngníomhaíochtaí. Is cosúil 

go bhfuil an treocht seo ag teacht le dialóg a spreagadh ar fud réimse iomlán idir oiliúint 

dhamhsa agus gairm damhsa. Tá patrún soiléir ann freisin de chláir ag cur damhsóirí ar fáil do 

chompántais ghairmiúla, rud a chomhlíonann ceann d’aidhmeanna bunúsacha an chláir. I 

gcomhthéacs Céim chun Tosaigh, ba chóir féachaint ar mhalartuithe agus ar rannpháirtíocht le 

damhsóirí agus compántais ghairmiúla de réir mar a leanann an tionscnamh ar aghaidh. 

D’fhéadfaí é seo a  
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fhorbairt trí chomhpháirtíochtaí foirmiúla le compántas damhsa amháin nó níos mó atá 

gníomhach in Éirinn, trí chuireadh ó aoi-chóragrafaithe, nó ar bhonn neamhfhoirmiúil 

d’fhéadfadh gur cuireadh a bheadh ann do stiúrthóirí ealaíon na gcompántas bualadh le mic 

léinn i rith an chláir chun taithí a roinnt nó go deimhin chun ceardlanna a dhéanamh leis an 

ngrúpa nó le mic léinn ar leith. Os rud é go bhfuil sé seo ina ghné lárnach den chlár agus go 

bhfuil tionchar díreach aige ar rath an chláir, beidh gá le tuilleadh anailíse agus forbartha sa 

réimse seo ó na páirtithe leasmhara, ón mBord agus ón Stiúrthóir chun na torthaí 

inmhianaithe a bhaint amach. 

 

4.2.12 Cleamhnú 

Tá sé spéisiúil a thabhairt faoi deara go bhfuil gach ceann de na samhlacha ar a 

ndearnadh athbhreithniú tagtha ó institiúid fadbhunaithe oiliúna nó ealaíon agus an cás sin 

amhlaidh i gcónaí. Éascaíonn sé sineirgí cruthaitheacha idir an clár agus an institiúid, agus is 

léir go bhfuil buntáistí bonneagair agus airgeadais ag baint le socrú den chineál sin freisin. Go 

bunúsach, cuireann sé ar chumas an chláir áiseanna, scileanna pearsanra agus acmhainní na 

n-institiúidí a ghiaráil ar chostas laghdaithe nó ar chostas íosta. Cé go mbeadh sé indéanta 

Céim chun Tosaigh a chruthú le seasamh go neamhspleách, bheadh cleamhnú nó urraíocht ó 

eagraíocht phríomhúil amháin an-tairbheach ar na cúiseanna sin. D’fhéadfaí Céim chun 

Tosaigh a chleamhnú le roinnt eagraíochtaí urraíochta agus a bheith lonnaithe ag a n-áitribh 

éagsúla ar bhonn rothlach, ach méadaíonn sé seo na deacrachtaí bunúsacha a bhainfeadh le 

comhordú agus cumarsáid i gcás den sórt sin. 

 

4.2.13 Suíomh an Chláir 

Bheadh gá ag Céim chun Tosaigh leis na háiseanna seo a leanas chun an clár a 

sheachadadh: rochtain lánaimseartha ar stiúideo damhsa i rith an chláir (le trealamh 

closamhairc agus gnéithe teicniúla eile de réir mar is gá); spás oifige; teileafón agus tacaíocht 

TF i gcomhair riaracháin. D’fhéadfadh eagraíocht urraíochta oiriúnach na háiseanna sin a chur 

ar fáil; dá mbeadh Céim chun Tosaigh le feidhmiú ar bhonn aonair, d’fhéadfaí na háiseanna sin 

a fháil ag ceann de na háiseanna damhsa reatha atá in Éirinn. 

 

4.2.14 Foireann Tacaíochta 

Theastódh riarthóir amháin ar a laghad ó Céim chun Tosaigh chun cabhrú leis an gclár 

a chomhordú, le freagrachtaí lena n-áirítear ábhar fógraíochta agus na meáin, reáchtáil 
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éisteachtaí, bainistíocht conartha, ionaid tionóil a chur in áirithe i gcomhair taibhithe, 

cumarsáid a dhéanamh leis an mbord agus le páirtithe leasmhara, chomh maith le cúnamh 

agus tacaíocht a thabhairt don Stiúrthóir de réir mar is gá. Ní mór féachaint freisin ar an 

tacaíocht theicniúil a theastóidh ón gclár i rith cleachtaí agus, go háirithe, má thugtar faoi 

chamchuairt. Is léir go mbeadh tionchar díreach ag fostú foirne - ar bhonn conartha nó buan- ar 

bhuiséad an chláir. 

 

4.2.15 Suíomh Gréasáin an Chláir 

Ba cheart suíomh gréasáin eolais a chur ar fáil ag tús an chláir. Bheadh na rannáin 

éagsúla dírithe ar an bpobal i gcoitinne, damhsóirí an todhchaí, na meáin agus ionaid tionóil 

ionchais. Bunaithe ar chuid de na samhlacha reatha, d’fhéadfadh cuid de na gnéithe seo a 

leanas a bheith sa suíomh Gréasáin: Bunús agus aidhmeanna an chlár; Beathaisnéisí an 

Stiúrthóra agus na haoi-chóragrafaithe; Sceideal an chláir; Treoracha maidir le hiarratas a 

dhéanamh; Cúlra do dhamhsóirí agus alumni an chláir; Cur síos ar pháirtithe leasmhara agus 

urraithe an chláir; Sonraí teagmhála don chuideachta agus do bhaill foirne aonair; Naisc le 

meáin tacaíochta bhreise ar líne. 

 

4.2.16 Meáin Tacaíochta Bhreise ar Líne 

Tá na meáin ar líne ag dul chun cinn i gcónaí agus mar thoradh air sin tá grúpaí agus 

pobail ealaíon, chomh maith lena lucht féachana agus an pobal níos leithne ag glacadh le agus 

ag brath ar mhodhanna nua craoltóireachta agus roinnt faisnéise. I gcomhthéacs Céim chun 

Tosaigh, d’fhéadfaí é seo a úsáid chun feasacht mhéadaithe an chompántais a chur chun cinn trí 

phróifíl a chruthú ar líonraí sóisialta le nuashonrú rialta; Blag don chompántas; cur chun cinn 

giotaí de chleachtaí nó taibhithe an chompántais ar YouTube; feasachán ríomhphoist chun 

páirtithe leasmhara agus an pobal níos leithne a choinneáil ar an eolas maidir le dul chun cinn 

i rith na bliana agus camchuairteanna atá ag teacht aníos. Cé go bhfuil siad seo saor go maith 

le cur i bhfeidhm, is léir go bhfuil roinnt ama i gceist chun aitheantas comhsheasmhach, 

gairmiúil a chothú sna sruthanna éagsúla a luaitear; bheadh na gnéithe sin roghnach agus 

d’fhéadfaí iad a úsáid de réir mar is gá agus iad a leathnú thar imeacht ama. 
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4.3 Impleachtaí Airgeadais don Struchtúr atá Beartaithe 

Tá achoimre tugtha agam sa tábla thíos ar na gnéithe lárnacha den struchtúr beartaithe 

i gcomhair Céim chun Tosaigh arna n-aithint sa chuid roimhe seo. Os rud é nach bhfuil sé 

éigeantach na gnéithe go léir a chur i bhfeidhm ón tús, tugann an tábla seo achoimre ar na 

gnéithe atá riachtanach chun tús a chur leis an gclár. Tá impleachtaí airgeadais gach gné 

tugtha faoi deara agam (.i. iad sin lena bhfuil caiteachas ag baint, iad sin a d’fhéadfadh ioncam 

a thuilleadh, nó iad sin atá neodrach) agus tá tuilleadh eolais curtha ar fáil agam maidir le 

comhchodanna áirithe chun soiléireacht de bhreis a thabhairt i gcás inar gá.  

Mír 
Impleacht Airgeadais 

  
Nótaí 

Struchtúr Riaracháin  

Bord Bainistíochta  Neodrach    

Aonán Dlíthiúil agus 

Airgeadais  

Caiteachas  

D’fhéadfadh cuid de seo a bheith á 

sholáthar i bhfoirm comhchineáil ag 

cleamhnaí/comhpháirtí. 

