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Ag Ardú do ghlóir

Brollach

is foirm ealaíne bhunúsach í córchantain a chothaíonn dearcadh dearfach agus a 

thugann le chéile an cumas uathúil atá ag an nglór daonna ceangal, taobh amuigh 

de theanga, sheánra agus stíl, le láidreacht agus cumas déantús ceoil atá dírithe agus 

freagrúil. 

Tá seasamh uathúil ag an earnáil chórúil i dtírdhreach ceoil na hÉireann. Tá réimse an-

leathan i gceist léi, agus clúdaíonn sí speictream an-leathan de ghníomhaíochtaí ealaíne 

idir amaitéarach agus gairmiúil, comhaimseartha agus traidisiúnta, daoine aonair agus 

ensemble mór, ag feidhmiú ar leibhéil áitiúla agus náisiúnta. Tá timpeall 10,000 duine 

páirteach go gníomhach ann agus meastar go mbíonn tionchar ag ceol córúil ar shaolta 

na milliúin daoine in Éirinn. Tá go leor daoine ina measc seo atá tiomanta d’éascú a 

dhéanamh ar cheol córúil ar fud na tíre, agus is minic iad ag obair go deonach. 

Chuir Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon deis thráthúil agus comhthéacs ar fáil trína 

bhféadfaí athbhreithniú a dhéanamh ar chaidreamh na Comhairle Ealaíon le ceol 

córúil agus rinneadh coimisiúnú ar an tuarascáil seo mar chéadchéim ina leith seo. 

Tugann an tuarascáil forbhreathnú cuimsitheach ar an earnáil agus ar na riachtanais a 

bhaineann leis. léiríonn sé an deis atá ann i gcomhair pleanáil chomhtháite, go háirithe 

maidir le tacaíocht a thabhairt do mhodhanna nua idirghníomhaíochta idir ghníomhú 

amaitéarach agus gairmiúil. 

Cuireann an tuarascáil seo tús le cumarsáid atá súil againn a bheidh leanúnach idir na 

ndreamanna atá bainteach leis an réimse bríomhar seo de na healaíona. 

is mian leis an gComhairle Ealaíon aitheantas a thabhairt d’obair na comhairleora 

Fergus Shiel agus do rannpháirtíocht fhorleathan dhíograiseach an phobail chórúil i 

réiteach na tuarascála. Tugann sé aitheantas freisin do leibhéal ionchais atá ann sa 

phobal córúil mar thoradh air seo. 

Tá tús curtha ag coimisiúnú na tuarascála seo le cumarsáid idir cleachtóirí cheol córúil 

agus an Chomhairle Ealaíon. Tá súil ag an gComhairle Ealaíon, trí ghlacadh leis an 

tuarascáil seo i bprionsabal agus trí fhreagra tosaigh a thabhairt air, comhpháirtíocht 

leanúnach agus thorthúil a chothú leis an earnáil sin. 

Mary Cloake

Stiúrthóir
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Ag Ardú do ghlóir

achoimre Feidhmiúcháin

réamhrá 

Tugann an tuarascáil forbhreathnú ar chleachtas agus léiriú reatha cheol córúil in 

Éirinn, chomh maith le moltaí i gcomhair forbairt straitéiseach sa todhchaí. Tá freagairt 

tosaigh na Comhairle Ealaíon sa tuarascáil freisin. Tháinig an tuarascáil seo tar éis don 

Chomhairle Ealaíon iarratas a dhéanamh ar mholtaí maidir le forbairt an Cheoil Chórúil 

in Éirinn; réitigh an Saineolaí Ceoil, Fergus Sheil an tuarascáil. Bhí comhairliúchán 

forleathan agus céimithe leis an earnáil seo mar chuid lárnach d’fhorbairt na moltaí 

beartais. 

earnáil an cheoil chórúil 

Tá earnáil an cheoil chórúil in Éirinn comhdhéanta de réimse leathan de chóir 

(amaitéaracha agus gairmiúla araon), chleachtóirí eile, eagraíochtaí acmhainne agus 

tacaíochta, fhéilte agus ionaid. Tá an earnáil chórúil in Éirinn amaitéarach den chuid 

is mó, rud atá fíor go hidirnáisiúnta freisin; níl ach cór gairmiúil amháin ag Éirinn atá 

cistithe ag an stát - An Cór Aireagail náisiúnta. Tá leibhéal rannpháirtíochta an-láidir 

ag an earnáil ó réimse leathan cleachtóirí, lena n-áirítear cóir scoile, ógra, eaglaise 

agus ardeaglaise, cumainn chórúla agus cóir bunaithe in institiúidí. Tá sé roinn rialtais 

i gceist go hindíreach i mbonneagar tacaíochta beartas poiblí reatha na hearnála. i 

measc na ngníomhaireachtaí poiblí lárnacha atá ag tabhairt tacaíochta don earnáil, tá 

an Chomhairle Ealaíon, Culture ireland agus na húdaráis Áitiúla. is iad na príomhthacaí 

atá ag an gComhairle Ealaíon do cheol córúil ná bunchistiú ar an gCór Aireagail 

náisiúnta agus ar Chumann náisiúnta na gCór, tacú le himeachtaí neamhiomaíocha 

i bhféilte córúla, agus dhá thionscnamh córúil ógra. Feictear do chleachtóirí nach 

dtugann an beartas poiblí reatha dóthain tacaíochta don earnáil chórúil go straitéiseach 

ná go cothaíoch agus go mbeadh tairbhe shuntasach ann don earnáil dá gcuirfí 

tacaíocht níos comhtháite ar fáil ó réimse gníomhaireachtaí poiblí.

córchantain - riachtanais forbartha

ní mór tabhairt faoi réimse leathan riachtanais chun forbairt straitéiseach na hearnála 

córúla in Éirinn a chinntiú amach anseo. Tá gá le beartais agus tacaí sainiúla ag leibhéal 

réamhscoile; taobh istigh agus taobh amuigh den chóras oideachais foirmiúil; agus 

do oiliúint agus fhorbairt leanúnach amhránaithe córúla. ina measc seo, tá: tacaíocht 

i gcomhair oiliúint fhoirmiúil in amhránaíocht agus ceol do mhúinteoirí réamhscoile; 

breis tosaíochta a thabhairt do ghníomhaíocht chórúil taobh istigh den chóras agus 

den churaclam oideachais foirmiúil, agus próifíl níos airde do chórchantain in oiliúint 

múinteoirí bunscoile agus dara leibhéal. Tá aird dírithe ar an ngá atá le saineolaithe 

córúla chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na gníomhaíochta córúla sa scoil. Tá gá 

le tacaíocht d’fhorbairt chóir ógra taobh amuigh den chóras oideachais foirmiúil, lena 



2

n-áirítear tacaíocht straitéiseach leanúnach ón gComhairle Ealaíon don Chór ógra 

náisiúnta.

Tá easpa oiliúna foirmiúil (go háirithe in ensemble agus amharc-chanadh), agus 

easpa tacaíochta d’fhorbairt leanúnach na córchantana mar bhacainn ar fhorbairt 

na gcaighdeán san earnáil chórúil. Tá próifíl agus rannpháirtíocht íseal in Éirinn i 

gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le ceol agus amhránaíocht chórúil. 

ní mór tuilleadh cur chun cinn agus tacaíocht a bheith ann chun tabhairt faoi seo. 

Aithnítear go bhfuil gá le caidreamh straitéiseach níos fearr idir na hearnálacha 

amaitéaracha agus gairmiúla, a mbeidh tairbhe i gceist ann don dá earnáil. is féidir 

riachtanais forbartha straitéisí amhránaithe agus chóir a chomhlíonadh trí thacaíocht 

a chur ar fáil do Chumann náisiúnta na gCór agus d’eagraíochtaí acmhainne eile. ina 

theannta sin, tá gá le cistiú ón gComhairle Ealaíon, atá dírithe ar chabhrú le forbairt 

ealaíne chóir amaitéaracha. Teastaíonn tuilleadh cabhrach straitéisí ón earnáil chórúil 

ghairmiúil, go háirithe an Cór Aireagail náisiúnta , cóir ghairmiúla ardeaglaise agus cóir 

ceoldrámaí.

an stiúrthóir córúil - riachtanais forbartha 

Tá páirt riachtanach ag stiúrthóir córúil i rathúlacht chór. Tá easpa oiliúna agus 

oideachais tosaigh do stiúradh córúil in Éirinn i láthair na huaire. ní fheictear stiúradh 

córúil mar ábhar tosaíochta i gcúrsaí oiliúna múinteoirí ná i gcúrsaí oideachais do 

mhúinteoirí. Tá teorainn freisin ar dheiseanna i gcomhair forbairt ghairmiúil leanúnach 

do stiúrthóir córúil. níl mórán deiseanna fostaíochta lánaimseartha mar stiúrthóir córúil 

ann. Tá fócas ar fheabhsú deiseanna oiliúna agus slí beatha do stiúrthóirí córúla mar 

chuid riachtanach de bheartas straitéiseach i gcomhair forbairt na hearnála córúla.

clársceidealú agus taibhléiriú - acmhainní agus tacaíocht

Tá gá le réimse d’acmhainní agus thacaí breise lena chinntiú go ndéantar clársceidealú 

agus taibhléiriú éifeachtúil san earnáil chórúil. ina measc seo tá leathnú ar repertoire 

córúil, go háirithe repertoire nua agus nuálach, agus breis coimisiúnaithe chun 

repertoire Éireannach ceol córúil atá bunús leathan aige agus atá inbhuanaithe a 

chruthú. Teastaíonn tacaí chun cabhrú le cóir tionlacan ceolfhoirneach a fhostú 

ar bhealach níos éifeachtaí; agus chun go bhféadfaí breis foilsithe agus taifeadta 

a dhéanamh ar cheol córúil. i measc na réimsí eile ina bhfuil tuilleadh tacaíochta 

agus forbartha de léirithe córúla de dhíth tá: malartuithe idirnáisiúnta córúla, na 

codanna neamh-iomaíocha de fhéilte córúla; breis líonraithe (trí chomhdháil bhliantúil 

agus líonraí ar líne araon). Tá gá freisin le breis comhoibrithe agus comhtháthaithe 

idir thionscnóirí, fhéilte agus ionaid (eaglaisí, ionaid ildisciplíneacha, agus hallaí 

ceolchoirmeacha) lena chinntiú go bhfeabhsófar sceidealú d’imeachtaí córúla sna 

hionaid is feiliúnaí.
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Forbairt beartas ceol córúil 

Tá gá le cur chuige straitéiseach maidir le tacaíocht a chur ar fáil d’fhorbairt na 

hearnála córúla amach anseo. Ba chóir ról lárnach a bheith ag an gComhairle Ealaíon, 

trí chomhpháirtíocht, thacaíocht, agus láidriú d’eagraíochtaí acmhainne. déantar 

moltaí i dtosach maidir le beartas agus gníomhartha taobh istigh d’acmhainní 

reatha na Comhairle Ealaíon. ina measc seo tá forbairt ghairmiúil stiúrthóirí agus 

amhránaithe taobh istigh de chóir, tacú le moltaí ceoil córúil d’ardchaighdeán agus 

le moltaí d’fhorbairt repertoire coimisiúnú cheol córúil nua, agus tacaíocht do cheol 

córúil ó ionaid, fhéilte agus thionscnóirí. déantar moltaí freisin i gcomhair tionscnaimh 

a dteastódh acmhainní nua ón gComhairle Ealaíon ina gcoinne; ina measc seo tá 

forbairt straitéiseach ar an gCór Aireagail náisiúnta, scéim cistithe d’fhorbairt chóir 

amaitéaracha, agus tacú le Cóir ógra. Moltar bealaí inar féidir le heagraíochtaí eile ról 

níos leithne a bheith acu i bhforbairt na hearnála; i measc na n-eagraíochtaí tá ranna 

rialtais, gníomhaireachtaí Stáit (m.sh. Culture ireland, Ceoláras náisiúnta rTÉ), údaráis 

Áitiúla agus an earnáil oideachais. Moltar cur chuige níos réamhghníomhaí agus níos 

straitéisí don earnáil chórúil maidir le pleanáil, comhpháirtíocht agus margaíocht freisin.
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Cuid A hAon

réamhrá 

1.1 réamhrá

déantar cur i láthair ar an gcúlra a bhaineann leis an bpáipéar beartais seo agus 

ar an gcur chuige a úsáideadh chun é a fhorbairt, sa chuid seo. leagtar síos 

sainmhínithe lárnacha agus struchtúr an pháipéir bheartais freisin.

1.2  cúlra

Tá canadh i ngrúpa mar chuid den shibhialtacht a chothaíonn dearcadh dearfach 

i mbeagnach gach cultúr ó thús ama. Tá amhránaíocht ar cheann de na bealaí 

féinléirithe is nádúrtha agus clúdaíonn sé an réimse iomlán mothúcháin ó áthas 

go dobrón, agus bíonn gnéithe den fhéiniúlacht chultúrtha nó shóisialta mar 

chuid de freisin, náisiúnachas, cleamhnú polaitíochta agus creideamh reiligiúnach 

ina measc. is rud atá sa chórchantain atá ar chumas beagnach gach duine gur 

mian leo a bheith páirteach ann.

is minic go mbíonn amhránaíocht ina chuid lárnach de na heachtraí is mó sa saol; 

bronnadh céime, bainiseacha agus sochraidí chomh maith le hócáidí reiligiúnacha 

agus féiltiúla. Bíonn amhránaíocht mar chuid d’imeachtaí searmanacha in an-

chuid cultúir éagsúla. is féidir an chumhacht a bhaineann le hamhránaíocht 

pháirteach a thabhairt faoi deara ag mór-imeachtaí spórt, áit a n-úsáidtear é 

chun cleamhnú foirne nó treibhe a láidriú.

Baineann go leor buntáistí leis an gcórchantain dóibh siúd atá páirteach ann. 

is saothar rannpháirteach atá ann a thugann na hamhránaithe isteach i gcuid 

de na mórshaothair ceoil. Cuireann sé go mór leis an réimse taibhléirithe atá 

ar fáil do lucht éisteachta ar fud na tíre. is fiontar pobail atá ann ina bhun, a 

chothaíonn tuiscint, comhoibriú agus meas. Forbraíonn sé na rannpháirtithe ó 

thaobh an cheoil agus na hintinne de, chomh maith le go sóisialta agus ó thaobh 

na teanga de. Tá córchantain cuimsitheach go sóisialta, agus is féidir leis a bheith 

éifeachtach i gcomhair comhtháthú freisin. Cuireann sé le cáilíocht na beatha 

agus feictear go mbíonn dea-thionchar aige ar an sláinte agus ar ionchas saoil.