Spás Oifige  Caiteachas  

Trealamh agus tacaíocht TF; 

Teileafón  

Caiteachas  

Árachas  Caiteachas  

Foireann  

Stiúrthóir  Caiteachas  D’fhéadfadh conradh páirtaimseartha 

nó lánaimseartha a bheith i gceist 

Bainisteoir/Riarthóir  Caiteachas  D’fhéadfadh conradh páirtaimseartha 

nó lánaimseartha a bheith i gceist 

Tacaíocht theicniúil  Caiteachas  Bheadh an ról seo páirtaimseartha 

Mic léinn, Curaclam & Cnuasach  

Scoláireachtaí do Mhic Léinn  Caiteachas    

Spás Cleachtaidh  Caiteachas  D’fhéadfadh sé seo a bheith á sholáthar 

i bhfoirm comhchineáil ag 

cleamhnaí/comhpháirtí. 
Tacaíocht chlosamhairc  Caiteachas  

Aoi-chóragrafaithe  Caiteachas    

Aoi-mhúinteoirí  Caiteachas    

Táillí Mac Léinn Ioncam 

Cé go bhféadfaí roinnt scoláireachtaí a 

bhronnadh, d’fhéadfaí táillí mac léinn 

a chur i bhfeidhm mar a dhéantar i 

gcás samhlacha idirnáisiúnta. 

(TABHAIR FAOI DEARA Ní iondúil go 

gcuirtear cóiríocht íoctha ar fáil do 

mhic léinn). 

Camchuairteanna  

Taisteal & Lóistín  Caiteachas    

Cultacha, Dearadh Seit, Ceol, 

Fearais  

Caiteachas  Ag glacadh leis nach gá urlár damhsa a 

cheannach.  
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Fáltais Ionad Tionóil  Ioncam    

Díolacháin chlár an taibhithe  Ioncam    

Margaíocht & Cumarsáid  

Aitheantas & Brandáil an 

Chompántais  

Caiteachas    

Cruthú, óstáil & nuashonrú 

suímh Gréasáin  

Caiteachas    

Poiblíocht an Chláir  Caiteachas    
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Chomh maith le hachoimre a thabhairt ar an struchtúr atá beartaithe i gcomhair Céim 

chun Tosaigh, beidh an tábla seo áisiúil chun treochlár airgeadais ardleibhéil a chruthú, rud a 

dtabharfar aghaidh air i gCaibidil a Sé. 

 

4.4 Suí an Chláir 

Ní mór don chlár Céim chun Tosaigh oibriú i gcomhar leis na soláthraithe oideachais 

damhsa atá in Éirinn faoi láthair. Ba cheart go bhfeicfeadh na soláthraithe agus a mic léinn an 

clár mar acmhainn luachmhar a chuirfidh le taithí agus le hinniúlacht damhsa na mac léinn, 

agus a chuirfidh slí bhreise ar fáil dóibh chun tabhairt faoi ghairm sa damhsa. Tá an anailís ar 

an soláthar damhsa reatha in Éirinn, ar a ndearnadh cur síos i gCaibidil a Dó, tairbheach, mar 

sin, chun a dhearbhú cén seasamh a bheadh ag Céim chun Tosaigh i gcomparáid le cláir agus le 

compántais reatha. 

Déantar iarracht an méid seo a leanas a léiriú sa scéimre ar an gcéad leathanach eile: 

1. Sreabhadh ionchais mac léinn damhsa in Éirinn bunaithe ar sholáthar oiliúna 

damhsa reatha agus ar threochtaí; 

2. Achoimre neasach ar aoisphróifíl na mac léinn damhsa atá i gceist ag na 

céimeanna forbartha éagsúla; agus, 

3. Seasamh sealadach molta i gcomhair Céim chun Tosaigh bunaithe ar an 

sreabhadh sin 
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Ba cheart do Chéim chun Tosaigh idirghníomhú breise a chur ar fáil idir damhsóirí arna 

n-oiliúint thar lear agus a rannpháirtíocht in earnáil damhsa na hÉireann chun an tríú cuspóir 

luaite de chuid an chláir atá leagtha síos sa Réamhrá a chomhlíonadh. Táthar ag súil go 

gcabhródh an seasamh atá leagtha síos anseo chun an méid sin a bhaint amach. Is táscaire 

feidhmíochta don todhchaí maidir le Céim chun Tosaigh a bheidh i líon (agus/nó céatadán) na 

mac léinn a ghlacfaidh páirt sa chlár agus a leanfaidh ar aghaidh ag gníomhú go gairmiúil sa 

damhsa. (Mar sheachfhocal, os rud é nach bhfuil aon fhigiúirí ann faoi láthair a bhailítear go 

lárnach chun buille faoi thuairim a thabhairt ar an líon mac léinn a leanann ar aghaidh trí na 

céimeanna forbartha éagsúla ar a ndéantar cur síos sa scéimre thuas, d’fhéadfadh sé go 

gcuirfeadh Céim chun Tosaigh deis ar fáil chun tosú ag bailiú agus ag déanamh anailíse ar na 
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sonraí sin. 
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Chomh maith le seasamh loighciúil molta a thabhairt don chlár amach anseo, 

tabharfaidh an scéimre a leagtar síos thuas an deis dúinn tosú ag aithint comhpháirtithe 

ionchais maoinithe, oideachais agus damhsa ag a mbeidh ról bunriachtanach chun rathúlacht 

Céim chun Tosaigh a chinntiú agus ar a ndéanfar athbhreithniú sa chéad chaibidil eile. 
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CAIBIDIL 5: 

COMHPHÁIRTITHE DON  

CHLÁR CÉIM CHUN TOSAIGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Forbhreathnú ar an gCaibidil 

Bunaithe ar struchtúr imlíne an chláir don todhchaí mar a mholtar é, is féidir grúpa 

comhpháirtithe agus comhoibritheoirí ionchais a aithint. Ní mór soiléiriú a dhéanamh ar ról 

agus ar fhreagrachtaí díreacha gach ceann de na comhpháirtithe sin de réir mar a théann an 

tionscadal chun cinn, agus tá sé i gceist go mbeadh an t-athbhreithniú ar chomhpháirtithe 

féideartha a luaitear anseo ina phointe tosaigh plé i measc na gcomhpháirtithe ábhartha. 

Féachann an chaibidil seo ar chomhpháirtithe féideartha don chlár Céim chun Tosaigh. 

Cuimsítear orthu seo comhpháirtithe maoinithe foirmiúla agus eagraíochtaí cleamhnaithe 

chomh maith leis an bpobal níos leithne d’oideachasóirí damhsa agus eagraíochtaí ar mian leo 

páirt ábhartha a ghlacadh in Céim chun Tosaigh nó a bheith bainteach le maoirsiú a dhéanamh 

ar an dul chun cinn agus ar leagan amach a ghníomhaíochtaí de réir mar a fhorbraíonn sé. 

5.2 Príomh-chomhpháirtí Maoinithe 

 

Beidh ar Céim chun Tosaigh treoir a ghlacadh ó phríomh-urra maoinithe atá freagrach 

as cruthú an chláir agus as maoirsiú leanúnach a dhéanamh air. Is í an Chomhairle Ealaíon an 
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phríomheagraíocht maoinithe damhsa in Éirinn, agus mar sin bheadh sé nádúrtha di an ról sin 

a ghlacadh agus Céim chun Tosaigh a bhunú. Ar ndóigh, beidh sé seo ag brath ar 
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maoiniú a bheith ar fáil agus an maoiniú sin a bheith leithdháilte ar an tionscnamh ina dhiaidh 

sin. Beidh roinnt roghanna le glacadh ó thaobh an struchtúir agus na ngníomhaíochtaí amach 

anseo mar thoradh ar an maoiniú a bheidh ar fáil, agus cuirtear roinnt roghanna tosaigh ar fáil 

dó seo i gcuid an bhuiséid de Chaibidil a Sé. 

Mar a deirtear sa Réamhrá, is é an pointe tosaigh don staidéar seo ná “go bhfuil an 

easpa atá ann maidir le soláthar cuimsitheach i gcomhair oideachas agus gairmoiliúint damhsa 

ag cur bac le forbairt na foirme ealaíne sin in Éirinn. Tá bearnaí suntasacha sa chóras foirmiúil 

oideachais damhsa fós (go háirithe maidir le hoiliúint theicniúil), agus bíonn ar dhamhsóirí óga 

dul thar lear chun tuilleadh staidéir a dhéanamh.” Tá an bonn tuisceana seo dearbhaithe sa 

staidéar seo, agus tá an líon mac léinn atá i gceist soiléirithe freisin. Bunaithe ar na freagraí ó 

na hoideachasóirí damhsa ar a ndearnadh suirbhé don staidéar seo, bheadh fáilte roimh aon 

tionscnamh chun tabhairt faoi na bearnaí aitheanta. Mar sin, ba cheart tús áite a thabhairt do 

leithdháileadh maoinithe don chlár (an méid agus is féidir é sin a dhéanamh) más mian leis an 

gComhairle Ealaíon an beart seo a chur i bhfeidhm. 

Os rud é gurb í an Chomhairle Ealaíon príomh-mhaoinitheoir Céim chun Tosaigh, bheifí 

ag súil go nglacfadh sí freagracht as tús a chur le bunú an chláir, agus go mbeadh ról 

maoirsithe aici i mbunú Bord Stiúrtha agus i bhforbairt an chláir ina dhiaidh sin. 

 

5.3 Príomh-chomhpháirtí Cleamhnaithe 

Chomh maith le maoiniú príomhúil a fháil ón gComhairle Ealaíon, ba cheart 

smaoineamh ar phríomh-chomhpháirtí cleamhnaithe nó urra a fháil. Cé go bhféadfadh Céim 

chun Tosaigh feidhmiú mar eagraíocht nó mar thionscnamh neamhspleách, is cosúil ó 

shamhlacha idirnáisiúnta go mbaintear na torthaí is fearr amach nuair a reáchtáiltear clár den 

chineál sin i gcomhar le heagraíocht oideachais damhsa fadbhunaithe a bhfuil cuntas teiste 

cruthaithe aici. Chomh maith leis na buntáistí lóistíochta agus airgeadais a bhainfeadh le socrú 

den chineál sin, chruthódh sé malartú ealaíonta, oideachais agus gairmiúil atá i gcroílár go leor 

de na cláir rathúla atá thar lear. 

Bunaithe ar réamhphlé, agus faoi réir an struchtúir deiridh den chlár Céim chun 

Tosaigh, tá roinnt comhpháirtithe ionchais le próifíl ard ann a d’fhéadfadh an ról mar 

chomhpháirtí cleamhnaithe a ghlacadh. I dtosach báire, tá Ollscoil Luimnigh 
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ina comhpháirtí ionchais nádúrtha chun an ról sin a chomhlíonadh, agus tá suim curtha in iúl 

aici tuilleadh plé a dhéanamh maidir leis na chéad chéimeanna eile chun cabhrú le cruthú an 

chláir. Os rud é go bhfuil Ollscoil Luimnigh ar cheann de na príomhsholáthraithe ar chláir 

oideachais damhsa in Éirinn, tá bonneagar mór reatha agus sraith leathnaithe acmhainní aici 

cheana féin, agus d’fhéadfadh sé go mbeadh Céim chun Tosaigh ábalta tairbhe a bhaint as seo. 

Tá Damhsa Éireann, an comhlacht ionadaíoch maidir le damhsa gairmiúil, tar éis suim a léiriú 

freisin bunaithe ar réamhphlé, go háirithe i gcomhthéacs dianchúrsa samhraidh. Moltar gur 

cheart don Chomhairle Ealaíon tuilleadh plé a dhéanamh leis an dá eagraíocht sin - nó, go 

deimhin, le haon eagraíocht eile a léiríonn spéis - maidir le ról lárnach den chineál sin, tar éis 

don tuarascáil féidearthachta seo a bheith foilsithe agus scaipthe. 

 

5.4 Comhpháirtí Tánaisteach Urraíochta 

Ba cheart dúinn glacadh leis ag an bpointe seo go mbeadh an Chomhairle Ealaíon - léi 

féin (má tá Céim chun Tosaigh le bunú mar thionscnamh neamhspleách) nó i gcomhar le 

comhpháirtí cleamhnaithe príomhúil eile - ábalta an maoiniú go léir is gá chun an clár a 

reáchtáil a chur ar fáil. Is é sin le rá, níor cheart go mbeadh an clár ag brath ar mhaoiniú ó 

thríú páirtí chun dul i mbun feidhme os rud é go bhfuil soláthar maoinithe ó fhoinsí eile deacair 

a thuar, gan trácht ar an méid ama a d’fhéadfadh sé a thógáil chun é a bhaint amach. 

É sin ráite, ba cheart maoiniú breise a lorg ó fhoinsí oiriúnacha chun forbairt bhreise a 

dhéanamh ar na cláir agus a réimse a mhéadú, chomh maith le feabhas a chur ar acmhainní 

agus mealltacht an chláir do mhic léinn a mhéadú. Is fiú fiosrú a dhéanamh maidir le foinsí óna 

bhféadfaí maoiniú nó tacaíocht bhreise den chineál sin a fháil, agus b’fhéidir go bhféadfaí plé 

tosaigh a dhéanamh leis na heagraíochtaí sin le linn bhunú an chláir chun measúnú a 

dhéanamh ar an spéis atá acu tacaíocht a chur ar fáil don chlár. 

Cur chuige amháin a d’fhéadfaí a úsáid ná scoláireachtaí aonair nó ciste scoláireachta a 

chruthú ina mbeadh urraitheoirí breise páirteach. Tá roinnt buntáistí suntasacha ag baint le 

cur chuige den chineál sin. Ar an gcéad dul síos, feiceann an comhpháirtí urraíochta na 

buntáistí inbhraite díreacha a bhaineann le tacaíocht den chineál sin (.i. scoláire aitheanta gach 

bliain agus an dul chun cinn a dhéanann sé nó sí); agus freisin, is bealach simplí agus áisiúil do 

chomhlacht tacaíochta atá i scoláireacht chun a bheith páirteach sa chlár agus 
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chun a gcuid tacaíochta a chur ar fáil; agus ina theannta sin, is méid réasúnta maoinithe atá i 

scoláireacht do mhac léinn amháin in aghaidh na bliana a lorg ó eagraíocht (timpeall €5,000 do 

mhac léinn amháin). 

D’fhéadfaí labhairt i dtosach le cuid de lucht tacaíochta reatha na dtionscnamh damhsa 

in Éirinn. Áirítear leis seo comhlachtaí san earnáil phoiblí, amhail comhairlí áitiúla agus 

cathrach a chuireann roinnt maoiniú ar fáil do dhamhsa cheana féin mar a chonacthas san 

athbhreithniú ar sholáthar reatha i gCaibidil a Dó. Tacaíonn na Coistí Gairmoideachais go 

láidir leis an damhsa trí sholáthar reatha roinnt clár atá leagtha síos i gCaibidil a Dó, agus 

b’fhéidir gur bhfiú labhairt leis an gCumann Gairmoideachais in Éirinn (comhlacht ionadaíoch 

náisiúnta na gCoistí Gairmoideachais). D’fhéadfaí labhairt freisin leis an gcomhlacht oiliúna 

FÁS nó go deimhin leis an Roinn Oideachais, cé go mbeadh gá le roinnt oibre sa dá chás sin 

chun measúnú a dhéanamh ar chomhoiriúnacht scéimeanna reatha le haidhmeanna agus le 

struchtúr Céim chun Tosaigh. 

Ba cheart féachaint freisin ar chuideachtaí agus ar eagraíochtaí san earnáil 

phríobháideach, go háirithe iad siúd atá tar éis fonn a léiriú cheana féin urraíocht a chur ar fáil 

i gcomhair damhsa nó na healaíona go ginearálta. Ba cheart féachaint go háirithe ar 

chuideachtaí ilnáisiúnta a dhéanann urraíocht ar thionscnaimh damhsa i dtíortha eile, ionas go 

bhféadfaí urraíocht den chineál céanna a dhéanamh trína bhfochuideachtaí áitiúla in Éirinn. Ar 

deireadh, d’fhéadfaí daonchairde aonair nó a gcomhlachtaí ionadaíocha a chur ar an eolas 

maidir leis an gclár agus d’fhéadfaí labhairt leo chun measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht Céim 

chun Tosaigh ó thaobh a n-aidhmeanna agus a mbuiséid féin. 

 

5.5 Comhpháirtithe Damhsa 

Mar is léir ón scéimre ina ndéanta cur síos ar sheasamh molta Céim chun Tosaigh sa 

chaibidil deiridh, beidh an clár ag idirghníomhú le go leor de na hinstitiúidí damhsa sa tír. 

Beidh na scoláirí ag teacht ó na scoileanna, na coláistí agus na hollscoileanna ar a ndéantar cur 

síos, agus táthar ag súil go bhfeicfí na heagraíochtaí sin mar chomhpháirtithe sa chiall is 

leithne ó thaobh forbairt an chláir de. Cé nach mbeadh gá le socrúchán foirmiúil, ba cheart go 

mbeadh spiorad comhoibrithe agus cúise á roinnt leis na gníomhaithe atá ann cheana féin. 

Chun é seo a chinntiú, ba cheart féachaint go cúramach ar chumarsáid  
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rialta leis na heagraíochtaí sin ar bhonn leanúnach, leis an aidhm a n-ionchur a fháil agus an 

líon is mó is féidir mic léinn a bheith rannpháirteach gach bliain. B’fhiú freisin ionadaithe ó na 

hoideachasóirí damhsa reatha a bheith ar aon Bhord de chuid Céim chun Tosaigh amach anseo. 