Tá cóir tagtha chun cinn ar go leor bealaí éagsúla i rith an tsaoil. Tá cleachtadh 

reiligiúnach tar éis a bheith an-tábhachtach i leith forbairt chórúil leis na céadta 

blianta anuas agus fiú amháin sa lá atá inniu ann tá ról an-tábhachtach ag 

cóir ardeaglaise agus eaglaise maidir le deiseanna a sholáthar do gach cineál 

amhránaí. Ag an am céanna a raibh cóir reiligiúnach á bhforbairt, áfach, 

d’fhorbair réimse leathan cóir de chineál saolta, ó cheathairéad bhearbóirí go 

cumainn chórúla, agus ó chóir pobail áitiúla go ensemble gairmiúil saoithiúil.
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Tá tóir ar cheol córúil mar chaitheamh aimsire in Éirinn, go deimhin, tá sé ar 

cheann de na hearnálacha ealaíne is mó sa tír, agus bíonn os cionn 40 cóir 

agus os cionn 10,000 duine ag canadh gach bliain. Má thógtar cóir eaglaise 

san áireamh, ní mór an líon Éireannaigh a chloiseann córchantain go rialta a 

chomhaireamh sna milliúin. Faoi chaighdeáin idirnáisiúnta, áfach, níl Éire ar 

cheann de na hionaid chórúla is forbartha ar chor ar bith. níl bonneagar ceoil 

reiligiúnach na hÉireann chomh forbartha is atá i dtíortha eile san Eoraip. ní raibh 

áit lárnach riamh ag ceol córúil i mbeartais earnáil an oideachais fhoirmiúil. níl 

an Chomhairle Ealaíon tar éis tosaíocht a thabhairt don réimse seo i gcomhair 

forbartha roimhe seo. níl mórán deiseanna oideachais ann do chleachtóirí atá ag 

teacht chun cinn. níl aon chlaonadh láidir ag cumadóirí Éireannacha i dtreo an 

réimse seo, ar an iomlán. 

in ainneoin na ndúshlán, áfach, tá an pobal córúil in Éirinn ilchineálach, le 

héagsúlacht tionscnaimh chórúla rathúla mar chuid de. Tá siad seo ag brath 

ar dhaoine aonair dinimiciúla tiomanta, áfach, seachas ar bheartas stáit. Bíonn 

rochtain ar chóir d’ardchaighdeán ag brath ar thíreolaíocht seachas a bheith mar 

thoradh ar bheartas cultúrtha.

1.3  Forbairt beartais – aidhmeanna agus cur chuige

d’iarr an Chomhairle Ealaíon ar a Shaineolaí Ceoil moltaí a thabhairt chun cinn 

maidir le forbairt an Cheoil Chórúil in Éirinn, os rud é gur thuig sí an cumas 

suntasach a bhí ag Ceol Córúil réimse leathan rannpháirtithe a bheith páirteach 

ann, agus go raibh sí ar an eolas faoi mórán de riachtanais na hearnála seo. 

Bhí comhairliúchán leis an earnáil seo mar chuid lárnach de mholtaí beartais a 

fhorbairt. Bhí cruinniú tosaigh ann le hionadaithe ón earnáil chórúil i Márta 2007. 

Tugadh cuireadh do chleachtóirí éagsúla ó roinnt réimsí gníomhaíochta taobh 

istigh de cheol córúil teacht chuig an gcruinniú seo. d’ardaigh an cruinniú seo go 

leor pointí plé agus leagadh síos réimsí a raibh gá ar leith forbairt a dhéanamh 

orthu. Tugadh cuireadh do thriúr de na faisnéiseoirí lárnacha a bhí ag an 

gcruinniú oibriú in éineacht le Saineolaí Ceoil na Comhairle Ealaíon, Fergus Sheil1 

chun páipéar beartais a fhorbairt. B’iad seo:

•	 Rosaleen	Molloy	(Oifigeach	Ealaíon,	Comhairle	Chontae	Loch	Garman)

•	 Bernie	Sherlock	(Stiúrthóir	Córúil	agus	Léachtóir	Ardscoil	Cheoil	agus	

drámaíochta diT)

•	 Liz	Powell	(Stiúrthóir	Córúil,	Cathaoirleach	Chumann	Náisiúnta	na	gCór)2

 

1. Bhí Fergus Sheil mar Shaineolaí Ceoil comhairleach na Comhairle Ealaíon 2004-2007. 
 Féach Aguisín 4 chun tuilleadh sonraí a fháil faoin údar.
2.	 D’éirigh	Liz	Powell	as	bord	Chumann	Náisiúnta	na	gCór	le	linn	2007.	
 Ceapadh mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin na heagraíochta í níos déanaí sa bhliain.
	 Later	in	the	year,	she	was	appointed	Executive	Director	of	the	organisation.	
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Bhí sraith de chruinnithe ag an ngrúpa fócais i mBealtaine 20073.  

dhírigh an ceithre chruinniú seo isteach ar;

•	 Cheannaireacht	chórúil	agus	bheartas	ealaíne

•	 Oideachas	agus	an	ógra

•	 Acmhainní	agus	sheirbhísí

•	 Beartas	na	Comhairle	Ealaíon

Tugadh cuireadh do chleachtóirí agus do pháirtithe leasmhara a raibh saineolas 

ar leith acu i ngach réimse chun freastal ar na cruinnithe seo agus chun smaointe 

forbartha a fheabhsú. Tugadh cuireadh d’fhaisnéiseoirí eile nach raibh ag freastal 

aighneachtaí scríofa a sheoladh isteach.4

rinneadh coimisiúnú ar thaighde ar ghnéithe den saol córúil i roinnt ionaid 

idirnáisiúnta. Ba í Catja gaegel, Bainisteoir Forbartha agus Comhoibrithe 

idirnáisiúnta Athelas Sinfonietta i gCóbanhávan, an danmhairg, a thug faoin 

taighde seo. Tá na torthaí ón athbhreithniú seo mar chuid d’Aguisín 2 den 

tuarascáil seo.

réitigh Fergus Sheil dréachtpháipéar agus cuireadh i láthair agus pléadh 

saincheisteanna forbartha a tháinig ó na comhairliúcháin agus ón athbhreithniú 

idirnáisiúnta ag cruinnithe i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i Sligeach agus i gCill 

Chainnigh. osclaíodh na cruinnithe seo do réimse cleachtóirí chomh leathan agus 

ab fhéidir agus tugadh an t-aiseolas faoi deara, bhí tionchar aige seo ar an gcéad 

dhréacht eile den dhoiciméad beartais. rinneadh plé ar an dréacht-doiciméad 

i gcruinnithe le réimse feidhmeannaigh de chuid na Comhairle Ealaíon i mí na 

nollag 2007 agus i mí Eanáir 2008, sular cuireadh i gcrích í.

1.4  sainmhínithe

Córchantain

is éard a thuigtear le ceol córúil sa pháipéar seo ná cur i láthair de cheol 

nodaireachta ag grúpa amhránaithe. is iondúil go mbíonn níos mó ná amhránaí 

amháin i gceist le gach cuid den cheol i gcás cheol córúil, ach tá canadh 

ensemble le hamhránaí amháin in aghaidh an líne clúdaithe faoi théarmaí 

tagartha an doiciméid seo freisin. is féidir ceol córúil a chanadh in éineacht, nó 

i roinnt codanna éagsúla - soprán, alt, teanór agus dord go hiondúil, ach tá go 

leor comhcheangail agus foroinnt eile ar féidir a dhéanamh. is féidir córchantain 

a bheith gan tionlacan (a capella), tionlacan d’uirlis amháin a bheith leis, nó 

tionlacan le ensemble ar mhéid ar bith a bheith leis.

3. Féach aguisín 3 chun tuilleadh sonraí a fháil..
4.	 A	list	of	contributors	to	the	process	is	provided	in	Appendix	1.
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Cleachtóir córúil

is éard atá i gceist le cleachtóir córúil sa pháipéar seo ná amhránaí i gcór, 

stiúrthóir córúil, nó tionlacaí, cumadóir córúil, múinteoir scoile nó príomhoide 

atá freagrach as cóir scoile, ball de bhord nó de choiste cór, duine atá bainteach 

le hoideachas córúil nó iad siúd atá ag oibriú chun forbairt a dhéanamh ar an 

earnáil chórúil nó chun tacaíocht a thabhairt di.

1.5  struchtúr na tuarascála

déanann an páipéar beartais seo athbhreithniú ar an timpeallacht do cheol 

córúil in Éirinn agus déantar moltaí ann maidir lena fhorbairt sna blianta atá 

amach romhainn. is léiriú ar thuairimí chleachtóirí san earnáil chórúil atá sna 

riachtanais atá aitheanta, agus sna moltaí atá déanta, bunaithe ar an bpróiseas 

comhairliúcháin don pháipéar seo agus ar thuairim an chomhairleora. Tá seacht 

gcuid sa tuarascáil seo. déantar cur síos ar chúlra, aidhm agus chur chuige an 

pháipéir bheartais i gCuid a hAon. déantar cur síos ar chomhthéacs an cheoil 

chórúil in Éirinn agus an bonneagar tacaíochta pobail atá ann dó faoi láthair i 

gCuid a dó. déantar cur síos ar ghnéithe de riachtanais forbartha an amhránaí 

córúil i gCuid a Trí; agus i gCuid a Ceathair pléitear riachtanais stiúrthóirí córúla. 

Tá cur síos ar riachtanais acmhainne agus tacaíochta i gcomhair chlársceidealú 

agus taibhléiriú i gCuid a Cúig. Tá saincheisteanna maidir le forbairt straitéiseach 

na hearnála córúla agus ról sainiúil na Comhairle Ealaíon le fáil i gCuid a Sé. Tá 

moltaí i gCuid a Seacht maidir le ról straitéiseach eagraíochtaí eile i bhforbairt 

cheol córúil amach anseo.
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Cuid A dó

comhthéacs 

2.1  réamhrá

déantar cur síos ar chomhthéacs an cheoil chórúil in Éirinn sa chuid seo. déantar 

an chéad chur i láthair ar chórchantain agus ar an earnáil chórúil in Éirinn. 

déantar cur síos ar an mbonneagar tacaíochta pobail reatha, agus tugtar dearcaí 

pháirtithe leasmhara ar na tacaí sin.

2.2  córchantain in éirinn - forbhreathnú

is pobal amaitéarach atá i bhformhór phobal córúil na hÉireann, ar nós gach tír 

eile, agus tá leibhéil réasúnta láidir rannpháirtíochta ann a chlúdaíonn réimse 

leathan cleachtóirí. Bíonn roinnt cóir a chanann ag leibhéal an-ard agus cuirtear 

réimse leathan de repertoire córúil os comhair lucht éisteachta ar fud na tíre. Tá 

réimse leathan de cheol córúil atá deartha do chur i láthair amaitéarach amháin; 

tá réimsí áirithe den repertoire córúil nach gcanann cóir ghairmiúla riamh iad. níl 

sé seo fíor i gcás ghníomhaíochtaí ealaíne amaitéaracha eile. 

is minic gur sa scoil a thagann daoine i dteagmháil le ceol córúil den chéad 

uair. Tá cóir scoile ag roinnt bunscoileanna agus meánscoileanna ar fud na 

tíre, cuid acu ann chun canadh ag imeachtaí scoile agus eaglaise, agus cuid 

eile le ensemble a ghlacann páirt i gcomórtais náisiúnta agus i léirithe eile. 

Tá roinnt cóir ógra ann taobh amuigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil, 

cuid acu á rith go neamhspleách agus cuid eile acu ceangailte le scoileanna 

ceoil nó le heagraíochtaí eile. Tá roinnt eaglaisí agus ardeaglaisí a bhfuil 

cóir leanaí acu (buachaillí, cailíní nó measctha) agus i dteannta le cóir leanaí 

neamhspleácha cuireann na heagraíochtaí seo go mór le forbairt agus oiliúint 

amhránaithe córúla.

Bíonn an-difríochtaí idir thaithí chórúil ag institiúidí tríú leibhéal. Tá roinnt cóir 

éagsúla ag ollscoileanna ar leith agus tá institiúidí eile nach bhfuil aon chór ar ar 

bith acu. níl seasamh láidir ag oiliúint do chórchantain, ná oiliúint do stiúradh 

córúil i bhformhór chúrsaí ceoil agus oideachais tríú leibhéal, más ann dóibh ar 

chor ar bith. Cé go mbíonn stiúradh mar chuid de chúrsaí céime agus iarchéime 

áirithe, níl aon chúrsaí sainiúla ar stiúradh córúil lánaimseartha ar fáil in Éirinn.

Clúdaíonn cóir amaitéaracha réimse leathan ó ensemble aireagail beag go 

cumainn mhóra chórúla agus tá cóir eaglaise, cóir gaspal, cóir ban, cóir gutha 

fear, chomh maith le cóir a bhaineann le réimse institiúidí éagsúla. 
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níl ach cór gairmiúil amháin in Éirinn a fhaigheann cistiú ón stát - an Cór 

Aireagail náisiúnta - agus fostaíonn an cór seo seacht n-amhránaí déag go 

páirtaimseartha, an bhliain go léir. Bíonn amhránaithe gairmiúla fostaithe 

ag líon beag cóir ardeaglaise agus eaglaise freisin. Fostaíonn compántais 

ceoldráma amhránaithe gairmiúla neamhspleácha freisin, ach níl mórán oibre 

ar fáil san earnáil seo. Bíonn amhránaithe gairmiúla páirteach i dtionscnaimh 

neamhspleácha chórúla bunaithe ar thionscadal ó am go ham freisin. Tá próifíl 

ard idirnáisiúnta ag an gcór Éireannach Anúna, mar gheall ar an meascán áirithe 

ceol sean-Cheilteach agus ceol comhaimseartha Éireannach atá acu.

Tá roinnt féilte córúla in Éirinn, ar a bhfuil Féile idirnáisiúnta na gCór i gCorcaigh 

ar an gceann is mó acu. is imeachtaí iomaíocha den chuid is mó iad formhór na 

bhféilte córúla in Éirinn, ach bíonn léirithe ceolchoirme, ceardlanna, seimineáir 

agus imeachtaí eile ar siúl ag mórán acu chomh maith.

Tá Cumann náisiúnta na gCór (AoiC), atá bunaithe i gCorcaigh, ina scáthghrúpa 

do chóir de gach cineál. is ar bhunús ballraíochta a fheidhmíonn sé, agus tá 

beagnach 400 duine páirteach ann. Bíonn ceardlanna stiúrtha ar siúl go bliantúil 

aige, is é atá i mbun Cór ógra na hÉireann agus cuireann sé réimse tacaí eile ar 

fáil do bhaill, leabharlann ceoil ina measc. Tá roinnt athruithe tagtha ar na daoine 

atá páirteach san eagraíocht ag leibhéal boird agus leibhéal feidhmeannaigh 

le blianta beaga anuas, agus nuair a bhí an méid seo á scríobh, bhí gá le 

comhdhlúthú, athnuachan agus atreorú.

Tá	ról	suntasach	ag	an	Ionad	Ceoil	Chomhaimseartha	(Contemporary	Music	

Centre); tá leabharlann mhór agus bunachar sonraí de gach cineál píosa 

cumadóireachta comhaimseartha á chaomhnú aige. Tá plean tionscadail 

forbartha ag an CMC chun digitiú a dhéanamh ar a leabharlann agus é a 

bheith ar fáil ar an idirlíon i gcomhair brabhsála agus ceannach ar líne, agus 

tá sé ag lorg cistithe i láthair na huaire chun é seo a bhaint amach. Tá súil ag 

CMC ról nua a fhorbairt freisin chun tacú le taifeadadh agus scaipeadh píosaí 

cumadóireachta Éireannacha. 