Beidh ról bunriachtanach ag na compántais damhsa gairmiúla a fheidhmíonn in Éirinn i 

bhforbairt Céim chun Tosaigh. Tá os cionn cúig chompántas déag damhsa gairmiúil gníomhach 

in Éirinn faoi láthair, agus cuireann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht ar fáil d’fhormhór na 

gcompántas sin le leibhéil éagsúla maoinithe. Tá deis in Céim chun Tosaigh comhoibriú 

foirmiúil a bheith ann leis na compántais sin trí scéimeanna cónaitheacha do chóragrafaithe 

agus trí choimisiúnú saothair ar leith a chuirfidh na mic léinn ar stáitse. Go teoiriciúil, bheadh 

dhá nó trí chompántas i gceist leis seo gach bliain. Ba chóir soláthar a dhéanamh freisin do 

bhealaí breise chun oibriú i gcomhar le compántais damhsa gairmiúla chun a chinntiú go 

gcuirtear deiseanna ar fáil do mhic léinn Céim chun Tosaigh chun na scileanna a theastaíonn 

chun gairm damhsa a bhaint amach a fhoghlaim agus a fhorbairt. Cabhróidh sé seo chun 

idirghníomhú breise a bhaint amach le mic léinn Éireannacha atá faoi oiliúint thar lear agus 

earnáil damhsa na hÉireann. D’fhéadfadh sé go mbeadh ciall le comhpháirtíocht níos foirmiúla 

a shocrú le compántas damhsa gairmiúil amháin nó níos mó, agus ba cheart don Bhord agus 

stiúrthóir an chláir amach anseo measúnú a dhéanamh air seo. 

D’fhéadfadh scoileanna agus coláistí damhsa idirnáisiúnta a bheith ina gcomhpháirtithe 

ag an gclár Céim chun Tosaigh freisin. B’fhéidir go bhféadfaí naisc níos foirmiúla a bhunú trí 

Céim chun Tosaigh le ceann amháin nó níos mó de na scoileanna sin. Bheadh sé de bhuntáiste 

le naisc den chineál sin go bhféadfaí comhleanúnachas a chinntiú ó bhliain go bliain agus 

struchtúr sainithe forbartha a chur ar fáil do dhamhsóirí Éireannacha a d’fhreastalódh ar na 

cláir sin. Theastódh am agus fócas Bhord agus stiúrthóir Céim chun Tosaigh chun na naisc sin 

a fhorbairt, cosúil le haon chomhpháirtíocht foirmiúil, chomh maith leis na gníomhaíochtaí 

leanúnacha a theastódh chun an clár a chur i gcrích. 
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Compántas Náisiúnta Bailé Óige. Grianghraf le caoinchead ó Katherine Lewis. 
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CAIBIDIL 6: 

BUISÉID AGUS TREOCHLÁR CHUN 

CÉIM CHUN TOSAIGH A CHUR I BHFEIDHM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Forbhreathnú ar an gCaibidil 

Tar éis dúinn struchtúr imlíne agus seasamh don todhchaí a bhunú don tionscnamh 

Céim chun Tosaigh, féachaimid anois ar na himpleachtaí buiséid a bhainfeadh le cur i bhfeidhm 

cláir den sórt sin. Leagtar síos na comaoin airgeadais a bhaineann le bunú Céim chun Tosaigh 

sa chéad chuid den chaibidil seo, agus cuirtear réimse costais tosaigh i láthair atá bunaithe ar 

bhoinn tuisceana réasúnta. Féachaimid ar an bhfráma ama forfheidhmithe a theastódh chun an 

clár a bhunú thar thréimhse trí bliana tosaigh sa chaibidil seo freisin. Is é an aidhm atá leis seo 

sraith agus ord gníomhaíochtaí a aithint a chabhróidh chun Céim chun Tosaigh a fhorbairt óna 

chéim coincheapa reatha go dtí seachadadh nithiúil agus bunú cláir rathúil. 

 

6.2 Buiséid Ardleibhéil Céim Chun Tosaigh 

Chun réamh-mheastachán buiséid ardleibhéil sealadach a ghineadh i gcomhair Céim 

chun Tosaigh, tosóimid le liosta de na míreanna i gCaibidil a Ceathair a aithníodh mar 

ghnéithe riachtanacha. Aithníodh na gnéithe mar ghné a d’éiligh caiteachas, gné a ghin ioncam 

nó i gcásanna áirithe, gné neodrach ó thaobh mórthionchar buiséid de. Ag tosú dúinn ón 
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liosta sin, is féidir linn meastachán a thabhairt ar an méid réasúnta a bheadh i gceist maidir le 

gach gné, bunaithe ar rátaí reatha. 

Tá sé seo déanta againn i gcás dhá phríomh-shamhail atá bunaithe ar na samplaí 

idirnáisiúnta ar a ndearnadh athbhreithniú i gCaibidil a Trí. Is éard atá i samhail a haon ná 

dianchúrsa samhraidh atá bunaithe ar chlár Banff a reáchtáiltear thar thréimhse cúig 

seachtaine.  Is éard atá i samhail a dó ná clár bliana a reáchtáiltear ar bhonn bliain féilire 

acadúil ó Mheán Fómhair go Meitheamh, amhail EDge, Transitions agus Verve. Tá iarracht 

déanta againn réamh-mheastachán íosta a aithint don dá shamhail. Go bunúsach, leis an gcur 

chuige sin, táimid ag cur na ceiste: céard é an méid is lú airgid nó acmhainní a theastódh chun 

Céim chun Tosaigh a bhunú sa bhformáid sin? Chomh maith leis an bhfigiúr íosta, tá figiúr 

ardleibhéil curtha in iúl againn leis an gceist: Cén méid réasúnta airgid nó acmhainní a 

theastódh chun clár den scoth a sheachadadh? 

Go hachomair, tá ceithre réamh-mheastachán buiséid ardleibhéil éagsúla curtha ar fáil 

againn bunaithe ar na cineálacha cur chuige seo a leanas: 

 

I. Dianchúrsa samhraidh le buiséad íosleibhéil (íosta) 

II. Dianchúrsa samhraidh le buiséad ardleibhéil (barrmhaith) 

III. Clár bliana acadúil le buiséad íosleibhéil (íosta) 

IV. Clár bliana acadúil le buiséad ardleibhéil (barrmhaith) 

 

Tá nóta maidir leis na boinn tuisceana a bhaineann leis na cineálacha cur chuige éagsúla, agus 

na mionsonraí maidir leis na figiúirí a bheith dá thoradh sin, tugtha faoin tábla. 
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Uim

h. 
Mír 

I 

Dianchúrsa 

Samhraidh 

 

Meastachán 

Íosleibhéil 

  

II 

Dianchúrs

a 

Samhraid

h 

 

Meastachá

n 

Ardleibhéi

l 

  

III 

Bliain 

Acadúil 

  

Meastac

hán 

Íosleibhé

il 

  

IV 

Bliain 

Acadúil 

  

Meastach

án 

Ardleibhéi

l 

  

  Struchtúr Riaracháin         

1  Bord Bainistíochta  €400  €800  €1,000  €1,500  

2  Aonán Dlíthiúil agus Airgeadais  €2,000  €4,000  €3,000  €6,000  

3  Spás Oifige  €2,000  €4,000  €3,000  €4,000  

4  Trealamh agus tacaíocht TF; agus Teileafón  €2,000  €4,000  €4,000  €8,000  

5  Árachas  €1,000  €1,500  €1,500  €3,000  

   Foireann          

6  Táillí stiúrthóra  €20,000  €28,000  €40,000  €53,300  

7  Táillí Riarthóra/Bainisteora  €10,000  €14,000  €20,000  €26,600  

8  Tacaíocht theicniúil (Soilsiú, stáitse & fuaim)  €1,700  €2,500  €4,000  €7,000  

  Mic léinn, Curaclam & Cnuasach          

9  Spás Cleachtaidh  €4,000  €6,000  €16,500  €18,000  

10  Tacaíocht chlosamhairc  €200  €1,000  €1,000  €1,500  

11  Aoi-chóragrafaithe  €6,000  €12,000  €20,000  €35,000  

12  Aoi-mhúinteoirí  €3,000  €4,000  €10,000  €18,000  

13  Scoláireachtaí do Mhic Léinn  €2,500  €15,000  €10,000  €30,000  

14  Táillí Mac Léinn (Ioncam)  -€1,800  -€4,000  -€15,000  -€28,000  
   Camchuairteanna          

15  Taisteal & Lóistín  €1,000  €2,000  €5,600  €8,000  

16  Cultacha, Dearadh Seit, Ceol, Fearais  €2,000  €3,000  €3,000  €4,000  

17  Táillí cíosa ar ionaid tionóil  €1,000  €2,000  €7,000  €10,000  

18  Fáltais ar an nGeata (Ioncam)  -€2,000  -€4,000  -€14,000  -€20,000  
19  Díolachán chlár an taibhithe (Ioncam)  -€160  -€250  -€1,120  -€2,500  
  Margaíocht & Cumarsáid          

20  Aitheantas & Brandáil an Chompántais  €1,500  €2,500  €1,500  €2,500  

21  Cruthú, óstáil & nuashonrú suímh Gréasáin  €1,500  €2,500  €2,500  €4,000  

22  Poiblíocht don Chlár (lena n-áirítear 

Stáiseanóireacht & postas)  

€1,000  €2,000  €2,500  €3,500  

Fo-Iomlán na gCostas Bliantúil Measta:  €58,840  €102,550  €125,980  €193,400  

Móide Suim Teagmhais ag 10%  €5,884  €10,255  €12,598  €19,340  

Fo-Iomlán na gCostas Bliantúil Measta i gComhair €64,724  €112,805  €138,578  €212,740  
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Céim Chun Tosaigh:  

 

6.2.1 Nótaí agus Boinn Tuisceana le haghaidh an Tábla Buiséid 

1. Bord Bainistíochta: beidh poist na gcomhaltaí deonach, mar sin is costais neodracha a bheidh iontu 

den chuid is mó; is liúntais taistil, seomraí ar cíos agus sólaistí amháin atá i gceist leis na figiúirí a 

luaitear anseo, agus iad sin bunaithe ar 4 chruinniú ar a mhéid in aghaidh na bliana. 

I. Bunaithe ar an íosriachtanas. 

Tá II, III agus IV bunaithe ar rannpháirtíocht bhreise ón mbord le liúntais níos mó i gcomhréir leis an 

rannpháirtíocht sin. 
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2: Cúrsaí Dlí agus Airgeadais: cuimsítear bunú aonáin, cuntais bhliantúla, conarthaí dlí bunúsacha de 

réir mar is gá. 

 

3: Spás oifige: bunaithe ar tháillí íosta a bhaineann le hoifig le seirbhísí, is é sin €400 in aghaidh na 

míosa. 

 

4: TF & Teileafón 

I. Bunaithe ar íosmhéid de ríomhaire pearsanta/ríomhaire glúine amháin, bogearraí oifige, costais fóin 

phóca €20 in aghaidh na míosa ar an meán agus tacaíocht ócáideach de réir mar is gá. 

 

5: Árachas: bunaithe ar íoschlúdach árachais slánaíochta riosca ghairmiúil. 

 

6: Stiúrthóir: ag úsáid bonn neasach de €48,000 in aghaidh na bliana pro rata (nó €4,000 in aghaidh na 

míosa). 

I: figiúr bunaithe ar 5 mhí lánaimseartha in aghaidh na bliana 

II: figiúr bunaithe ar 7 mí lánaimseartha in aghaidh na bliana 

III: figiúr bunaithe ar 10 mí lánaimseartha in aghaidh na bliana 

IV: figiúr bunaithe ar 12 mhí lánaimseartha in aghaidh na bliana (ÁSPC san áireamh) 

Tabhair faoi deara: Glactar leis i gcás I, II agus III go bhfuil táillí ar bhonn conartha amháin agus nach 

dtabhaítear muirir ÁSPC fostóra ina leith. 

 

7: Riarthóir/Bainisteoir: ag úsáid bonn neasach de €24,000 in aghaidh na bliana pro rata (nó €2,000 in 

aghaidh na míosa). 

I: bunaithe ar 5 mhí lánaimseartha 

II: bunaithe ar 7 mí lánaimseartha 

III: bunaithe ar 10 mí lánaimseartha 

IV: bunaithe ar 12 mhí lánaimseartha (ÁSPC san áireamh) 

Tabhair faoi deara: Glactar leis i gcás I, II agus III go bhfuil táillí ar bhonn conartha amháin agus nach 

dtabhaítear muirir ÁSPC fostóra ina leith. 

 

8: Tacaíocht theicniúil: bunaithe ar riachtanas i gcomhair dearthóir soilse, bainisteoir stáitse agus fuaim. 

I. Íosfhigiúirí bunaithe ar dhá thaibhiú oíche (dearthóir soilse = 5 lá oibre ag €200 in aghaidh an lae = 

€1000); bainisteoir stáitse - €250 in aghaidh na hoíche = €500; fuaim = €200. 

II, III agus IV: bunaithe ar mhéadú incriminteach arna chinneadh ag líon na dtaibhithe. 

 

9: Spás Cleachtaidh: 

I. Íosmhéid bunaithe ar 4 seachtaine ranganna agus cleachtaí = 20 lá @ “prix d’ami” de €200 in aghaidh 

an lae = €4,000. 

II. Bunaithe ar chostas stiúideo €300 in aghaidh an lae 

III. Bunaithe ar riachtanas stiúideo 6 mhí 6*22 lá = 132 lá @ “prix d’ami” de €125 in aghaidh an lae = 

€16,500 

IV. Bunaithe ar rochtain neamhtheoranta ar léas bliana. 

 

10. Tacaíocht Chlosamhairc: 

I. Riachtanas íosta, bunaithe ar cheamara digiteach agus córas fuaime 

Tá II, III agus IV bunaithe ar sofaisticiúlacht breise a thugann cumas saothar físeáin a thaifeadadh agus 

a léiriú (m.sh. le cur ar an idirlíon agus i gcomhair poiblíochta.) 

 

11: Aoi-chóragrafaithe: 

I. Bunaithe ar íosriachtanas de 2 scéim chónaitheach d’aoi-chóragrafaithe a chuirfeadh 1 go 2 saothar an 

duine ar fáil = 2 x €3,000 

II. Bunaithe ar 3 aoi-chóragrafaí a chuirfeadh 1 go 2 saothar an duine ar fáil = 3 x €4,000 

III agus IV bunaithe ar chastacht agus fad breise na saothar agus ar thréimhse fostaíochta níos faide. 
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12: Aoi-mhúinteoirí: 

I. Bunaithe ar riachtanas íosta aoi-múinteora amháin ar feadh sé seachtaine (ag timpeall €500 in 

aghaidh na seachtaine) = €3,000 

II. Bunaithe ar 2 mhí múinteoireachta d’aoi-mhúinteoir amháin nó níos mó (ag timpeall €2,000 in 

aghaidh na míosa) = €4,000. 

III. Bunaithe ar 5 mhí múinteoireachta d’aoi-mhúinteoir amháin nó níos mó = €10,000. 

IV. Bunaithe ar 9 mí múinteoireachta d’aoi-mhúinteoir amháin nó níos mó = €18,000. 

 

13: Scoláireacht do Mhic Léinn: bunaithe ar tháille bhliantúil do choláiste idirnáisiúnta de €5,000 

I. Bunaithe ar an leibhéal íosta leathscoláireacht amháin do mhac léinn amháin 

II. Bunaithe ar scoláireacht iomlán do thriúr mac léinn 

III. Bunaithe ar scoláireacht iomlán do bheirt mac léinn 

IV. Bunaithe ar scoláireacht iomlán do sheisear mac léinn 

 

14: Táillí Mac Léinn: Bunaithe ar an mbonn tuisceana go mbeadh táille chlárúcháin nó rollaithe 

bunúsach infheidhmithe i gcás mic léinn nach bhfuil ag fáil scoláireachta. 

I. Is féidir le táillí reatha scoil samhraidh sa Ríocht Aontaithe mar shampla, a bheidh thart ar €400 in 

aghaidh na seachtaine. Ar mhaithe le tacaíocht a bhaint amach do Céim chun Tosaigh, áfach, moltar go 

gcuirfí táille chlárúcháin réasúnta i bhfeidhm ar dtús agus go ndéanfaí athbhreithniú air seo bunaithe ar 

an dul chun cinn a dhéantar). Bunaithe ar tháille bhunúsach chlárúcháin €300 in aghaidh an mhic léinn 

i gcomhair 6 mac léinn. 

II. Bunaithe ar tháille beagán níos airde de €400 i gcomhair 10 mac léinn. 

III. Maidir le clár bliantúil, bunaithe ar tháille bhliantúil íosta €2,500 i gcomhair 6 mac léinn nach 

bhfaigheann scoláireacht (bunaithe ar tháille do chlár teastais iarchéime). 

IV. Bunaithe ar tháille bhliantúil beagán níos airde de €3,500 i gcomhair 8 mac léinn nach bhfaigheann 

scoláireacht. 

 

15: Taisteal agus Lóistín i rith Camchuairteanna: Bunaithe ar íocaíocht as taisteal, cóiríocht agus béilí do 

ghníomhaíocht camchuairte amháin. 

I. Bunaithe ar thaisteal íosta chuig ceann scríbe amháin. 

II. Bunaithe ar thaisteal chuig dhá cheann scríbe éagsúla. 

III. Bunaithe ar sceideal camchuairte náisiúnta chuig 7 n-ionad ag costas taistil timpeall €800 in aghaidh 

an ionaid. 

III. Bunaithe ar sceideal camchuairte náisiúnta chuig 10 n-ionad ag costas taistil timpeall €800 in 

aghaidh an ionaid. 

 

16: Cultacha, dearadh seit, ceol agus fearais: 

I. Bunaithe ar an íosriachtanas. 

Tá II, III agus IV bunaithe ar sofaisticiúlacht agus ar chastacht breise. 