Cuireann Cumann Ceol Eaglasta na hÉireann, Scoil ríoga Cheol na hEaglaise 

in Éirinn agus Cumann Amhránaithe Bearbóirí na hÉireann réimse tacaí agus 

seirbhísí ar fáil taobh istigh dá réimse feidhmiúcháin féin freisin.

gné de shaol cheoil na hÉireann nach bhfuil mórán eolais mar gheall air ná an 

rannchur a dhéanann inimircigh nó a d’fhéadfadh siad a dhéanamh. Tá go leor 

de na pobail nua in Éirinn le déanaí tagtha ó thíortha in oirthear na hEorpa a 

bhfuil traidisiún láidir córúil acu. Tá seans mhaith ann go bhfuil líon suntasach 

cleachtóirí córúla le hard-scil i measc na bpobal, ach ní fios fós cén mhéid acu atá 

ann. i gcásanna eile tá inimircigh ón Afraic gníomhach i gcóir gaspal (cinn atá 

ceangailte le heaglaisí agus cinn neamhspleácha araon). 
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2.3  an earnáil chórúil

Tá réimse leathan cleachtóirí agus páirtithe leasmhara córúla san earnáil 

chórúil. Tá forbhreathnú ar an earnáil i bhFigiúr 2.1, agus pléitear gnéithe de 

chomhchodanna agus chomhbhaill na hearnála sna céad chodanna eile den 

pháipéar beartais seo.

Figiúr 2.1:  

Gnéithe d’earnáil an cheoil chórúil in Éirinn (atá cur síos orthu sa pháipéar seo)

Comhchodanna Comhbhaill

Cóir (amaitéarach 
agus gairmiúil)

Cóir Ardeaglaise agus Eaglaise

Cóir gaspal

Cóir ban

Cóir gutha fear 

Cóir ógra 

Cóir bunaithe in institiúidí

An Cór Aireagail náisiúnta 

An Cór ógra náisiúnta 

Cór Fiolarmónach rTÉ

Cóir Ceoldráma

Anúna

Cleachtóirí Amhránaithe cóir

Stiúrthóir córúil

Tionlacaí córúil

oiliúnóir gutha

Cumadóir córúil

Boird/coistí chóir

oideachasóirí córúla 

Eagraíochtaí 
acmhainne/tacaíochtas

Cumann náisiúnta na gCór (AoiC)

An tionad Ceoil Chomhaimseartha

Cumann Ceol Eaglasta na hÉireann 

Scoil ríoga Cheol na hEaglaise in Éirinn 

Cumann Amhránaithe Bearbóirí na hÉireann

An Chomhairle Ealaíon

rTÉ

Culture ireland

oifigí Ealaíon na núdarás Áitiúla

Féilte Féile idirnáisiúnta na gCór i gCorcaigh

Féile Chórúil Shligigh

Féile Chórúil na huaimhe

Féile Chórúil Chumainn Ceolraí na hÉireann (AiMS)

Pipeworks	(Dublin	International	Organ	and	Choral	Festival	mar	a	bhí	tráth)

Córfhéile na Scoileanna 

Singfest Feis Ceoil Chór leanaí Chontae loch garman

ionaid Eaglaisí

ionaid ealaíon ildisciplíneacha

An Ceoláras náisiúnta, Baile Átha Cliath 

An	Helix,	Baile	Átha	Cliath	

halla na Cathrach, Corcaigh

Ceoláras ollscoil luimnigh
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2.4  an bonneagar tacaíochta pobail reatha do cheol córúil 

Clúdaíonn an bonneagar tacaíochta pobail do cheol córúil na beartais agus na 

sainchúraim atá ag réimse ranna rialtais agus gníomhaireachtaí Stáit, chomh 

maith le húdaráis Áitiúla. 

2.4.1  ranna rialtais

Tá ról ag ceol córúil in obair réimse ranna rialtais agus/nó gníomhaireachtaí eile, 

bíodh is go bhfuil sé indíreach agus go bhfuil gráid éagsúla de i gceist:

•	 Tugann	an	Roinn	Ealaíon,	Spóirt	agus	Turasóireachta	cistiú	don	Chomhairle	

Ealaíon, do Culture ireland agus don Cheoláras náisiúnta agus tá baint acu sin 

go léir le ceol córúil.

•	 Tá	an	Roinn	Oideachais	agus	Eolaíochta	freagrach	as	ceol	córúil	i	scoileanna	

agus coláistí agus as oiliúint a chur ar mhúinteoirí. is féidir le córchantain 

páirt thábhachtach a ghlacadh sa churaclam scoile ag leibhéal bunscoile agus 

meánscoile araon, in earnáil an oideachais fhoirmiúil. i gcoláistí oideachais, 

bíonn oiliúint chórúil clúdaithe i gcúrsaí áirithe, cé gur minic nach mbíonn 

mórán ama á chaitheamh leis.

•	 Déanann	an	Roinn	Comhshaoil,	Oidhreachta	agus	Rialtais	Áitiúil	cistiú	ar	obair	

na núdarás Áitiúla atá ina bpáirtithe leasmhara lárnacha;

•	 Déanann	an	Roinn	Cumarsáide,	Fuinnimh	agus	Acmhainní	Nádúrtha	cistiú	ar	

rTÉ agus tá ról aici i maoirsiú eagraíochtaí craolacháin eile; 

•	 Tá	leas	ag	an	Roinn	Gnóthaí	Eachtracha	i	gcur	i	láthair	thar	sáile	de	chuid	

chóir Éireannacha agus i bhforbairt naisc idirnáisiúnta;

•	 Is	ar	an	Roinn	Sláinte	agus	Leanaí	atá	an	phríomhfhreagracht	i	gcomhair	na	

hearnála réamhscoile agus is féidir léi baint a bheith aici le cóir agus cleachtóirí 

córúla sa chomhthéacs Ealaíon sa Sláinte.

2.4.2  gníomhaireachtaí stáit

i measc na ngníomhaireachtaí stáit atá ról acu faoi láthair ag tacú le hearnáil an 

cheoil chórúil, tá an Chomhairle Ealaíon, rTÉ agus Culture ireland.

The Arts Council/ An Chomhairle Ealaíon

Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le hearnáil an cheoil chórúil ar roinnt bealaí. 

Cuireann sí bunchistiú ar fáil don Chór Aireagail náisiúnta agus do Chumann 

náisiúnta na gCór - rud a chuireann ar chumas an dá eagraíochta tabhairt faoi 

réimse leathan oibre. 

Cé nach dtugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht d’imeachtaí iomaíocha i 

bhfoirm ealaíne ar bith, cuireann sé cistiú ar fáil d’Fhéile idirnáisiúnta na gCór i 

gCorcaigh,	Féile	Chórúil	Shligigh	agus	Pipeworks	(Dublin	International	Organ	and	

Choral Festival mar a bhí tráth) atá dírithe ar thacú le gnéithe neamh-iomaíocha 

dá gcláir cosúil le ceolchoirmeacha, ceardlanna, seimineáir srl. 
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Tá tacaíocht dhíreach curtha ar fáil ag an gComhairle Ealaíon, do dhá 

thionscnamh córúil in earnáil an ógra freisin - Cór Ealaíontóirí óga Cheatharlach 

agus Cór leanaí Chorcaí. Tá tacaíocht curtha ar fáil d’iarratais chórúla trí 

scéimeanna eile mar choimisiúin, thionscadail, thaifeadadh, thaisteal agus oiliúint 

srl, ach is fíor a rá go bhfuil próifíl an cheoil chórúil i measc na ndámhachtain 

seo íseal.

rTÉ

Tugann rTÉ tacaíocht shuntasach do cheol córúil freisin. Tá dhá chór á gcothú 

ag rTÉ taobh istigh dá rannóg grúpaí Taibhléirithe - Cór Fiolarmónach rTÉ agus 

Cór na nóg rTÉ (cór ógra). is comh-mhaoinitheoir suntasach den Chór Aireagail 

náisiúnta atá in rTÉ agus tá ról tábhachtach aige ag taifeadadh agus ag craoladh 

ceoil chórúil ar an raidió.

Culture ireland

Cuireann bunú Culture ireland deis ar fáil do chóir gur mian leo a gcuid oibre a 

chur chun cinn thar sáile tacaíocht a fháil. Tá Culture ireland tar éis tacaíocht a 

chur ar fáil cheana féin do roinnt cóir atá tar éis canadh thar lear. Tá an tacaíocht 

seo riachtanach chun aird idirnáisiúnta a fháil d’ealaíontóirí Éireannacha agus do 

repertoire córúil na hÉireann. ina theannta sin, tá an cumas ag Culture ireland 

naisc idirnáisiúnta a fhorbairt agus próifíl earnáil chórúil na hÉireann a ardú trí 

imeachtaí líonraithe, shárthaispeántais, scéimeanna cónaithe, mhalartuithe agus 

chomhoibriú.

2.4.3 údaráis áitiúla

Tá gach ceann den cheithre cheantar údarás áitiúil is tríocha in Éirinn tar éis 

oifigí ealaíon a fhorbairt mar chuid bhunúsach dá gclár oibre le fiche bliain 

anuas. Faoin Acht Ealaíon 2003, tá sainordú ag gach údarás áitiúil plean ealaíon 

a ullmhú agus a fheidhmiú chun na healaíona ina gceantar féin a fhorbairt. Tá 

go leor éagsúlacht sa réimse oibre a bhíonn i mbun ag oifigí ealaíon laistigh de 

réimse an cheoil. i measc na ngníomhaíochtaí tá cistiú ioncaim a chur ar fáil 

d’eagraíochtaí, cistiú sparánachta a thairiscint do dhaoine aonair, cláir forbartha 

agus líonrú gairmiúil, ceolchoirmeacha, sraitheanna agus féilte a reáchtáil, 

seirbhísí oideachais ceoil a sholáthar, eagraíochtaí ceoil atá ag teacht chun cinn 

a fhorbairt, éascaíocht a dhéanamh ar na healaíona i gcomhthéacs scoileanna 

agus pobail, scéimeanna caipitil a oibriú, áiseanna, trealamh, spás agus saineolas 

a sholáthar, agus réimse gníomhaíochtaí eile. Tá scéimeanna coimisiúnaithe 

suntasacha Céatadán ar son na nEalaíon d’ealaín phoiblí á bhfeidhmiú ag go leor 

údaráis áitiúla agus tá ceoltóirí ag fáil níos mó rochtana orthu seo le déanaí.



14

Tá sé ag tarlú níos minice anois go bhfuil ceol córúil ina ghné thábhachtach dá 

cuid oibre i roinnt oifigí ealaíon de chuid na n-údarás áitiúla. Cuid den obair 

atá i gceist leis seo ná cistiú d’imeachtaí córúla, tacú le tionscnaimh oideachais 

ceoil chórúil, deontais a thabhairt do chóir, sparánachtaí oscailte a thairiscint do 

stiúrthóirí córúla, cabhrú le faisnéis, tacaíochtaí praiticiúla agus líonrú, coimisiúnú 

mórshaothair chórúla nó úsáid chleachtadh córúil mar uirlis chun lánpháirtiú 

sóisialach a bhaint amach. Tá údarás áitiúil amháin (Comhairle Chontae loch 

garman) tar éis dul i mbun socraithe foilseacháin nuálach le mór-fhoilsitheoir sa 

Ríocht	Aontaithe	(Boosey	and	Hawkes)	a	fhoilseofar	díolaim	d’amhráin	Ghaeilge	

do bhunscoileanna, d’Aon ghuth le Sue Furlong, mar thoradh air. Tacaíonn 

Comhairle Chontae loch garman le hobair leanúnach Chór leanaí Chontae loch 

garman a chuireann sampla suimiúil ar fáil den chaoi ar féidir le tionscnamh 

córúil ógra dul i gcion ar fhorbairt ceoil níos leithne.

2.5 dearcaí pháirtithe leasmhara ar an mbonneagar tacaíochta poiblí reatha

Tar éis an tsraith cruinnithe grúpa fócais agus na haighneachtaí scríofa a 

bhaineann leis an tuarascáil seo, is féidir achoimre a dhéanamh ar dhearcaidh 

pháirtithe leasmhara faoin réimse tacaí poiblí atá ann faoi láthair do cheol córúil 

mar seo a leanas:

•	 Deir	formhór	na	gcleachtóirí	córúla	a	bhí	rannpháirteach	sa	phróiseas	seo	

nach dtugann an beartas poiblí reatha dóthain tacaíochta don earnáil ar 

bhealach straitéiseach agus cothaíoch. 

•	 Feictear	go	bhfuil	imeallú	déanta	ar	cheol	córúil	taobh	istigh	den	chóras	

oideachais foirmiúil. níl dóthain deiseanna ann d’fhorbairt agus d’oiliúint 

ghairmiúil mhúinteoirí, agus is taobh amuigh den churaclam a tharlaíonn 

formhór na ngníomhaíochtaí córúla i scoileanna. 

•	 Níl	tosaíocht	tugtha	ag	an	gComhairle	Ealaíon	riamh	don	réimse	seo	i	

gcomhair forbartha, agus feictear go bhfuil ceol córúil tar éis titim taobh thiar 

de sheánraí ceoil agus fhoirmeacha ealaíne eile ó thaobh cistithe de.

•	 Níl	na	hacmhainní	ná	an	struchtúr	ag	Cumann	Náisiúnta	na	gCór	i	láthair	na	

huaire chun an cineál éifeachta a bheith aige ar an saol córúil a bheifí ag súil 

leis ó eagraíocht acmhainne atá dinimiciúil agus físeach. 

•	 Tá	gá	le	tionscnaimh	nua	chun	cumadóirí	Éireannacha	a	mhealladh	chun	ceol	

córúil a scríobh atá inrochtana d’fhormhór na gcór.

•	 Bhainfeadh	an	ceol	córúil	buntáiste	as	próifíl	níos	airde	ar	stáisiúin	raidió	agus	

teilifíse rTÉ. Feictear nach ndéanann eagraíochtaí na meán (nuachtáin san 

áireamh) mórán chun cur le seasamh an cheoil chórúil.

•	 Cé	go	bhfuil	roinnt	samplaí	rathúla	ann,	tá	go	leor	údaráis	áitiúla	eile	nach	

bhfuil caidreamh ar bith acu le cóir agus cleachtóirí córúla.
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•	 Ba	mhaith	le	formhór	na	dtráchtairí	comhtháthú	níos	láidre	a	fheiceáil	don	

cheol córúil taobh istigh de bheartais na Comhairle Ealaíon agus eagraíochtaí 

stáit eile.

•	 I	réimse	an	cheoil	chórúil	(cosúil	le	ceol	traidisiúnta)	iarrann	cleachtóirí	ar	

an gComhairle Ealaíon a dearcadh a athrú maidir leis an deighilt idir stádas 

‘’gairmiúil’’ agus ‘’amaitéarach’’ maidir le leithdháileadh cistiúcháin. i gceol 

córúil ní gá go gciallaíonn ‘’amaitéarach’’ tada níos lú ná ‘’gairmiúil’’. ní 

chabhraíonn an neamhaird a fheictear a bheith tugtha ar chóir amaitéaracha 

le fás agus forbairt chuimsitheach na hearnála.

•	 Tá	fáilte	curtha	ag	cleachtóirí	taobh	istigh	den	domhan	córúil	roimh	fhorbairt	

an doiciméid bheartais seo thar ceann na Comhairle Ealaíon. Creidtear gur 

céim tosaigh thábhachtach atá sa phróiseas seo. Beidh gá le cumarsáid 

leanúnach idir an Chomhairle Ealaíon agus an earnáil chórúil sna blianta 

amach romhainn chun cur leis seo.