 

17: Táillí ar ionaid tionóil: 

I. Bunaithe ar an leibhéal íosta oíche amháin ag ionad amháin ag thart ar €1,000. 

II. Bunaithe ar dhá ionad ag thart ar an gcostas céanna. 

III. Bunaithe ar seacht n-ionad ag thart ar an gcostas céanna. 

IV. Bunaithe ar deich n-ionad ag thart ar an gcostas céanna. 

 

18: Fáltais na nIonad Tionóil: 

I. Bunaithe ar thaibhiú oíche amháin le thart ar 175 ticéad díolta; .i. 100 ticéad díolta ag €14 an ticéid 

agus 75 ticéad díolta ag ráta laghdaithe €8 in aghaidh an ticéid (mic léinn, daoine dífhostaithe, pinsinéirí 

seanaoise). 

II. Bunaithe ar 175 ticéad ar an meán díolta i gcomhair dhá oíche (miondealaithe mar atá thuas). 

III. Bunaithe ar 175 ticéad ar an meán díolta i gcomhair 7 dtaibhiú (miondealaithe mar atá thuas). 

IV. Bunaithe ar 175 ticéad ar an meán díolta i gcomhair 10 dtaibhiú (miondealaithe mar atá thuas). 
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19: Díolachán Clár: 

I. Bunaithe ar 40 clár a bheith díolta ar €4. 
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II. Bunaithe ar 50 clár a bheith díolta ar €5. 

III. Bunaithe ar 40 clár a bheith díolta ar €4 le haghaidh 7 dtaibhiú. 

IV. Bunaithe ar 50 clár a bheith díolta ar €5 le haghaidh 10 dtaibhiú. 

 

20: Aitheantas agus Brandáil an Chompántais: 

I. Bunaithe ar íostáillí deartha. 

Tá II, III agus IV bunaithe ar sofaisticiúlacht bhreise. 

 

21: Cruthú agus óstáil suímh Gréasáin: 

I. Bunaithe ar an íosriachtanas. 

Tá II, III agus IV bunaithe ar sofaisticiúlacht bhreise, ag baint úsáide as aitheantas ar líne, nuashonrú 

ar líonraí sóisialta srl. 

 

22: Poiblíocht an Chláir: 

I. Bunaithe ar an íosriachtanas chun Céim chun Tosaigh a chur chun cinn ar fud an phobail damhsa. 

Tá II, III agus IV bunaithe ar sofaisticiúlacht bhreise chun an clár a chur chun cinn d’fhonn feasacht 

bhreise a spreagadh. 

 

6.2.2 Boinn Tuisceana Ginearálta faoin mBuiséad 

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon íocaíocht comhchineáil a d’fhéadfadh a 

theacht ó chomhpháirtithe curtha san áireamh sna figiúirí sin. Tá sé de bhuntáiste aige seo 

pictiúr soiléir a thabhairt dúinn maidir leis an mbuiséad a theastóidh chun Céim chun Tosaigh 

a bhunú mar aonán neamhspleách más é sin a shocraítear; tugann sé deis dúinn freisin aon 

íocaíochtaí comhchineáil a thiocfaidh ó chomhpháirtithe ionchais amach anseo a luacháil go 

soiléir. Ar ndóigh, laghdófar an méid airgid a theastóidh chun Céim chun Tosaigh a mhaoiniú, 

bunaithe ar an ranníocaíocht a dhéanfaidh comhpháirtithe amach anseo, nó aon chostais 

dhíreacha a ghlacfaidh siad orthu féin. 

Ba chóir a shoiléiriú freisin gur chun cuspóirí réamh-mheasta amháin atá na buiséid seo 

agus nár chóir glacadh leo mar fhigiúirí deiridh in aon cheann de na cásanna a chuirtear in iúl. 

Beidh costais ag athrú thar imeacht ama, ar ndóigh, agus beidh roghanna le déanamh freisin (ó 

thaobh méid agus caighdeáin araon). Féadfar na buiséid ardleibhéil agus íosleibhéil a chuirtear 

i láthair a athrú, agus níltear ag rá gur cheart dúinn ceann nó an ceann eile a roghnú; is dócha 

go deimhin go dtiocfar ar réiteach sásúil atá áit éigin idir an scála uachtair agus íochtair a 

thugtar. 

Ag deireadh an lae, beidh cumraíocht dheiridh an chláir ag brath ar an maoiniú atá ar 

fáil agus ar ranníocaíochtaí na gcomhpháirtithe. Mar sin, is é an aidhm atá leis an obair seo i 

ndáiríre ná an raon feidhme airgeadais atá ar fáil chun cabhrú le cruthú agus forbairt an chláir 

a chur in iúl do mhaoinitheoirí agus do chomhpháirtithe. 
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6.2.3 Costais Chéim Bhunaithe Céim Chun Tosaigh 

Tá sé d’aidhm ag na buiséid atá leagtha amach thuas léargas a thabhairt ar chostais 

bhliantúla thar thréimhse tosaigh trí bliana agus tá siad bunaithe ar na boinn tuisceana a 

thugtar le gach cás. Beidh roinnt oibre ag teastáil chun Céim chun Tosaigh a bhunú sula 

gcuirtear dtús leis an gcéad bhliain. Tabharfar cur síos breise ar an obair seo sa gcéad chuid 

eile, ina bhféachtar ar fhrámaí ama maidir le cur chun feidhme, agus ba cheart aird a thabhairt 

freisin ar chomhordú gníomhaíochtaí sula dtugtar Bord le chéile agus sula gceapfar Stiúrthóir 

nó riarthóir an chláir go foirmiúil. Cé go bhféadfadh ionadaithe comhpháirtithe maoinithe nó 

comhoibritheacha tabhairt faoi na gníomhaíochtaí sin go díreach, bheadh sé ciallmhar 

comhordaitheoir nó bainisteoir tiomanta a fhostú a bheadh freagrach as seachadadh tráthúil na 

céime tosaigh. 

Dá mbunófaí Céim chun Tosaigh mar dhianchúrsa samhraidh, d’fhéadfaí a mheas go 

réasúnta go mbeadh gá le hobair pháirtaimseartha ó dhuine amháin thar thréimhse idir 4 agus 

6 mhí chun an clár a bhunú. Ag tógáil táillí an chomhordaitheora san áireamh, chomh maith le 

costais riaracháin bhreise, costais chumarsáide agus taistil, agus bunaithe ar mheánchostas 

€2,000 in aghaidh na míosa, d’fhéadfaí buiséad bunaithe thart ar €8,000-€12,000 a mheas. Dá 

mbeadh Céim chun Tosaigh le bunú ar shamhail na bliana acadúla, d’fhéadfadh idir 6-12 mhí a 

bheith ag teastáil chun é a bhunú, rud a d’fhágfadh go méadódh na costais bhunaithe dá réir (.i. 

€12,00-€24,000). 

 

6.3 Treochlár chun Céim Chun Tosaigh a Chur ar Bun agus a Chur i bhFeidhm 

Déanann an staidéar féidearthachta iarracht craiceann a chur ar chnámha na smaointe 

tosaigh arna gcur chun cinn ag an gComhairle Ealaíon chun oideachas damhsa a chur chun 

cinn in Éirinn de réir na gcuspóirí arna bplé sa Réamhrá. Ní mór garspriocanna lárnacha ar 

leith a bhaint amach thar thréimhse tosaigh trí bliana ionas go mbeifear ábalta an clár a 

sheachadadh. Is treoir amháin atá sna céimeanna a leagtar síos sna codanna seo a leanas, chun 

na garspriocanna sin a bhaint amach. Is cinnte go mbeidh a modhanna nó a bplean féin ag na 

daoine aonair arna gceapadh chun an clár a chomhordú agus a sheachadadh; d’fhéadfadh sé go 

gcabhródh na céimeanna seo leo i dtosach. 
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6.3.1 Bliain a hAon 

Bheadh gá le céim tosaigh chun an clár a chur ar bun roimh ghlacadh le mic léinn don 

chéad bhliain den chlár Céim chun Tosaigh. Ba cheart do chomhordaitheoir tiomanta bainistiú 

a dhéanamh ar an gcéim seo i ndlúthpháirt leis na páirtithe leasmhara éagsúla, agus na 

míreanna seo a leanas á gcuimsiú ann: 

I. Socrú críochnaitheach maidir le comhpháirtithe Céim chun Tosaigh le róil agus 

freagrachtaí sainithe 

II. Comhaontú maidir le maoiniú nó ranníocaíocht chomhchineáil arna soláthar ag gach 

comhpháirtí 

III. Bord cheapadh agus a chur le chéile don chlár arna chinneadh ag na páirtithe 

leasmhara 

IV. Iarratais a chur i gcrích chun maoiniú a bhaint amach agus a fháil 

V. Buiséad na céad bhliana a athbhreithniú agus bailchríoch a chur air bunaithe ar an 

maoiniú faighte 

VI. Aonán dlíthiúil a chruthú; nó struchtúr nó rannán riaracháin oiriúnach a chruthú trí 

cheann de na comhpháirtithe 

VII. Cuntas bainc thiomanta a chruthú; nó fochuntas airgeadais oiriúnach trí chomhpháirtí 

comhoibritheach 

VIII. Stiúrthóir a Lorg agus a Earcú 

IX. Eolas a aistriú maidir leis na miontuairiscí go léir ó chruinnithe, agus comhaid 

bhainteacha, cúrsaí airgeadais srl. chuig an Stiúrthóir ag deireadh na céime bunaithe. 