2.6  achoimre

Tá an earnáil chórúil in Éirinn comhdhéanta de réimse leathan de chóir 

(amaitéaracha agus gairmiúla araon), chleachtóirí eile, eagraíochtaí acmhainne 

agus tacaíochta, fhéilte agus ionaid. Tá an earnáil chórúil in Éirinn amaitéarach 

den chuid is mó, rud atá fíor go hidirnáisiúnta freisin; níl ach cór gairmiúil 

amháin ag Éirinn atá cistithe ag an stát - an Cór Aireagail náisiúnta. Tá leibhéal 

rannpháirtíochta an-láidir ag an earnáil ó réimse leathan cleachtóirí, lena 

n-áirítear cóir scoile, ógra, eaglaise agus ardeaglaise, cumainn chórúla agus cóir 

bunaithe in institiúidí. Tá sé roinn rialtais i gceist go hindíreach i mbonneagar 

tacaíochta beartas poiblí reatha na hearnála. i measc na ngníomhaireachtaí 

poiblí lárnacha atá ag tabhairt tacaíochta don earnáil, tá an Chomhairle Ealaíon, 

Culture ireland agus na húdaráis Áitiúla. is iad na príomhthacaí atá ag an 

gComhairle Ealaíon do cheol córúil ná bunchistiú ar an gCór Aireagail náisiúnta 

agus ar Chumann náisiúnta na gCór, tacú le himeachtaí neamhiomaíocha i 

bhféilte córúla, agus dhá thionscnamh córúil ógra. Feictear do chleachtóirí 

nach dtugann an beartas poiblí reatha dóthain tacaíochta don earnáil chórúil 

go straitéiseach ná go cothaíoch agus go mbeadh tairbhe shuntasach ann don 

earnáil dá gcuirfí tacaíocht níos comhtháite ar fáil ó réimse gníomhaireachtaí 

poiblí.
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Cuid A Trí

an t-amhránaí córúil agus riachtanais ForBartha 

3.1 réamhrá 

Tá an chuid seo dírithe ar chnámh droma an tsaoil chórúil – an t-amhránaí córúil. 

déantar bealach an amhránaí sna céimeanna forbartha ar fad a rianú. déantar 

riachtanais forbartha a aithint maidir le hoiliúint amhránaithe córúla, laistigh agus 

lasmuigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil; chomh maith le riachtanais maidir le 

cleachtas amaitéarach agus gairmiúil. 

3.2  leibhéal réamhscoile

le rachmas méadaithe i sochaí na linne seo, uaireanta oibre níos faide, breis 

teaghlaigh le beirt thuismitheoir ag obair agus uaireanta comaitéireachta i 

bhfad níos faide do mhórán daoine, táthar ag brath níos mó ar chúram leanaí 

gairmiúil do leanaí réamhscoile. Tá líon na ndaoine atá ag freastal ar naíonraí 

agus creiseanna anois coitianta ar bhealach nach bhfacthas sa ghlúin roimhe seo. 

leis an oiread sin leanaí óga ag caitheamh tréimhsí fada ama i gcreiseanna agus 

naíonraí, tá deis iontach ann don luath-idirghabháil i bhforbairt cheoil. Tá leanaí 

faoi bhun aoise na scoile fíor-oscailte do chúrsaí foghlama, agus is féidir le grúpa 

mór scileanna suntasacha ceoil a bhaint amach, fiú amháin chomh hóg le bliain 

amháin nó dhá bhliain d’aois. níl sé neamhchoitianta go mbeadh leanaí ábalta 

canadh sula mbeidís ábalta labhairt. do leanaí réamhscoile áirithe, is modh fíor-

thábhachtach féinléirithe í amhránaíocht.

Mar sin féin, ní fheidhmíonn creiseanna agus naíonraí curaclam nó córas 

oiliúna do mhúinteoirí atá maoirsithe ag an roinn oideachais agus Eolaíochta 

ar an mbealach céanna le bunscoileanna agus iarbhunscoileanna. Cé go bhfuil 

amhránaíocht mar chuid lárnach de ghnáthamh laethúil na n-eagraíochtaí 

seo, níl rochtain acu seo ar fad ar na hacmhainní riachtanacha chun dúshlán 

a thabhairt, forbairt agus cothú a dhéanamh ar ghuthanna óga sa staid luath-

fhorbartha. d’fhéadfaí nach bhfuil aon oiliúint sa cheol nó san amhránaíocht 

aimsithe ag mórán múinteoirí réamhscoile. d’fhéadfaí tionscnamh a fhorbairt 

ina mbeadh AoiC agus an Chomhairle Ealaíon ag obair i gcomhoibriú le 

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus líonraí um Chúram leanaí chun oiliúint 

a chur i bhfeidhm i gceol agus amhránaíocht do mhúinteoirí réamhscoile agus 

rochtain ar acmhainní aois-oiriúnacha.
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3.3  córchantain taobh istigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil

3.3.1 Tacaíocht & próifíl

i mórán tíortha ar fud an domhain, bíonn síolta na hearnála córúla beoga curtha 

sna scoileanna, áit a bhfuil ról tábhachtach ag córchantain mar chuid den 

phríomhchuraclam. Mar sin féin, níl suíomh na córchantana lárnach in Éirinn 

ar chor ar bith. Cé gur cuireadh fáilte leathan roimh churaclam ceoil nua na 

bunscoile, tá córchantain go bunúsach mar chuid roghnach den chlár scoile. Ag 

an dara leibhéal, is ábhar roghnach é ceol, agus eilimint roghnach é taibhléiriú 

córúil laistigh den churaclam ceoil. dá réir sin, níl sé go hiomlán neamhchoitianta 

do scoileanna áirithe gan chór ar bith a bheith acu, agus do mhic léinn a saol 

scoile ar fad a chaitheamh gan a bheith nochta do chórchantain.

Tá pócaí sármhaitheasa ann in Éirinn maidir le gníomhaíocht chórúil scoile, 

ach is minic a tharlaíonn an obair seo lasmuigh d’uaireanta scoile, le linn 

sosanna lóin agus tar éis na scoile, agus tá a rathúlacht ag brath ar scileanna 

agus diongbháilteacht na múinteoirí agus na bpríomhoidí aonair níos mó ná 

beartas poiblí oifigiúil. laghdaíonn imeallú forásach na córchantana lasmuigh 

de ranganna tráthchláraithe foirmiúla agus isteach san am sosa agus am saor ar 

phróifíl na gcór i measc na mac léinn scoile.

Cé go dtiteann an phríomhfhreagracht ar an roinn oideachais agus Eolaíochta 

maidir le beartais scoile, tá sé de chumas ag an gComhairle Ealaíon ról suntasach 

a bheith acu sa réimse seo mar thacadóir do bhreis córchantana in earnáil 

an oideachais fhoirmiúil. is féidir an ról tacaíochta a chleachtadh ar roinnt 

bealaí – ag plé go díreach le ranna rialtais lena n-áirítear an roinn oideachais 

agus Eolaíochta, i gcomhpháirtíochtaí le hollscoileanna, ardscoileanna, coláistí 

oideachais agus soláthraithe oideachais tríú leibhéal eile, agus i gcomhráite le 

raon comhlachtaí eile.

d’fhéadfaí ról comhordaithe a fhorbairt idir an Chomhairle Ealaíon agus 

eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí eile san earnáil oideachais lena n-áirítear 

an Chomhairle náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, Clár Tacaíochta an 

Churaclaim	Bhunscoile,	Seirbhís	Tacaíochta	an	Dara	Leibhéal,	Líonra	Príomhoidí	

Bunscoile	na	hÉireann,	Cumann	Náisiúnta	na	bPríomhoidí	agus	na	Leas-

Phríomhoidí,	ceardchumainn	na	múinteoirí	agus	an	Chomhairle	Náisiúnta	

Tuismitheoirí. Beidh acmhainní agus am tiomanta ag teastáil ó chlár comhrá, 
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idirghníomhaíochta agus comhpháirtíochta idir an Chomhairle Ealaíon agus 

na heagraíochtaí seo, ach is infheistíocht luachmhar a bheadh inti dá n-ardófaí 

próifíl an cheoil chórúil sna bunscoileanna agus sna hiarbhunscoileanna.

3.3.2 Scileanna múinteoirí

is féidir le bunús scileanna na múinteoirí ranga a bheith mar phríomhbhacainn 

ar fhorbairt na córchantana sna scoileanna. Beidh a gcuid oiliúna comhlánaithe 

ag líon suntasach de mhúinteoirí bunscoile agus beagán teagmhála nó gan 

teagmháil ar bith acu le ceol. d’fhéadfadh nach n-aimseodh na daoine sin a 

roghnaíonn staidéar a dhéanamh ar cheol oiliúint ar bith i stiúradh ceoil agus 

teicníc ghutha. do mhúinteoireacht sa dara leibhéal, cé go mbaineann cúrsaí 

oiliúna áirithe le teagasc sa stiúradh gutha agus léiriú gutha, tá mórán eile nach 

mbaineann. 

ní bheidh an inniúlacht chéanna d’obair chórúil ag gach múinteoir ag an leibhéal 

bunscoile agus meánscoile. Sna bunscoileanna, níl aon bhealaí foirmiúla ann 

do mhúinteoirí le scileanna córúla chun obair a mhalartú le linn ama ranga le 

comhghleacaithe níos lú taithí. Feictear gur bhacainn í seo nach bhfuil gá léi. 

d’fhéadfadh comhráite idir an Chomhairle Ealaíon agus coláistí oideachais agus 

institiúidí oiliúna na múinteoirí iarbhunscoile díriú ar bhealaí inar féidir scileanna 

córúla na múinteoirí ar fad a fhorbairt mar chuid dá n-oiliúint fhoirmiúil, agus trí 

naisc a bhunú leis an earnáil chórúil níos leithne le linn oiliúna na múinteoirí agus 

a ngairmeacha múinteoireachta go léir.

d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon bealaí a phlé chomh maith le hoiliúint 

inseirbhíse do mhúinteoirí a fheabhsú i gcomhar le hionaid oideachais agus 

gníomhaireachtaí eile. d’fhéadfaí breathnú ar bhunú líonraí gairmiúla an 

mhúinteora ceoil i gcomhar leis na hionaid oideachais. Ag an leibhéal bunscoile, 

d’fhéadfadh comhráite le Seirbhís Tacaíochta an Churaclaim Bhunscoile scrúdú 

a dhéanamh ar fhéidearthacht chothabhála agus leathnaithe an chórais 

‘cuiditheoir’ (scéim trínar aimsigh múinteoirí bunscoile tacaíocht agus oiliúint 

ag tús an churaclaim bhunscoile nua). Feictear gur bealach éifeachtach é seo le 

bunús scileanna na múinteoirí bunscoile a fhorbairt ar bhonn leanúnach. Bheadh 

soláthar deiseanna tiomanta do mhúinteoirí lena gcuid scileanna a mhéadú 

i gceist le raon deiseanna oiliúna stiúrthóra a sholáthar (pléite i gCuid 4 den 

tuarascáil seo).

3.3.3 Speisialtóirí córúla sna scoileanna

Cé go bhfeictear nach bhfuil tosaíocht ag gníomhaíocht chórúil sa churaclam 

oideachais foirmiúil, tá mórán scoileanna ag iarraidh bealaí a fháil le cuireadh 
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a thabhairt chun na scoile do speisialtóirí córúla, chun oiliúint a chur ar chóir 

agus oibriú le múinteoirí. Mar sin féin, níl rochtain ar speisialtóirí ag tromlach na 

scoileanna. is féidir éifeacht mhór a bheith ag cuairt an speisialtóra córúla ar an 

scoil. d’aibhsigh líon suntasach múinteoirí a bhí rannpháirteach sa tuarascáil gur 

cheist fhíor-thábhachtach í seo. 

Seo réimse inar féidir leis an gComhairle Éalaíonn agus an roinn oideachais 

agus Eolaíochta tionchar díreach a bheith acu. dhéanfadh forfheidhmiú iomlán 

an	staidéir	fhéidearthachta	Music	Networks	2003,	A National System of Local 

Music Education Services (atá sonraithe mar thosaíocht na Comhairle Ealaíon) 

tacaí a sholáthar maidir le forbairt na gníomhaíochta córúla sna scoileanna. 

is féidir leis an gComhairle Ealaíon idirghabhálacha díreacha a dhéanamh 

chomh maith trí thacú le cónaitheachtaí córúla (ina mbeadh speisialtóirí córúla 

fóirdheonaithe chun am a chaitheamh sna scoileanna), tionscadail na n-ealaíon 

sna scoileanna, cláir thaibhléirithe scoileanna srl. Bheadh éifeacht mhór sna cúrsaí 

seo ag infhaighteacht shaineolaithe córúla a bheadh coinnithe agus bunaithe go 

réigiúnach.

3.3.4 Deiseanna taibhléirithe

Cé go n-ullmhaíonn mórán cór scoile ceol do cheolchoirmeacha scoile nó 

imeachtaí dheireadh na bliana, is féidir le deiseanna taibhléirithe ardphróifíle 

lasmuigh den scoil feidhmiú mar uirlis chumhachtach inspreagtha agus mar 

thiománaí na sármhaitheasa. Ar feadh na mblianta, chomh maith le comórtais 

chórúla, bhí cóir scoile rannpháirteach in imeachtaí neamhiomaíocha cosúil le 

Cór Fhéile agus Cór na nóg. is múnla é Singfest bliantúil Chontae loch garman 

a forbraíodh le déanaí agus go bhféadfaí aithris a dhéanamh air in áiteanna eile. 

d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon ról a bheith aici in iarrachtaí a dhéanamh 

chun iad seo agus cláir eile a fhorbairt, gur féidir a bheith ríthábhachtach do 

chórchantain scoile. 

3.3.5 Acmhainní

Tá mórán acmhainní a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán córchantana sna 

scoileanna. Clúdaíonn obair na múinteoirí raon leathan ábhar, agus cé go 

bhfaigheann gach múinteoir oiliúint leis an gcuraclam a fhorfheidhmiú ina 

iomláine, is beag oiliúna a aimsítear sa cheol. Beidh tacaíocht leanúnach de 

dhíth orthu i bhforbairt repertoire agus theicnící. Bíonn oiliúint níos cuimsithí 

sa cheol ag múinteoirí ceoil sa dara leibhéal go ginearálta, ach beidh tacaí de 

dhíth orthu ar bhealaí tábhachtacha. is féidir le gníomhaireachtaí speisialta 

ceoil tacaí spriocdhírithe a thairiscint do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile 

lena n-áirítear faisnéis, treoir, bileoga eolais, deiseanna oiliúna, foilseacháin na 

mbileoga ceoil, agus taifeadtaí5. 

5. See also Section 5 of this document for further discussion of repertoire and publishing.
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3.4  cóir ógra taobh amuigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil

le soláthar míchothrom na n-eispéireas córúil laistigh d’earnáil an oideachais 

fhoirmiúil, tá mórán cóir ógra nach bhfuil scoil-bhunaithe tagtha chun cinn ar fud 

na hÉireann. Bíonn na cóir ógra seo ceangailte le scoileanna neamhspleácha ceoil 

nó eaglaisí, cé go mbíonn tacaíocht ag cinn eile ó údaráis áitiúla agus institiúidí 

eile. Bíonn na cóir go hiomlán neamhspleách i gcásanna áirithe, agus thángadar 

chun cinn toisc fís dhuine aonair nó grúpa tiomanta daoine.

níl aon struchtúir ann i láthair na huaire chun tacú agus forbairt a dhéanamh 

ar chóir reatha nó chun cóir nua a bhunú i gceantair nach bhfuil freastal ar bith 

déanta orthu. Tá saineolas suntasach anois ag daoine aonair atá bainteach le 

cóir ógra, ach níl bealach ar bith leis an taithí seo a scaipeadh go forleathan. níl 

aon fhóram comhpháirtíochta ná líonra ann. Tá na bealaí tacaíochta airgeadais 

atá ar fáil do chóir reatha doiléir. Ar mhalairt bhealach, tá tacaíocht níos straitéisí 

ann do cheolfhoirne óige trí obair Chumann Ceolfhoirne óige na hÉireann agus 

Cheolfhoireann náisiúnta óige na hÉireann. déanann an national Association of 

Youth drama freastal ar dhrámaíocht na n-óg.

Tá taighde tionscanta ag Cumann náisiúnta na gCór i gcomhar leis an 

gComhairle Ealaíon ar an bhféidearthacht maidir le líonra de chóir ógra, contae-

bhunaithe, ar chaighdeán ardealaíne a bhunú a bheadh faoi stiúir ghairmiúil. 

Beidh tacaíocht do thograí a eascraíonn ón taighde seo riachtanach. Chun líonra 

nua de chóir ógra contae-bhunaithe a bhunú, beidh sé tábhachtach an soláthar 

reatha a mhapáil, cleachtas agus saineolas reatha a ghabháil agus caighdeáin 

ealaíne chomhsheasmhacha a chinntiú ar fud na tíre. Caithfidh cóir ógra glacadh 

le múnlaí rialaithe an dea-chleachtais maidir le caighdeáin um chosaint leanaí 

agus éiteas atá dírithe ar leanaí/óige a fheidhmiú.

Cór ógra na hÉireann

Bunaíodh Cór ógra na hÉireann sa bhliain 1982 chun deiseanna taibhléirithe 

faoi leith a thairiscint d’amhránaithe óga idir aois 17 agus 29. Cé go bhfuil stair 

shainiúil de thaibhléirithe ardchaighdeáin bunaithe ag an gcór, níor éirigh leo 

ardphróifíl náisiúnta a chothabháil. Tá Cór ógra na hÉireann rialaithe agus riartha 

ag Cumann náisiúnta na gCór, le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon. Sa bhliain 

2007, rinne Cumann náisiúnta na gCór staidéar meastóireachta ar Chór ógra na 

hÉireann a choimisiúnú ar mhaithe le plean straitéiseach nua 5-bliana a bhunú. 

Tá an próiseas seo faoi bhun, agus tá súil ann go mbeidh creatlach inbhuanaithe 

dá thoradh, chun stádas agus réimse oibre an chóir a uasmhéadú sa todhchaí.

Cé go raibh mórán blianta rathúla, is léir go mbeadh scóip chuimsitheach 

forbartha ag an eagraíocht seo a bheith ina hinstitiúid náisiúnta fíor-
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thábhachtach, dá ndéanfaí acmhainní breise a chur ar fáil di. Tá próifíl i bhfad 

níos ísle ag Cór na nóg ná Ceolfhoireann náisiúnta óige na hÉireann, nó cóir 

ógra náisiúnta comhchosúla i dtíortha eile. níl na bealaí friothálacha isteach sa 

chór córasach. níl aon eagraíocht shóisearach nó ullmhúcháin ag an gcór chun 

amhránaithe atá ag teacht chun cinn a ullmhú do rannpháirtíocht. níl aon nasc 

acu leis an gCór Aireagail náisiúnta i láthair na huaire. Tá próifíl íseal taibhléirithe 

ag an gcór lasmuigh dá gceanncheathrú i gCorcaigh. Fabhraítear repertoire 

tionlactha ceolfhoirneach, ach níl an cór in ann teacht ar cheolfhoireann go 

héasca. níl ballraíocht an chóir ionadaíoch do leathadh geografach na tíre. Tríd 

an bplean straitéiseach a chistiú, agus i gcomhar le Cumann náisiúnta na gCór, is 

mian leis an gComhairle Ealaíon tacú le forbairt an chóir sna blianta atá le teacht. 

3.5  oiliúint d’amhránaithe córúla

do líon mór amhránaithe córúla, an réimse is suntasaí oiliúna ná rannpháirtíocht 

i gcóir. Ar mhórán bealaí, níl aon rud níos fearr ná oiliúint ar an láthair i 

gcórchantain éifeachtach. Ach mar sin féin, ní féidir gach scil a fhorbairt trí 

chanadh in ensemble; samplaí ná léiriú gutha agus ceoltóireacht. Tá líon beag de 

chóir ógra atá ceangailte le hardeaglaisí agus scoileanna ceoil, chomh maith le 

líon áirithe de chóir ógra neamhspleácha a dhéanann iarracht oiliúint a sholáthar 

d’amhránaithe óga, ag tairiscint ceoltóireachta agus ranganna amhránaíochta 

ar an láthair taobh le cleachtaí córúla rialta. Cé go bhfuil obair na n-eagraíochtaí 

seo suntasach, tá na cásanna seo eisceachtúil. déanann cóir amaitéaracha áirithe 

cúrsaí a thairiscint in amharc-chanadh chomh maith, ach arís is fíor-annamh a 

tharlaíonn a leithéidí. 

Tá raon institiúidí agus daoine aonair in Éirinn a dhéanann ceachtanna 

amhránaíochta a thairiscint. Mar sin féin, díríonn tromlach na gceachtanna gutha 

aonair sna hinstitiúidí tríú leibhéal agus scoileanna ceoil eile ar ghuth a léiriú 

atá níos oiriúnaí don taibhléiriú aonair ná córchantain. Fiú amháin in oiliúint na 

n-amhránaithe gairmiúla in Éirinn, is beag aird atá tugtha don amhránaíocht 

ensemble. dá réir sin, déantar neamhaird ar raon iomlán scileanna agus taithí. 

Toisc fócas an taibhléirithe aonair in oiliúint na n-amhránaithe in Éirinn, ní 

thugtar aird chuí ar fhorbairt na ceoltóireachta - go háirithe amharc-chanadh. 

ní sé neamhchoitianta go mbainfeadh amhránaithe bunchéimeanna agus 

iarchéimeanna amach san amhránaíocht gan a bheith ábalta amharc-chanadh.

Tá easpa oiliúna sa chórchantain aibhsithe ag mórán cleachtóirí córúla a chuir leis 

an tuarascáil seo, mar phríomhbhacainn maidir le forbairt na gcaighdeán. Tá ról 

ag raon páirtithe leasmhara i ndeireadh a chur leis an mbacainn seo. d’fhéadfadh 

soláthraithe oideachais tríú leibhéal cúrsaí tiomnaithe don amhránaíocht 
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ensemble a sholáthar. d’fhéadfadh na Coistí gairmoideachais, agus institiúidí eile 

atá bainteach le foghlaim ar feadh an tsaoil cúrsaí a thabhairt isteach ar theicníc 

ghutha agus amharc-chanadh. d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon tacú le cúrsaí 

oiliúna neamhspleácha nó módúil arna reáchtáil ag cóir aonair agus dírithe ar 

amhránaithe córúla, chomh maith le deiseanna oiliúna do stiúrthóirí córúla chun 

scileanna ceoltóireachta a fhorbairt ina gcóir. d’fhéadfadh Cumann náisiúnta na 

gCór maoirsiú a dhéanamh ar fhorfheidhmiú na ndeiseanna oiliúna san amharc-

chanadh d’amhránaithe córúla. Ba chóir don earnáil chórúil féin béim níos láidre 

a chur ar fhorbairt na ceoltóireachta agus na scileanna gutha.

3.6  cleachtadh córúil amaitéarach

Tá tromlach na gníomhaíochta córúla in Éirinn amaitéarach, mar a fheictear 

i ngach tír eile. Forbraíonn cóir toisc díograis dhaoine aonair nó ghrúpa beag 

cleachtóirí a fheiceann an buntáiste a bhaineann le canadh in ensemble níos mó. 

Bíonn raon dúshláin agus deiseanna ann le linn saolré na gcór, agus tá mórán 

díobh seo leagtha amach sa chuid seo.

3.6.1 Próifíl na hearnála córúla a ardú

le próifíl íseal na córchantana sna scoileanna, fágann líon mór daoine earnáil 

an oideachais fhoirmiúil, agus iad aineolach agus beag léirthuisceana ar 

chórchantain. Meastar go bhfuil rátaí rannpháirtíochta sa daonra ginearálta 

íseal de réir chaighdeáin idirnáisiúnta, agus ní chothaíonn sé seo earnáil chórúil 

dhinimiciúil. Cuireann próifíl íseal an cheoil chórúil sna meáin chlóite, agus 

ar an raidió agus teilifís, le dofheictheacht na hearnála i mórán áiteanna. níl 

bealaí aimsithe ag líon suntasach inimirceach ná ag pobail nua in Éirinn isteach 

san earnáil chórúil. Tá clár tacaíochta agus cothaithe ag teastáil chun breis 

rannpháirtíochta sa cheol córúil a spreagadh ag gach leibhéal den tsochaí. is gá 

gníomhaíochtaí na hearnála córúla a aibhsiú agus leibhéil phróifíle nua a bhunú 

don cheol córúil sna scoileanna, sna pobail agus sna meáin. 

3.6.2 Stiúrthóir ceoil, oiliúnóir gutha agus tionlacaí a aimsiú agus a fháil

is cuid rí-lárnach de gach cór é an stiúrthóir ceoil. is bunaitheoir an chóir a 

bhíonn sa stiúrthóir i mórán cásanna, ach is féidir le cóir teacht le chéile ar 

bhealaí eile chomh maith. Beidh stiúrthóir nua á chuardach ag beagnach gach 

cór ag staid áirithe ina saolré agus beidh dóchas ag gach cór pearsa dinimiciúil, 

físeach agus inspioráideach a shlánú. Bíonn an tasc seo fíor-dheacair do mhórán 

cór. nuair a bhíonn stiúrthóir ceoil aimsithe, bíonn deacracht ag cóir uaireanta a 

aithint maidir leis na téarmaí faoinar chóir dóibh an stiúrthóir a fhostú. Athraíonn 

an riachtanas d’oiliúnóir gutha agus thionlacaí ó chór go cór chomh maith, ag 

brath ar na leibhéil scile reatha agus ar theicníc chleachtaidh an stiúrthóra cóir. 



23

Ag Ardú do ghlóir

d’fhéadfaí tacaíocht a sholáthar do chóir i dtéarmaí eolais a fháil faoi cheapadh 

an stiúrthóra ceoil, chomh maith le tacaíocht airgeadais chun raon iomlán an 

phoist a chistiú.

3.6.3 Comhchaidreamh idir earnálacha gairmiúla agus amaitéaracha

Mar atá coitianta go hidirnáisiúnta, tá domhan beag ceoil gutha gairmiúil in 

Éirinn i gcomparáid leis an earnáil chórúil amaitéarach ollmhór. Mar sin féin, ar 

mhórán bealaí, is beag idirchaidrimh atá idir an dá earnáil agus oibríonn sé seo 

chun aimhleasa na ngrúpaí. d’fhéadfadh cóir amaitéaracha tairbhe a bhaint as 

oiliúint ghutha agus meantóireacht ó amhránaithe gairmiúla, agus d’fhéadfadh 

ealaíontóirí gairmiúla fostaíocht úsáideach a aimsiú óna rannpháirtíocht 

san earnáil amaitéarach. Ar ócáidí áirithe, d’fhéadfadh cóir amaitéaracha 

amhránaithe gairmiúla a fhostú chun codanna tábhachtacha an chóir a threisiú 

nó a “stalcadh” do thaibhléirithe. déantar é seo ar bhealach ad-hoc agus ag 

an nóiméad deiridh go hiondúil, agus le pleanáil níos cúramaí, d’fhéadfadh 

amhránaithe gairmiúla idirghníomhaíocht níos suntasaí a bheith acu leis an gcór. 

i gcásanna eile, ní fios do chóir amaitéaracha áirithe a chuirfeadh fáilte roimh 

“stalcthóirí” conas iad a fháil. Bheadh buntáistí forleathana ag baint le caidreamh 

níos dlúithe idir an earnáil amaitéarach agus ghairmiúil a tharlódh ar bhealach 

pleanáilte agus le tacaíocht

3.6.4 Ionaid agus trealamh cleachtaidh

Ceann de bhuntáistí na córchantana ná a hiniomparthacht agus a hilúsáidteacht. 

Ach lasmuigh dó seo, tá sé tábhachtach ionad oiriúnach ó thaobh fuaime agus 

compoird a aimsiú chun cleachtadh a dhéanamh ann, agus ina bhfuil soilsiú 

agus teas dóthanach. Bíonn mórán cór ag cleachtadh i bhfoirgnimh scoile, hallaí 

eaglaise nó ionaid pobail. Aimhréidh amháin ná an gá le pianó nó méarchlár 

le cleachtadh, a laghdaíonn raon na roghanna atá ar fáil. d’fhéadfadh ionaid 

na n-údarás áitiúil agus ionaid a bhfuil tacaíocht phoiblí acu rochtain a fháil a 

fhoirgnimh oiriúnacha do chleachtaí, agus d’fhéadfaí tacaíocht a thairiscint do 

cheannach an trealaimh chomh maith (pianónna, méarchláir, ardaitheoirí ardáin 

srl.)

3.6.5 Forbairt scileanna

go ginearálta, bíonn cóir ag iarraidh a gcuid scileanna a fheabhsú ar bhonn 

leanúnach, agus bainfidh stiúrthóirí córúla leas as seisiúin réamhchleachtaidh 

agus deiseanna eile sa chleachtadh go hiondúil chun teicnící gutha agus ceoil 

a fhorbairt. Mar sin féin, bhainfeadh tromlach na gcór tairbhe as cláir bhreise 

dírithe ar léiriú gutha, scileanna san amharc-chanadh a mhéadú nó bheachtú 

na bhfreagairtí ceoil. i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh saineolas ón taobh amuigh 



24

buntáiste a thabhairt don phróiseas, ach caithfidh cóir a bheith ábalta acmhainní 

a aimsiú chun rannpháirtíocht na foirne speisialtóra a chumasú.

3.6.6 Repertoire

is ar stiúrthóir an chóir a bhíonn an fhreagracht go hiondúil maidir le repertoire 

a roghnú don chór. is féidir é a bheith deacair clár oibre a bhunú a thaitneoidh 

leis an lucht éisteachta agus a thabharfaidh dúshlán agus spreagadh don chór. 

is minic a bhíonn eolas forleathan ag stiúrthóirí córúla ar an repertoire agus 

teastaíonn uathu fáil amach faoi shaothair nua, ach bíonn sé ina chabhair acu 

i gcónaí a bheith nochta do shaothair nua agus bealaí inrochtana a bheith 

acu chun suirbhéireacht a dhéanamh ar scóir nua. Ba chóir dóthain ama agus 

acmhainní a cheadú do stiúrthóirí córúla ionas go mbeidís ábalta aird chuí a 

dhíriú ar an réimse seo go leanúnach. is minic gur féidir impleachtaí airgeadais a 

bheith ag roghanna repertoire agus is féidir le costas fruilithe nó ceannaigh scóir 

na saothar comhaimseartha a bheith suntasach.6 

3.6.7 Margaíocht agus Caidreamh Poiblí

do mhórán cór amaitéarach, bíonn pleanáil, cleachtadh agus léiriú na 

gceolchoirmeacha chomh casta sin gur minic go ndéantar neamhaird de 

mhargaíocht agus chaidreamh poiblí éifeachtach. is minic go dtagann an 

lucht féachana ón ngrúpa céanna teaghlaigh, cairde agus lucht leanta, agus 

dá thoradh is minic nach mbíonn codanna móra den phobal ar an eolas faoi 

cheolchoirmeacha atá ag teacht aníos.

d’fhéadfadh cur chuige comhordaithe náisiúnta nó réigiúnach maidir le 

margaíocht na n-imeachtaí córúla (trí fhógraíocht, liostáil faisnéise agus asraonta 

gréasáin) freastal ar na spriocanna chun lucht féachana nua a mhealladh, agus 

éagsúlacht na gníomhaíochta córúla a aibhsiú sa chomhfhios poiblí. 