 

Ní mór a lua gur cheart don chéim bhunaithe a bheith curtha i gcrích nuair a bheadh 

Stiúrthóir á earcú, agus gur chóir gníomhaíochtaí uile an chláir a bheith á gcomhordú ag an 

duine sin ón bpointe sin ar aghaidh. 

Ba cheart go mbeadh sé mar phríomhchuspóir ag an Stiúrthóir sa chéad bhliain 

seachadadh rathúil a dhéanamh ar an gclár Céim chun Tosaigh do ghrúpa tosaigh damhsóirí. 

Aithnítear mar seo a leanas achoimre ardleibhéil de ghníomhaíochtaí agus dá n-ord neasach i 

rith Bhliain a hAon: 

I. Stiúrthóir a Lorg agus a earcú 

II. Poiblíocht a dhéanamh ar an gclár do mhic léinn ionchais 

III. Aoi-chóragrafaithe a earcú agus a chur in áirithe 
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IV. Trialacha agus roghnú mac léinn 

V. Áiseanna a chur in áirithe don tréimhse atá i gceist 

VI. Ionaid a chur in áirithe do thaibhithe an chompántais 

VII. An clár ama a phleanáil (treoir, cleachtadh, taibhiú, camchuairteanna) 
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VIII. Lámhleabhar a dhéanamh do mhic léinn, lena n-áirítear sceideal an chláir, clár ama 

agus cód iompair 

IX. Mic léinn a ghlacadh isteach 

X An clár a sheachadadh (treoir, cleachtadh, taibhiú agus camchuairteanna) 

XI. Aiseolas a bhailiú ó aoi-chóragrafaithe maidir le mic léinn agus leis an gclár  

XII. Measúnú foirmiúil nó aiseolas ó mhic léinn ag deireadh an chláir 

XIII. Aiseolas a bhailiú ó mhic léinn 

XIV. Athbhreithniú ar aiseolas le páirtithe leasmhara 

XV. Cruinnithe an Bhoird a chomhordú i rith na bliana 

XVI. D’fhéadfadh trialacha agus roghnú na mac léinn scoláireachta do Bhliain 2 a bheith 

ar siúl i rith Bhliain 1 freisin 

XVII. Athbhreithniú ar phlean trí bliana le páirtithe leasmhara bunaithe ar thaithí Bhliain 

1 

XVIII. Plean agus sceideal do Bhliain 2 a chur in iúl do mhic léinn ionchais 

 

6.3.2 Bliain a Dó 

Ba cheart go mbeadh gníomhaíochtaí na chéad bliana ar siúl arís i mbliain a dó, le béim 

ar fheabhas a chur ar fheidhmiú an chláir bunaithe ar thaithí agus ar aiseolas ón gcéad bhliain. 

Ina theannta sin, tá roinnt réimsí gur bhfiú aird ar leith a thabhairt ar a bhforbairt i rith 

bhliain a dó, amhail: 

I. Rochtain mhéadaithe an chláir ar mhic léinn trí fhorbairt feasachta maidir le Céim 

chun Tosaigh sa phobal damhsa; chomh maith le cur chun cinn an chláir trí ghréasán 

níos leithne eagraíochtaí ealaíon agus na meán in Éirinn (bealach amháin chun é sin 

a thomhas ná líon agus caighdeán na mac léinn a fhreastalaíonn ar thrialacha i 

mbliain a dó) 

II. Próiseas oiriúnach a fhorbairt chun mic léinn scoláireachta a roghnú agus na 

dámhachtana sin a riar 

III. Cnuasach agus cumas camchuairte an chláir a thógáil 

IV. Teagmháil a chothú le rannpháirtithe bhliain a haon agus tomhas a dhéanamh ar a 

ndul chun cinn agus iad ag déanamh iarrachta aistriú chuig obair ghairmiúil 
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Is obair idir lámha a bheidh in Céim chun Tosaigh ag an gcéim seo, agus moltar go 

leanfadh an Stiúrthóir, i gcomhar leis an mBord agus leis na páirtithe leasmhara, ag  
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cur feabhais (agus ag déanamh athbhreithnithe de réir mar is gá) ar fhís an chláir ag deireadh 

Bliain a Dó chun a chinntiú go mbaintear amach na cuspóirí leathana. 

 

6.3.3 Bliain a Trí 

I rith bhliain a trí, chomh maith le tabhairt faoi ghníomhaíochtaí rialta a forbraíodh i 

rith bhliain a haon agus bhliain a dó, ba chóir díriú ar na réimsí seo a leanas: 

I. Maoiniú a bhaint amach chun an clár a fhorbairt agus a leathnú tar éis bliain a trí  

II. Measúnú a dhéanamh ar cheangal acadúil don chlár (rud a dhéanann cuid de na 

samhlacha idirnáisiúnta chun dioplómaí nó céimeanna foirmiúla iarchéime a chur ar 

fáil) 

III. Leanúint i mbun forbartha ar fhís ealaíne agus ar uaillmhian an chláir (.i. chomh 

luath is a bheidh an clár bunaithe go daingean, dul níos faide ná sin agus 

teorainneacha teicniúla agus aeistéitiúla a bhrú amach chun saothair ealaíne 

spreagúla a chruthú a bheidh ábhartha agus tábhachtach) 

 

Faoi dheireadh bhliain a trí, ba cheart go mbeadh Céim chun Tosaigh bunaithe mar 

chlár oideachais damhsa aitheanta agus ba cheart go mbeadh torthaí a chuid iarrachtaí le 

feiceáil, le trí rang as a chéile de mhic léinn rannpháirteacha ag bogadh ar aghaidh chuig 

gníomhaíochtaí ealaíne gairmiúla éagsúla. Chomh luath is a bheidh forbairt déanta ar na 

meicníochtaí a bhaineann le clár rathúil a fheidhmiú, ba cheart béim bhreise a chur ar na mic 

léinn a leanúint de réir mar a fhorbraíonn siad; aiseolas a fháil uathu maidir leis an gclár, agus, 

an rud is tábhachtaí ar fad, b’fhéidir, an méid atá bainte amach acu a chur in iúl do 

rannpháirtithe an todhchaí, comhpháirtithe an chláir, an pobal damhsa níos leithne agus an 

pobal i gcoitinne. 
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Dublin Youth Dance Company.  Grianghraf le caoinchead ó Mariam Ribon 
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CAIBIDIL 7: 

CONCLÚIDÍ AGUS 

ACHOIMRE AR NA MOLTAÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Conclúidí an Staidéir 

Bunaithe ar thorthaí na tuarascála seo, is féidir a theacht ar na conclúidí seo a leanas: 

1. Trí ghéarscrúdú a dhéanamh ar an soláthar reatha oiliúna damhsa in Éirinn, tá sé 

soiléir go mbeadh éileamh láidir ar chlár cosúil le Céim chun Tosaigh. Tá os cionn 500 

mac léinn damhsa rollaithe i gcláir oideachais reatha nó atá rannpháirteach i 

gcompántais damhsa óige timpeall na tíre, agus leanann go leor acu ar aghaidh chun 

tuilleadh oiliúna damhsa a fháil thar lear. Is do mhic léinn ón ngrúpa forleathan seo a 

bhunófaí an clár Céim chun Tosaigh. 

2. Chomh maith leis an líon mac léinn i ndáiríre atá ar fáil chun páirt a ghlacadh sa 

chlár, tháinig toradh an-dearfach ó lucht oideachais damhsa nuair a rinneadh suirbhé 

orthu maidir le clár Céim chun Tosaigh amach anseo, agus bheadh formhór na n-

oideachasóirí sin, nó b’fhéidir iad uile, an-láidir ar son aon tionscnaimh a chuirfeadh 

breis acmhainní ar fáil chun mic léinn damhsa a chur faoi oiliúint in Éirinn. 
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3. Tá samhlacha agus struchtúir idirnáisiúnta ann cheana féin chun cabhrú le mic léinn 

damhsa aistriú a dhéanamh chuig slí bheatha gairmiúil. Tar éis athbhreithniú a 

dhéanamh ar chúpla clár rathúil, is féidir struchtúr ar ardleibhéal a leagan amach don 

chlár Céim chun Tosaigh. Is iondúil go mbíonn dian-oiliúint damhsa i gceist i gclár den 

chineál seo, lena gcuimsítear rang laethúil agus cleachtadh saothair atá 

coimisiúnaithe go speisialta ó aoi-chóragrafaithe, agus taibhiú poiblí na saothar sin, 

mar chuid de sceideal camchuairte go minic. 