3.6.8 Rialachas na gcór amaitéarach

Bíonn cóir amaitéaracha rialaithe ag coiste nó comhlacht rialaithe atá tofa ó 

chomhaltaí an chóir. Tugann comhaltaí an choiste raon scileanna leo go minic, 

ach bíonn réimsí tábhachtacha saineolais in easnamh i mórán cásanna. is beag 

deiseanna líonraithe atá ann do choistí cór in Éirinn trína bhféadfaí a gcuid 

saineolais a mhalartú. Thabharfadh forbairt chlár líonraithe den chineál seo 

deiseanna suntasacha maidir le haistriú scileanna agus faisnéise.

3.6.9 Cistiú

Tá cumas láidir léirithe ag mórán cór chun cistí a ardú trí shíntiúis bhliantúla ó 

chomhaltaí, ioncam na díoloifige, tacaíocht an údaráis áitiúil, urraíocht thráchtála 

6. Féach Cuid 5.2.2 le haghaidh breis tograí maidir le forbairt repertoire



25

Ag Ardú do ghlóir

agus bhealaí eile. Mar sin féin, beidh impleachtaí airgeadais ag tromlach na 

dtograí atá cuimsithe sa pháipéar seo, a rachadh níos faide ná na paraidímí 

cistiúcháin ina bhfeidhmíonn an chuid is mó de chóir i láthair na huaire.

is féidir mórán de na tograí atá leagtha amach sa doiciméad seo a sheachadadh 

trí fhorbairt éifeachtach Chumann náisiúnta na gCór nó eagraíochtaí acmhainní 

eile. i gcásanna eile, mar sin féin, beidh tacaíocht dhíreach airgeadais de dhíth 

ar chóir amaitéaracha. dhéanfadh sruth cistiúcháin spriocdhírithe nua a bheadh 

coimeádta do chóir amaitéaracha amháin féidearthacht a oscailt do chóir le 

rochtain a fháil ar leibhéil mheasartha tacaíochta. d’fhéadfaí an tacaíocht a 

úsáid chun smaointe forbartha ealaíne a fhorfheidhmiú go bhféadfadh tionchar 

suntasach a bheith acu ar a gcuid saothair.

3.7  cleachtadh córúil gairmiúil

Tá domhan córúil gairmiúil na hÉireann tearcfhorbartha a bheag nó a mhór. 

Ceann de phríomheagraíochtaí na hearnála seo ná an Cór Aireagail náisiúnta, 

cór gairmiúil de 17 comhalta le clár gníomhaíochta ar feadh na bliana atá cistithe 

ag	an	gComhairle	Ealaíon.	Príomhfhoinse	eile	na	hoibre	córúla	in	Éirinn	ná	cóir	

ghairmiúla atá ag líon beag eaglaisí agus ardeaglaisí, agus chuid acu le traidisiún 

de thaibhléiriú ardcháilíochta rialta a mhaireann leis na céadta bliain. An tríú 

réimse ná laistigh de chóir chompántais cheoldrámaíochta na hÉireann. Chomh 

maith leis an trí réimse atá luaite, tá roinnt tionscadail chórúla ghairmiúla ina 

raibh roinnt grúpaí rannpháirteach ó am go ham. 

is gá an téarma “amhránaí córúil gairmiúil” a shoiléiriú i gcomhthéacs na 

hÉireann. is beag amhránaithe gairmiúla a mhaireann ar amhránaíocht amháin. 

Áirítear amhránaithe atá ag obair go páirtaimseartha nó go lánaimseartha i 

ngairmeacha neamhamhránaíochta sa téarma seo chomh maith, agus a chanann 

ar íocaíocht. is gairm bheatha éiginnte agus ar bheagán airgid a bhíonn ag 

amhránaí córúil gairmiúil in Éirinn.

3.7.1 An Cór Aireagail Náisiúnta

Bunaithe sa bhliain 1991, tá an Cór Aireagail náisiúnta ar an gcór Éireannach 

amháin a fhostaíonn amhránaithe go gairmiúil ar feadh na bliana. Tá clú 

láidir bainte amach acu do thaibhléirithe dinimiciúla ardchaighdeáin agus 

do chlárú nuálaíoch agus neamh-chomhghéillte. déanann an Cór Aireagail 

náisiúnta repertoire leathan saothar a léiriú, ach tá bá speisialta acu le ceol 

comhaimseartha agus tá mórán cumadóirí coimisiúnaithe acu, in Éirinn agus go 

hidirnáisiúnta. Taibhríonn an cór i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste go 

rialta agus in ionaid eile ar fud na tíre. 



26

Faigheann an Cór Aireagail náisiúnta a bpríomhchistiú ón gComhairle Ealaíon. 

Faigheann siad cistiú ó rTÉ chomh maith lena bhfuil leibhéal seirbhíse agus 

caidreamh craolacháin acu leo. Baineann an cór tairbhe as cónaitheacht in 

ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath chomh maith agus faigheann siad tacaíocht 

bhliantúil ón roinn oideachais agus Eolaíochta i dtreo cheardlanna oideachais 

sna meánscoileanna. go luath sa bhliain 2007, bhí deacrachtaí ag an gCór 

Aireagail	Náisiúnta	nuair	a	d’éirigh	a	Stiúrthóir	Ealaíne	agus	a	bPríomhoifigeach	

Feidhmiúcháin as go tobann. rinne an eagraíocht iad féin a chobhsú i rith na 

bliana,	chuireadar	POF	nua	ina	áit,	agus	rinneadar	Stiúrthóir	Ealaíne	nua	a	shlánú.

le blianta beaga anuas, tá sármhaitheas ealaíne cúpláilte ag an gCór Aireagail 

náisiúnta le streachailt leanúnach chun fanacht sócmhainneach, i dtimpeallacht 

inar tháinig laghdú suntasach ar an bpríomhchistiú ó rTÉ le himeacht ama. 

Tá na hamhránaithe córúla ar conarthaí páirtaimseartha (19 uair in aghaidh 

na seachtaine) agus le 17 comhalta, tá easpa acmhainní ag an ensemble i 

gcomparáid le cóir aireagail ghairmiúla inchomparáide na hEorpa. le staid 

leanúnach na héiginnteachta airgeadais amach rompu, níl forbairt uasmhéide 

tagtha ar ghnéithe de ghníomhaíochtaí an chóir agus is acmhainn í an Cór 

Aireagail náisiúnta nár baineadh dóthain úsáide aisti go pointe áirithe. 

d’fhéadfadh an cór líon na gcomhaltaí a mhéadú go 24 le breis cistithe, a 

cheadódh solúbthacht agus éagsúlacht bhreise sa chlársceidealú, a mhéadódh 

am conartha na n-amhránaithe chun gairm amhránaíochta lánaimseartha a 

dhéanamh níos inmharthana agus a ligfeadh dóibh tabhairt faoi raon oibre 

oideachais, meantóireachta agus for-rochtana a chinnteodh tionchar dearfach 

láidir ar an bpobal córúil níos leithne.

3.7.2 Cóir ardeaglaise agus eaglaise

Fostaíonn líon beag ardeaglaisí agus eaglaisí in Éirinn cóir ghairmiúla. Bunaithe 

sa chúigiú céad déag, fostaíonn an cór in Ardeaglais Chríost i mBaile Átha 

Cliath amhránaithe gairmiúla fásta (chomh maith le cór cailíní a fheidhmiú) 

a chanann cúig sheirbhís in aghaidh na seachtaine. Téann rianta an chóir in 

Ardeaglais	Naomh	Pádraig,	Baile	Átha	Cliath,	chomh	fada	siar	leis	an	tríú	céad	

déag. Fostaíonn sé fir ghairmiúla a chanann leis an gcór buachaillí, chun ceol 

a	sholáthar	ag	naoi	seirbhís	sheachtainiúil.	Fostaíonn	Cór	Palestrina	i	Leas-

Ardeaglais Bhaile Átha Cliath líon amhránaithe fireannach a chanann leis an 

gcór buachaillí. Fostaíonn líon beag eaglaisí (lena n-áirítear Eaglais naomh 

Treasa,	Sráid	Chlarendon	agus	Eaglais	Pharóiste	Bhaile	an	Mhuilinn	i	mBaile	

Átha Cliath) cóir aireagail ghairmiúil go seachtainiúil. déanann na cóir seo stór 

scileanna suntasacha agus saineolais a thairiscint go bhféadfaí leas a bhaint astu i 

bhforbairt níos leithne na hearnála córúla.
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3.7.3 Cóir Cheoldrámaíochta

Fostaíonn dhá chompántas ceoldrámaíochta atá cistithe ag an gComhairle 

Ealaíon cóir ghairmiúla dá séasúir cheoldrámaíochta – opera ireland agus an 

Wexford	Festival	Opera.	Déanann	Opera	Ireland	dhá	shéasúr	in	aghaidh	na	

bliana a léiriú le dhá léiriú in aghaidh an tséasúir. Cruthaítear thart ar deich 

seachtaine d’obair lánaimseartha do suas le 30 amhránaí. ón mbliain 1995, bhí 

Cór	Aireagail	Phrág	mar	thromlach	den	chór	ceoldrámaíochta	sa	chuid	is	mó	den	

trí	léiriúchán	bliantúil	ag	Wexford	Festival	Opera.	Is	iondúil	go	ndéanann	líon	

beag de shaorealaíontóirí breise comhlánú ar an ngrúpa seo. Bíonn sé seachtaine 

d’obair bhreise lánaimseartha ann don líon céanna amhránaithe. le blianta beaga 

anuas, d’fhostaigh an Anna livia dublin international opera Festival cór gairmiúil 

nuair	a	bhí	léiriúcháin	lánscála	acu	in	Amharclann	an	Gaiety,	Baile	Átha	Cliath.	

d’fhostaigh compántais cheoldrámaíochta eile amhránaithe neamhspleácha chun 

canadh i gcóir bheaga nó leath-ghairmiúla ceoldrámaíochta. go hócáideach, 

bíonn cóir de dhíth ar léiriúcháin téatair agus rince.

déanach sna 1990idí agus luath sna blianta 2000, bhí an Cór Aireagail náisiúnta 

mar chroílár chór opera ireland. Mar a leathnaigh clár imeachtaí an Chóir 

Aireagail náisiúnta féin, fágadh slán leis an socrú seo agus bhí cór opera ireland 

déanta suas go hiomlán de shaorealaíontóirí. Toisc líon beag na hoibre atá ar 

fáil do shaor-amhránaithe cóir gairmiúla, tá deacrachtaí ag opera ireland le baill 

an chóir a earcú, agus tá siad ag iarraidh an Cór Aireagail náisiúnta a fhostú ar 

bhonn leanúnach in athuair.7 Mar sin féin, toisc na n-éileamh difriúla ó thaobh 

gutha agus eagrúcháin a bhaineann le canadh i gceoldráma agus i gceolchoirm, 

ní cosúil go mbeidh aontas idir opera ireland agus an Cór Aireagail náisiúnta 

inbhuanaithe go fadtéarmach.

Ar feadh roinnt blianta, d’ardaigh cleachtóirí sa réimse ceoldrámaíochta an 

fhéidearthacht de chór ceoldrámaíochta neamhspleách a choinneáil a bheadh 

roinnte idir gach compántas ceoldrámaíochta. Má thagann leathnú na léiriúchán 

mórscála	chun	cinn	in	Opera	Ireland	agus	Wexford	Festival	Opera,	d’fhéadfadh	

an	togra	seo	a	bheith	níos	indéanta.	D’fhéadfadh	Opera	Theatre	Company	agus	

compántais cheoldrámaíochta eile atá cistithe ag an gComhairle Ealaíon dul i 

ngleic le cór nua chomh maith dá mbeadh a leithéidí ann. d’fhéadfadh cór mar 

seo ról suntasach a bheith aige sa chomhthéacs oideachais/for-rochtana agus 

uirlis luachmhar a sholáthar don Chomhairle Ealaíon chun mórán dá spriocanna a 

sheachadadh mar atá luaite sa tuarascáil seo.

7. Bhí an Cór Aireagail náisiúnta rannpháirteach sa chór do opera ireland le linn séasúir an Earraigh in 2007.
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3.7.4 Cóir ghairmiúla tionscadal-bhunaithe

de réir mar a fhorbraíonn an earnáil ghairmiúil neamhspleách, is cosúil go 

mbeidh fás ar réimse na dtionscadal aonair agus aonuaire a bhaineann le grúpaí 

córúla gairmiúil ag canadh repertoire a théann níos leithne ná mar atá léirithe go 

rialta. Beidh sé riachtanach don Chomhairle Ealaíon freagra fabhrach a thabhairt 

ar thograí uaillmhianacha sna cúrsaí seo, mar soláthróidh sé seo éagsúlacht 

sa raon clár córúil atá ar fáil do lucht féachana na hÉireann agus méadóidh sé 

ar roghanna léiriúcháin agus rannpháirtíocht ghairmiúil d’amhránaithe córúla, 

stiúrthóirí agus chumadóirí Éireannacha.

3.7.5 Forbairt agus oiliúint ghairmiúil leanúnach

Cosúil le gach ealaíontóir, d’fhéadfadh saineolas, acmhainní agus am a bheith 

de dhíth ar amhránaithe gairmiúla ó am go ham chun scileanna nua a fhorbairt 

nó ina bhforbairt ghairmiúil leanúnach. Chomh maith leis na príomhscileanna 

gutha, b’fhéidir gur mhaith le hamhránaithe a gcuid oibre a fheabhsú sna 

comhthéacsanna oideachasúla nó pobail, nó san idirghníomhaíocht atá acu le 

cóir amaitéaracha nó scoile. d’fhéadfadh am a bheith ag teastáil ó amhránaithe 

chun taighde a dhéanamh nó b’fhéidir gur mhaith leo oibriú le cleachtóirí 

Éireannacha nó idirnáisiúnta a bhfuil léargais nua le tairiscint acu. Bheadh 

buntáiste ann d’amhránaithe nó saorealaíontóirí atá ag obair i gcóir ghairmiúla 

reatha nó atá ag teacht chun cinn, dá mbeadh bealaí ar fáil chun tacú leis na 

cúrsaí seo.

3.8  achoimre

ní mór tabhairt faoi réimse leathan riachtanais chun forbairt straitéiseach na hearnála 

córúla in Éirinn a chinntiú amach anseo. Tá gá le beartais agus tacaí sainiúla ag leibhéal 

réamhscoile; taobh istigh agus taobh amuigh den chóras oideachais foirmiúil; agus 

do oiliúint agus fhorbairt leanúnach amhránaithe córúla. ina measc seo, tá: tacaíocht 

i gcomhair oiliúint fhoirmiúil in amhránaíocht agus ceol do mhúinteoirí réamhscoile; 

breis tosaíochta a thabhairt do ghníomhaíocht chórúil taobh istigh den chóras agus 

den churaclam oideachais foirmiúil, agus próifíl níos airde do chórchantain in oiliúint 

múinteoirí bunscoile agus dara leibhéal. Tá aird dírithe ar an ngá atá le saineolaithe 

córúla chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na gníomhaíochta córúla sa scoil. Tá gá 

le tacaíocht d’fhorbairt chóir ógra taobh amuigh den chóras oideachais foirmiúil, lena 

n-áirítear tacaíocht straitéiseach leanúnach ón gComhairle Ealaíon don Chór ógra 

náisiúnta.

Tá easpa oiliúna foirmiúil (go háirithe in ensemble agus amharc-chanadh), agus 

easpa tacaíochta d’fhorbairt leanúnach na córchantana mar bhacainn ar fhorbairt 

na gcaighdeán san earnáil chórúil. Tá próifíl agus rannpháirtíocht íseal in Éirinn i 
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gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le ceol agus amhránaíocht chórúil. 

ní mór tuilleadh cur chun cinn agus tacaíocht a bheith ann chun tabhairt faoi seo. 

Aithnítear go bhfuil gá le caidreamh straitéiseach níos fearr idir na hearnálacha 

amaitéaracha agus gairmiúla, a mbeidh tairbhe i gceist ann don dá earnáil.

is féidir riachtanais forbartha straitéisí amhránaithe agus chóir a chomhlíonadh 

trí thacaíocht a chur ar fáil do Chumann náisiúnta na gCór agus d’eagraíochtaí 

acmhainne eile. ina theannta sin, tá gá le cistiú ón gComhairle Ealaíon, atá dírithe ar 

chabhrú le forbairt ealaíne chóir amaitéaracha. Teastaíonn tuilleadh cabhrach straitéisí 

ón earnáil chórúil ghairmiúil, go háirithe an Cór Aireagail náisiúnta , cóir ghairmiúla 

ardeaglaise agus cóir ceoldrámaí.
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Cuid A CEAThAir

an stiúrthóir córúil – riachtanais ForBartha

4.1  réamhrá

Tá staid agus riachtanais forbartha an stiúrthóra córúil leagtha amach sa chuid 

seo, maidir le hoiliúint tosaigh, forbairt ghairmiúil leanúnach, agus deiseanna 

fostaíochta agus gairme. 

4.2  Feidhm agus róil

Tá rath an chóir ag brath go mór ar an stiúrthóir. déanann sé nó sí na beartais 

ealaíne a shainiú go rialta agus bíonn sé/sí lárnach i scileanna agus ceoltóireacht 

a chothú i measc chomhaltaí an chóir, á stiúradh tríd an tréimhse chleachtaidh 

chuig an taibhléiriú deiridh. Tá feabhas ar bhunús scile na stiúrthóirí córúla ar an 

toisc amháin is cosúla leis an tionchar is mó a bheith aici ar chaighdeán iomlán 

na hiarrachta córúil in Éirinn.

is grúpa ilghnéitheach iad stiúrthóirí córúla agus is beag ealaíontóirí Éireannacha 

gur féidir leo gairm bheatha a chothú mar stiúrthóir córúil lánaimseartha. 

Meascann mórán stiúrthóirí a gcuid oibre córúla le poist mhúinteoireachta sna 

scoileanna dara leibhéal, scoileanna ceoil nó institiúidí tríú leibhéal. is minc nach 

mbíonn dóthain acmhainní ag stiúrthóirí na gcór amaitéarach i dtéarmaí ama, 

forbartha gairmiúil, tacaíochta agus luach saothair airgid.

4.3  oiliúint

rud atá éagsúil ó shamplaí idirnáisiúnta ná nach bhfuil aon ollscoil, institiúid nó 

coláiste oiliúna tríú leibhéal in Éirinn a dhéanann cúrsa speisialtóra lánaimseartha 

a thairiscint sa stiúradh córúil. Cé go bhfuil cúrsaí taibhléirithe iarchéime ar fáil 

sa stiúradh, níl siad dírithe go sonrach ar fhorbairt na speisialtóirí córúla. Sa raon 

cúrsaí ceoil agus oideachais tríú leibhéal atá ar fáil ag institiúidí in Éirinn, is minic 

a bhíonn stiúradh córúil mar mhionchuid de chúrsaí atá ar fáil i láthair na huaire. 

in oiliúint mhúinteoirí agus i gcoláistí oideachais bunscoile, cuireann an suíomh 

oiliúna atá ag stiúradh córúil in iúl próifíl íseal na córchantana ar an gcuraclam 

scoile. Baineann Cuid 4.4 atá le teacht le hoiliúint ghearrthéarmach agus 

deiseanna forbartha gairmiúla agus riachtanais na stiúrthóirí córúla. Mar sin féin, 

gan cúrsaí lánaimseartha fadtéarmacha sa cheannaireacht chórúil, ní thiocfaidh 

forbairt ar bhunús scile na stiúrthóirí córúla reatha agus atá ag teacht chun cinn 

ach ar bhealaí treallacha.

4.4  Forbairt ghairmiúil leanúnach

Bíonn buntáiste ann do gach cineál ealaíontóir a dhéanann anailís agus beachtú 

ar a gcleachtas féin agus a dhéanann iarracht scileanna agus teicnící nua 
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a fhorbairt. Tá deiseanna áirithe ann do stiúrthóirí córúla in Éirinn a bheith 

rannpháirteach i gcláir fhorbartha gairmiúla, ach is beag iad agus tá breis 

forbartha ag teastáil. Ceann de na príomhbhealaí d’oiliúint ghearrthéarmach 

sa stiúradh córúil ná sraith de mháistir-ranganna agus ceardlanna arna reáchtáil 

ag Cumann náisiúnta na gCór. Meastar go ndíríonn na deiseanna seo ar 

chéimeanna luath-fhorbartha na stiúrthóirí córúla, agus tá folús ann san oiliúint 

leanúnach do stiúrthóirí níos oilte. Cé go raibh stiúrthóir cúnta ag an gCór 

Aireagail náisiúnta tráth, níl an post seo ann níos mó. Thabharfadh post cosúil le 

stiúrthóir cúnta, nó poist atá feidhmithe i gcomhar le cóir ardeaglaise deiseanna 

luachmhara do stiúrthóirí córúla atá ag teacht chun cinn.

Tá raon leathan deiseanna d’fhorbairt ghairmiúil na stiúrthóirí córúla ag teastáil. 

Ba chóir go mbeadh poist stiúrthóra cúnta, cónaitheachtaí córúla, máistir-

ranganna agus ceardlanna ar fáil do stiúrthóirí córúla agus leibhéil dhifriúla 

forbartha. Ba chóir tacú le himeachtaí sonracha do mhúinteoirí, stiúrthóirí na 

gcór eaglaise, ardchleachtóirí agus dhaoine eile. d’fhéadfadh Cumann náisiúnta 

na gCór, an Cór Aireagail náisiúnta, cóir ghairmiúla ardeaglaise agus eaglaise, 

institiúidí oideachais tríú leibhéal, féilte córúla agus daoine eile oibriú le chéile 

chun na deiseanna seo a chruthú. 

4.5  gairm bheatha mar stiúrthóir córúil a chothú

níl aon bhealach gairme atá soiléir do stiúrthóirí córúla in Éirinn. Tosaíonn mórán 

stiúrthóirí ag obair le grúpaí de chomhghleacaithe nó chairde, agus b’fhéidir 

dóthain taithí a fháil ina dhiaidh sin le cuireadh a fháil chun oibriú le cóir bhreise. 

is féidir leis an luach saothair airgid a bheith teoranta, agus is annamh a thugann 

conarthaí le fios an raon oibre sa chúlra atá gaolmhar le bheith mar stiúrthóir 

ceoil ar chór. is beag stiúrthóirí córúla a dhéanann slí mhaireachtála ó chóir a 

stiúradh, agus déanann siad fostaíocht a aimsiú i réimse eile dá réir; is minic go 

mbíonn éifeacht dhiúltach aige seo ar an líon ama agus fuinnimh atá fágtha le 

tiomnú d’obair chórúil.

Aimsíonn tromlach na stiúrthóirí íoctha táille do chleachtadh agus thaibhléiriú 

amháin. ní ghlacann stiúrthóirí leis na táillí seo i gcásanna áirithe ar mhaithe 

leis na hacmhainní seo a úsáid do chostais chórúla eile. is annamh go mbíonn 

deis ann chun taighde a dhéanamh ar repertoire córúil nua, chun modhanna 

nua oibre le cóir a scrúdú, nó chun am a chaitheamh ag breathnú ar obair 

na stiúrthóirí córúla eile. Cosúil le mórán gairmeacha ealaíne eile, gluaiseann 
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stiúrthóirí i dtreo phríomhionaid an daonra ina mbíonn níos mó oibre ar fáil. 

Bíonn éifeacht dhiúltach aige seo ar infhaighteacht na gcleachtóirí oilte sna 

réigiúin is lú daonra. 

Má tá raon de stiúrthóirí córúla ardchaighdeáin le forbairt in Éirinn, caithfear 

na hacmhainní a fháil a chumasóidh do na healaíontóirí seo iad féin a thiomnú 

go heisiach dá réimse roghnaithe. Bealach straitéiseach amháin lena leithéidí a 

bhaint amach agus aidhmeanna eile a thabhairt chun críche ná poist speisialtóra 

córúil lánaimseartha a fhorbairt ar bhonn réigiúnach i gcomhar leis na húdaráis 

áitiúla más féidir. Bheadh ról ag saineolaithe córúla go réigiúnach ag stiúradh 

cóir, ag obair mar speisialtóirí sna scoileanna, ag cur oiliúint ar mhúinteoirí, ag 

réadtiomnú tionscadail, ag soláthar tacaíochta agus ag giniúint díograise agus 

saineolais sa cheol córúil. Ba chóir spreagadh a thabhairt don earnáil chórúil 

meas a bheith acu ar an raon leathan dualgas a bhaineann le stiúrthóir córúil, 

agus na táillí cuí a íoc le stiúrthóirí gairmiúla. nuair atá a leithéidí riachtanach, ba 

chóir bealaí tacaíochta airgeadais a chur ar fáil do tháillí gairmiúla.

4.6  achoimre

Tá páirt riachtanach ag stiúrthóir córúil i rathúlacht chór. Tá easpa oiliúna 

agus oideachais tosaigh do stiúrthóirí córúla ann in Éirinn i láthair na huaire. 

ní fheictear stiúradh córúil mar ábhar tosaíochta i gcúrsaí oiliúna múinteoirí 

ná i gcúrsaí oideachais do mhúinteoirí. is cosúil go bhfuil teorainn freisin ar 

dheiseanna i gcomhair forbairt gairmiúil leanúnach do stiúrthóir córúil. níl 

mórán deiseanna fostaíochta lánaimseartha mar stiúrthóir córúil ann. Tá fócas 

ar fheabhsú deiseanna oiliúna agus slí beatha do stiúrthóirí córúla mar chuid 

riachtanach de bheartas straitéiseach i gcomhair forbairt na hearnála córúla.
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Cuid A Cúig

clársceidealú agus taiBhléiriú - 
acmhainní agus tacaíocht

5.1  réamhrá

déantar plé sa chuid seo ar ghnéithe an chlársceidealaithe agus an 

taibhléirithe córúil, agus ar acmhainní agus thacaíocht do thaibhléiriú córúil. 

Áirítear ina measc: repertoire córúil, tionlacan ceolfhoirne; taifeadadh agus 

craoladh, malartuithe idirnáisiúnta; féilte; tionscnóirí agus ionaid; líonrú agus 

comhpháirtíochtaí. Tá eolas don Chuid seo tagtha ó thuairimí chleachtóirí na 

hearnála córúla agus tuairim bhreithnithe an chomhairleora.

5.2  repertoire córúil

is féidir le clársceidealú ceolchoirme a bheith mar thasc dúshlánach. roghnaíonn 

na stiúrthóirí saothair go ginearálta a léiríonn láidreachtaí an chóir, ach ag an 

am céanna, is féidir leis an rogha repertoire dúshlán a thabhairt do chóir bealaí 

nua a bhaint amach. Ba chóir do lucht clársceidealaithe tionchair an chláir ar an 

lucht féachana a mheabhrú i gcónaí. Mar sin féin, bíonn eolas cuimsitheach an 

stiúrthóra ar an repertoire córúil lárnach i rialú na ngnéithe ar fad de roghanna 

clársceidealaithe. Cé go bhfuil sraith rialta saothar go mbíonn mór-éileamh 

orthu i gcónaí, tá sé riachtanach do bheogacht na hearnála córúla go leanfaí ag 

leathnú ar an raon repertoire a dhéantar a thaibhléiriú.

5.2.1 Clársceidealú córúil a leathnú

Tá an repertoire de shaothair chórúla atá ar fáil do chóir fíor-leathan ar fad. 

oibríonn stiúrthóirí a mbealach tríd an raon leathan roghanna trí bhrath ar 

a gcuid taithí, a gcuid rochtana ar leabharlanna, trí bhrabhsáil i siopaí nó trí 

mhórán acmhainní ar líne atá ar fáil dóibh. is féidir le Cumann náisiúnta na 

gCór nó eagraíochtaí acmhainne eile ról tábhachtach a bheith acu chun cuidiú 

le stiúrthóirí córúla tabhairt faoi shaothair nua. is féidir é a bheith deacair agus 

costasach rochtain a fháil ar scóir chlóite. Caithfear breathnú a dhéanamh ar 

smaointe do roinnt leabharlainne i measc na gcór agus breithniú a dhéanamh ar 

chistiú do cheannach na scór do repertoire nua. i sruthanna cistithe nua ar bith 

do ghníomhaíocht chórúil, ba chóir tosaíocht a thabhairt d’fhiosrú repertoire nua 

agus nuálaíoch. 

5.2.2 Repertoire córúil na hÉireann

Cé go bhfuil saothair chórúla scríofa ag cumadóirí Éireannacha leis na glúine, ní 

fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil repertoire cuimsitheach dúchasach de shaothair 

chórúla ag Éirinn, agus cinnte ní ar bhealach cosúil le mórán tíortha Eorpacha eile 
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– go háirithe na stáit nordacha agus Bhaltacha. le beagán eisceachtaí, is annamh 

a dhéantar ceol córúil na hÉireann a thaibhléiriú go hidirnáisiúnta agus tá próifíl 

íseal aige sa bhaile. is mórcheist í inrochtaineacht agus infhaighteacht repertoire 

córúil reatha na hÉireann. níl tosaíocht tugtha d’fhoilsiú agus thaifeadadh na 

saothar córúil Éireannach, agus tá acmhainní an cheoil chlóite scaipthe i mórán 

ionaid éagsúla.

is foinse shuntasach í leabharlann Chumann náisiúnta na gCór sna cúrsaí seo, 

mar atá an tionad Ceoil Chomhaimseartha ina bhfuil scóir do bhreis agus cúig 

chéad cumadóireacht chórúil Éireannach. Tá leabharlann chórúil carntha ag rTÉ 

freisin le himeacht na mblianta. Tá leabharlann Fhéile idirnáisiúnta na gCór i 

gCorcaigh lonnaithe i leabharlann Chontae Chorcaí. Tá mórán saothar córúil 

Éireannach atá stairiúil lonnaithe i leabharlann Choláiste na Tríonóide agus 

leabharlann náisiúnta na hÉireann (áit a bhfuil mórán nach bhfuil catalógaithe). 