4. Chomh maith leis an leagan amach atá molta i gcomhair Céim chun Tosaigh, tá 

seasamh sealadach aitheanta don chlár maidir le soláthraithe oideachais damhsa 

reatha agus ag tógáil an sreabhadh mac léinn (náisiúnta agus idirnáisiúnta) san 

áireamh thar na haoisghrúpaí éagsúla agus na céimeanna éagsúla forbartha. Táthar 

ag súil go gcabhróidh an seasamh loighciúil seo chun ceann de phríomhaidhmeanna an 

chláir a sheachadadh, is é sin, naisc ghairmiúla a chruthú idir damhsóirí a bhfuil 

oiliúint faighte acu thar lear agus an earnáil damhsa in Éirinn. 

5. Ní mór d’aon tionscnamh oideachais damhsa nua a bheith ar an eolas maidir leis na 

gníomhaithe go léir a bhfuil páirt thábhachtach acu ó thaobh na foirme ealaíne a 

fhorbairt sa tír seo. Tá sé i gceist, mar sin, go mbeadh Céim chun Tosaigh ábalta leas a 

bhaint as dea-thoil an phobail seo trí na gníomhaithe éagsúla a thabhairt isteach mar 

chomhpháirtithe (go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil) chun clár den chaighdeán is 

airde a sheachadadh. 

6. Bunaithe ar an struchtúr ardleibhéil atá molta, bhíothas ábalta réamh-mheastachán 

buiséid tosaigh a chur le chéile don chlár Céim chun Tosaigh. Mar chuid den obair seo, 

aithníodh an méid maoinithe a theastódh chun é a bhunú thar na chéad trí bliana, 

chomh maith leis na réimsí ina bhféadfadh comhpháirtithe ionchais ranníocaíochtaí 

comhchineáil a dhéanamh trí áiseanna nó pearsanra a chur ar fáil. 

7. Ar deireadh, tá treochlár forfheidhmithe a chuimsíonn an chéim bhunaithe, chomh 

maith le hachoimre ar ghníomhaíochtaí ó bhliain a haon go bliain a trí curtha le chéile 

mar threoir d’fhoireann comhordaithe Céim chun Tosaigh amach anseo. 

 

7.2 Moltaí an Staidéir 

Déantar na moltaí seo a leanas leis na páirtithe leasmhara éagsúla de réir mar a 

dhéanann siad athbhreithniú ar thorthaí na tuarascála seo agus measúnú ar na chéad 
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chéimeanna eile i gcomhair Céim chun Tosaigh: 
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1. I dtosach báire, bunaithe ar an líon mac léinn a bhainfeadh tairbhe as an gclár, agus 

ar an líon bearnaí sa chóras oideachais damhsa foirmiúil ata leagtha síos sa Réamhrá, 

moltar sa tuarascáil seo go láidir go mbunófaí clár Céim chun Tosaigh agus go 

ndéanfaí ciste a leithdháileadh chun a chinntiú go mbunófaí é. 

2. Sa dara háit, moltar sa tuarascáil seo go mbeadh aon struchtúr do Céim chun Tosaigh 

amach anseo bunaithe ar shamhlacha idirnáisiúnta atá cruthaithe cheana féin agus 

atá ag cur torthaí ar fáil atá cosúil le haidhmeanna Céim chun Tosaigh. Cé go mbeadh 

samhlacha eile indéanta, laghdaíonn cur chuige den chineál seo an riosca a bhaineann 

leis, agus méadaíonn sé an seans go n-éireodh le clár den chineál sin in Éirinn taobh 

istigh d’fhráma ama réasúnta. 

3. As na samhlacha ar a ndearnadh athbhreithniú, d’fhéadfadh sé gur dianchúrsa 

samhraidh an ceann is feiliúnaí chun an clár Céim chun Tosaigh a sheachadadh ar 

dtús. Tá sé de bhuntáiste leis nach dteastaíonn ach leibhéal bunúsach maoinithe; 

d’fhéadfaí é a bhunú i dtimpeall 3 go 6 mhí. Ba chóir machnamh a dhéanamh ar 

leathnú amach chuig clár acadúil bliana thar imeacht ama, agus é a fhorbairt faoi réir 

maoiniú a bheith ar fáil agus bunaithe ar dhul chun cinn an chláir. 

4. Cé go bhféadfadh Céim chun Tosaigh a bheith ann mar aonán ar leithligh, moltar an 

clár a bhunú i gcomhar le comhpháirtí príomhúil ag a bhfuil cuntas teiste cruthaithe ó 

thaobh seirbhísí damhsa agus oideachais a sholáthar. Chomh maith leis na buntáistí 

lóistíochta agus airgeadais a bhainfeadh le socrú den chineál sin, chruthódh sé 

malartú ealaíonta, oideachais agus gairmiúil atá i gcroílár na gclár rathúil atá thar 

lear. 

5. Chomh maith le bheith ina thionscnamh lárnach ann féin, moltar go bhfeicfí Céim 

chun Tosaigh mar ghné lárnach d’fhorbairt an oideachais damhsa in Éirinn, trí na 

sraitheanna gníomhaíochtaí uile atá ann cheana féin a thabhairt le chéile. D’fhéadfadh 

sé a bheith áisiúil freisin mar bhealach agus mar mhodh chun mic léinn a rianú (ar 

leibhéal staidrimh ó thaobh líon iomlán na mac léinn, agus ar leibhéal aonair do 

rannpháirtithe an chláir), a chuirfeadh léargas níos fearr ar fáil maidir le riachtanais 

na mac léinn, a ngníomhaíochtaí agus a ndul chun cinn agus a ngnóthachain 

foriomlána. Níl aon cheist faoi ach go rachadh faisnéis agus léargas den chineál sin 

chun sochair na mac léinn, bhainisteoirí na gclár oideachais damhsa reatha, lucht 

déanta beartas ealaíon agus an phobail damhsa ghairmiúil i gcoitinne. 
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6. Ar deireadh, tá sé tábhachtach nach ndéanfaí dearmad, i measc na sreabhchairteacha, 

na scarbhileoga, agus na staitisticí ar fad, gur cheart scoth na healaíne a bheith mar 

cheann de phríomhaidhmeanna Céim chun Tosaigh agus go ndéanfaí an clár a threorú 

dá réir. Cabhróidh an prionsabal treorach seo chun na mic léinn is fearr a mhealladh; 

spreagfaidh sé an Stiúrthóir, an fhoireann tacaíochta agus na haoi-chóragrafaithe; 

agus ba cheart freisin go gcruthódh sé saothair damhsa bheoga, ábhartha a fhorbróidh 

agus a fheabhsóidh clú an chláir Céim chun Tosaigh amach anseo. 
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BUÍOCHAS 

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na daoine, na compántais agus na heagraíochtaí go léir 

a ghlac páirt sa phróiseas comhairliúcháin nuair a bhí an staidéar féidearthachta seo á chur i 

gcrích. Ba mhaith liom na daoine seo a leanas, in ord aibítre, a lua go háirithe: 

 Joanna Banks, College of Dance 

 David Bolger, Téatar Damhsa Cois Céim 

 Robert Connor agus Loretta Yurick, Dance Theatre of Ireland 

 Sandy Cuthbert, Coláiste Cathrach Bhéal Feirste 

 Philippa Donnellan, Creative Steps le Cois Céim 

 Lucy Dundon, Coláiste Breisoideachais an Naigín 

 Alan Foley, Coláiste Stiofáin Naofa 

 Deirdre Grant, County Wexford Youth Dance Company 

 Lorna Hosler, Transitions Dance Company, Trinity Laban  

 Annette Hynes, Institiúid Bhreisoideachais Bhré 

 Paul Johnson, Damhsa Éireann 

 Michael Keegan-Dolan, Téatar Damhsa Fabulous Beast 

 Michael Klien, Daghdha Dance Company 

 Marion Lennon, Coláiste Breisoideachais Inse Chór 

 Katherine Lewis, Compántas Náisiúnta Bailé Óige 

 Anica Lowe, Shawbrook Youth Dance 

 Anne Maher, Ballet Ireland 

 Oscar Mascarenas, Ollscoil Luimnigh 

 Luke Murray 

 Mary Nunan, Ollscoil Luimnigh 

 Liv O’Donoghue 

 Patricia O’Riordan, Irish Youth Russian Ballet Company 

 An tOllamh Mícheál Ó Súilleabháin, Ollscoil Luimnigh 

 An Dr Sophia Preston, Ollscoil Uladh 

 Mariam Ribon, Dublin Youth Dance Company  
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 An Dr Jenny Roche, An Chomhairle Ealaíon 

 Liz Roche, Rex Levitates 

 John Scott, Irish Modern Dance Theatre 

 Judith Sibley, Youth Ballet West 

 Gaye Tanham, An Chomhairle Ealaíon 

 Davide Terlingo, An Chomhairle Ealaíon 

 Catherine Young, Kerry Youth Dance Theatre 
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