Tá líon suntasach de shaothair chórúla Éireannacha le fáil i leabharlann na 

Breataine agus in institiúidí eile thar sáile.

níl aon phointe tagartha lárnach do reoiteoirí córúla reatha na hÉireann, agus is 

deacair a bheith eolach cad atá ann agus cá háit inar féidir teacht orthu. Bheadh 

pointe tagartha lárnach agus bunachar sonraí ar líne mar acmhainn luachmhar 

a mhéadódh ar phróifíl an cheoil chórúil in Éirinn. Tá foilsiú agus taifeadadh an 

cheoil éirithe i bhfad níos saoire agus níos éasca agus bheadh sé réasúnta simplí 

díolamaí grádaithe, sórtáilte agus catagóirithe de cheol córúil na hÉireann a 

fhoilsiú lena n-áirítear ceol clóite agus taifeadtaí araon. Bheadh éifeacht mhór 

aige chomh maith maidir le hinfheictheacht na saothar reatha a mhéadú.

5.2.3 Saothair nua a choimisiúnú

Tá beogacht na foirme ealaíne córúla in Éirinn ag brath ar fhorbairt sheasmhach 

an repertoire comhaimseartha do chóir. Cé go bhfeictear go bhfuil dornán 

de chumadóirí Éireannacha a scríobhann leaganacha do chóir, airíonn mórán 

stiúrthóirí córúla gur beag suime nó bá atá ag tromlach na gcumadóirí 

Éireannach i gceol córúil. Feictear ró-mhinic go bhfuil saothair chórúla na 

hÉireann ró-dheacair go teicniúil agus gan tairbhe. is minic go mbíonn an chéad 

thaibhléiriú ar an gceann deiridh chomh maith. Cuireann mórán daoine an 

neamh-chomhoiriúnacht bhraite seo i leith na fírice gur féidir le ceol córúil próifíl 

íseal nó easpa próifíle a bheith aige i bhforbairt na gcumadóirí sna scoileanna nó 

coláistí. 

 

Tá smaointe nua ag teastáil do choimisiúnú. Caithfear spreagadh a thabhairt do 

chumadóirí gur suim leo seal suntasach a chaitheamh sáite sa domhan córúil, 
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trí staidéar a dhéanamh ar shaothair chórúla agus trí thaithí réadúil a fháil ar 

obair leanúnach na gcór. Tá leibhéal méadaithe coimisiúnaithe ag teastáil atá 

suntasach agus caithfear spreagadh a thabhairt do chóir amaitéaracha chun breis 

coimisiúnaithe a dhéanamh. le leibhéil ísle reatha an choimisiúnaithe córúil, ní 

cosúil go mbunófar repertoire Éireannach atá inbhuanaithe agus bunaithe go 

forleathan. is féidir leis na húdaráis áitiúla ranníocaíocht shuntasach a dhéanamh 

tríd an scéim choimisiúnaithe Céatadán ar son na hEalaíne.

5.3 tionlacan ceolfhoirneach

is minic a dhéanann cóir mhórscála agus mheánscála agus cumainn chórúla 

repertoire a thaibhléiriú atá tionlactha ag ceolfhoireann. is féidir leo seo réimniú 

ó ensemble beag luath-cheoil nó clasaiceach go ceolfhoireann shiansach ar 

mhórscála. Bíonn mór-shaothair chórúla a bhaineann le tionlacan siansach 

taibhléirithe ag Cór Fiolarmónach rTÉ le Ceolfhoireann Shiansach náisiúnta 

rTÉ ar bhonn rialta mar chuid de shraith shíntiúis na ceolfhoirne sa Cheoláras 

náisiúnta. ní hiondúil go dtéann na taibhléirithe seo ar camchuairt lasmuigh de 

Bhaile Átha Cliath.

Bíonn Ceolfhoireann Ceolchoirme rTÉ ag comhoibriú le cóir ó am go chéile, ach 

níl i gceist anseo ach codán beag de thaibhléirithe córúla le tionlacan ceolfhoirne. 

i dtromlach na gcásanna, caithfidh cóir a gcuid ceolfhoirne féin a aimsiú agus íoc 

astu, agus go hiondúil trí dul i ngleic le seirbhísí an fhosaitheora ceolfhoirní. Tá 

na costais a bhaineann le dul i ngleic le ceolfhoireann ghairmiúil sách ard, agus i 

dtromlach na gcásanna, ní bhíonn na hacmhainní ag cóir ach amháin chun íoc as 

cleachtadh ceolfhoirneach amháin roimh na ceolchoirme. 

is mór-thiomantas airgeadais é do chóir dul i ngleic le ceolfhoireann iomlán, agus 

bíonn ioncam díoloifige suntasach ag teastáil i gcónaí leis an gcostas a chlúdach. 

Maolaíonn an costas agus easpa ama cleachtaidh go mór ar chumas na gcór 

repertoire níos lú aithne agus níos casta a fhiosrú. Aimseoidh stiúrthóirí córúla 

áirithe gur tasc fíor-dheacair é ceolfhoireann ghairmiúil iomlán a stiúradh agus 

atmaisféar strusmhar an ama cleachtaidh, is beag spáis a bhíonn ann d’fhorbairt 

ghairmiúil.

d’fhéadfaí breathnú ar raon roghanna leis an réimse seo a fhorbairt. d’fhéadfadh 

rochtain a bheith ag cóir ar bhileoga eolais lena n-airítear fosaitheoirí 

ceolfhoirneacha agus conas iad a fhostú. d’fhéadfaí acmhainní a thairiscint do 

chóir chun ceolfhoirne a fhostú – go háirithe nuair atá repertoire nua nó casta 

beartaithe. réiteach níos fad-iarmhartaí ná forbairt cheolfhoireann choimeádta 

tiomanta a chistiú a bheadh ar fáil do chóir ar fud na tíre ar bhonn fóirdheontais 
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agus a dhéanfadh tréimhsí oiriúnacha cleachtaidh a thairiscint agus deiseanna 

forbartha gairmiúla a sholáthar do stiúrthóirí córúla.

5.4  taifeadadh, craoladh agus foilsiú

Cé go bhfeictear ceol córúil mar thaibhléiriú poiblí go minic, is cosúil go mbeidh 

raon na gceolchoirmeacha inar féidir le cleachtóirí freastal orthu teoranta go 

maith. dá réir sin, tiocfaidh eolas agus tuiscint níos forleithne ar cheol córúil ó 

thaifeadtaí, chraolacháin, fhoilseacháin agus ó tharchur trí mheáin dhigiteacha 

leictreonacha nua. d’fhéadfadh raon bearta a bheith mar chrann taca sa réimse 

seo lena n-áirítear tacaíocht d’fhoilsiú agus thaifeadadh an cheoil chórúil, próifíl 

mhéadaithe don cheol córúil sna meáin chraolta, chomh maith le mórán bealaí 

digiteacha nua a úsáid chun eolas a scaipeadh trí chraoladh ar an ngréasán agus 

phodchraoladh.

5.5  malartuithe idirnáisiúnta

Tá malartuithe córúla idirnáisiúnta tábhachtach ar mhórán cúiseanna. Tá deis 

ag cóir trí na himeachtaí seo iad féin a nochtadh do thaithí agus chleachtais i 

dtíortha eile. is féidir le malartuithe próifíl an chóir a fheabhsú go suntasach ag 

an leibhéal idirnáisiúnta agus tugann camchuairt deiseanna maithe le taibhriú 

do lucht féachana nua. is féidir le cóir idirnáisiúnta a thugann cuairt ar Éirinn 

gnéithe suntasacha nua a thairiscint don lucht féachana in Éirinn, i dtéarmaí an 

chleachtais taibhléirithe agus repertoire.

Bíonn sé deacair malartuithe a bhunú mar sin féin, agus bíonn deacracht 

ann chun iad a dhéanamh inmharthana ó thaobh airgid de. is féidir le costais 

iompair agus chóiríochta a bheith suntasach agus caithfear pleanáil maidir le 

hinfhaighteacht chór mór a bheith déanta tamall fada roimh ré. Tá ról leanúnach 

ag an gComhairle Ealaíon agus Culture ireland sa réimse seo. Tacaíonn Culture 

ireland le taibheoirí Éireannacha atá ag taisteal thar lear, cé go dtacaíonn an 

Chomhairle Ealaíon le cóir atá ar camchuairt chun na tíre seo. Bheadh buntáiste 

faoi leith ann dá ndéanfaí tacaíocht na Comhairle Ealaíon sa réimse seo a 

choinneáil do chóir a bhfuil féidearthacht acu cuir go suntasach le raon na 

dtaibhléirithe córúla atá ar fáil don lucht féachana in Éirinn. d’fhéadfadh ról 

a bheith ag údaráis Áitiúla agus eagraíochtaí leader chomh maith i dtacú le 

malartuithe idirnáisiúnta.

5.6  Féilte

is imeachtaí iad féilte córúla in Éirinn atá comórtas-bhunaithe don chuid is mó. 

An phríomhfhéile ná Féile idirnáisiúnta na gCór i gCorcaigh. imeachtaí iomaíocha 

eile ná féilte córúla Shligigh agus na huaimhe agus féile chórúil an Association of 
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irish Musical Societies (AiMS) i ros Mhic Thriúin. níl comórtais chórúla i gceist le 

Pipeworks	(Dublin	International	Organ	and	Choral	Festival	mar	a	bhí	tráth),	ach	

dírítear ar thaibhléirithe ardcháilíochta.

ní thacaíonn an Chomhairle Ealaíon le himeachtaí iomaíocha i bhfoirm ealaíne 

ar bith. Tá cistiú tairgthe d’fhéilte Chorcaí agus Shligigh bunaithe ar imeachtaí 

neamhiomaíocha - ceolchoirmeacha, ceardlanna agus seimineáir. Mar sin féin, 

tá mórán daoine sa phobal córúil a airíonn nach bhfuil gné neamhiomaíoch na 

bhféilte sách forbartha, agus go bhfuil deis shuntasach ann i gcónaí chun luach 

a chur le féilte córúla ar raon bealaí lena n-áirítear deiseanna líonraithe foirmiúla, 

coimisiúnú agus taibhléiriú na saothar nua, seimineáir ar raon topaicí córúla, 

ceardlanna agus máistir-ranganna agus deiseanna taibhléirithe neamhiomaíocha.

Tá daoine san earnáil chórúil ar mhalairt tuairimí faoi luach na gcomórtas. 

Measann mórán daoine nach bhfuil sé beartaithe go mbeadh ceol iomaíoch, 

agus nach luíonn an grinniú ar bhua nó caillteanas le heisint na hiarrachta ceoil. 

nuair atá cóir á n-ullmhú do chomórtas, is minic a chaitear tréimhsí fada ama ag 

obair ar repertoire beag seachas am a chaitheamh ag forbairt ó thaobh an cheoil 

agus go teicniúil. Ar an lámh eile, tá tráchtairí córúla eile a thacaíonn go láidir 

le coincheap na gcomórtas, á bhfeiceáil mar bhealach chun deis thaibhléirithe 

ardcháilíochta a sholáthar i mór-ionad, chun spreagadh a thabhairt do chóir 

lena gcumas a bhaint amach agus chun aghaidh a thabhairt ar repertoire 

nua. níl aon amhras ach go soláthraíonn féilte bealach tábhachtach ó thaobh 

idirghníomhaíochta agus líonraithe agus déanann siad braistint an phobail a 

chothú sa domhan córúil.

Cé go bhfuil luach le beartas na Comhairle Ealaíon chun tacaíocht spriocdhírithe 

a thabhairt d’eilimintí neamhiomaíocha na bhféilte córúla, d’fhéadfadh éifeacht 

níos mó a bheith ag na féilte córúla dá mbeadh acmhainní breise ar fáil dóibh. 

5.7  tionscnóirí, ionaid agus lucht féachana

Tá slánú ionaid taibhléirithe atá báúil do thaibhléirithe córúla tábhachtach ón 

bpeirspictíocht ealaíne agus loighciúil araon. is féidir le ceolchoirmeacha eaglaise 

eispéiris mhaithe fuaime, líon mór lucht féachana agus dóthain spásanna 

páirceála a sholáthar. is féidir ceolchoirm a chur chun cinn i nuachtlitreacha na 

heaglaise i gcásanna áirithe chomh maith. Mar sin féin, ar an taobh diúltach, ní 

bhíonn áiseanna díoloifige, ceannacháin chárta creidmheasa ná idirlín, beár ná 

seirbhísí bia, ná suíochánra compordach ná leithris ar fáil ag eaglaisí go hiondúil. 

is féidir leis na limistéir chúlstáitse a bheith plódaithe, agus bíonn contúirt i gceist 

uaireanta.
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le roinnt blianta anuas, tá ionad ealaíon ildisciplíneach forbartha ag beagnach 

gach contae in Éirinn, atá cistithe go minic ag na húdaráis áitiúla agus an 

Chomhairle Ealaíon araon. Mar sin féin, tá tromlach na n-ionad seo mí-oiriúnach 

ó thaobh fuaime de do thaibhléirithe córúla, toisc go mbíonn an fhuaim fíor-

thirim go ginearálta agus is beag athshondais a sholáthraíonn siad. Ar an lámh 

eile, déanann na hionaid Ealaíon mórán de na háiseanna a sholáthar nach bhfuil 

sna heaglaisí. Tá próifíl an cheoil chórúil i measc na n-ionad ealaíon ildisciplíneach 

fíor-íseal i láthair na huaire.

Tá fíorbheagán ceolárais tiomanta in Éirinn. Tá an Ceoláras náisiúnta i mBaile 

Átha Cliath ar an t-aon ionad stát-chistithe amháin atá tiomanta go heisiach 

don cheol. Toisc éileamh na n-áirithintí sa Cheoláras náisiúnta agus na gcostas 

gaolmhara a bhaineann le fruiliú an halla, níl fáil ag tromlach na gcór ar an ionad 

seo. Mar sin féin, tá an Ceoláras náisiúnta ar cheann de bheagán ionaid in Éirinn 

atá oiriúnach go háirithe do chórchantain – go háirithe imeachtaí córúla agus 

ceolfhoirneacha móra. ionaid eile atá oiriúnach do chórchantain ar mhórscála 

ná	an	Helix	i	mBaile	Átha	Cliath,	Halla	na	Cathrach	i	gCorcaigh	agus	Ceoláras	

ollscoile luimnigh. le blianta anuas, tá méadú suntasach tagtha ar chistiú na 

Comhairle Ealaíon do thionscnóirí speisialtóra ceoil mórthimpeall na tíre. ní 

bhíonn ceolchoirmeacha córúla ag gach tionscnóir ina gcláir, toisc go mbíonn 

patrúin taibhléirithe féin-bhainistithe bunaithe ag cóir ina gceantair féin go minic, 

agus le heisceacht an Chóir Aireagail náisiúnta, ní hiondúil do chóir a bheith ar 

camchuairt lasmuigh dá mbunáit bhaile.

Cé go bhfuil mórán eilimintí de bhonneagar fisiciúil don cheol ar fáil in Éirinn 

i láthair na huaire, níl siad comhtháite ná comhordaithe i gceart don domhan 

córúil. d’fhéadfadh ionaid ealaíon ildisciplíneacha imeachtaí córúla a sceidealú 

in áitribh níos oiriúnaí cosúil le heaglaisí le dea-fhuaim, agus d’fhéadfadh 

tionscnóirí ceoil agus féilte ealaíon a bheith níos éifeachtaí san fhorbairt chórúil. 

Tá sé tábhachtach go mbeadh fáil ag cóir mhóra ar an gCeoláras náisiúnta do 

mhórimeachtaí agus ba chóir don rannóg chórúil féin breis idirghníomhaíochta a 

lorg le heagraíochtaí/gníomhaireachtaí eile.

5.8  líonraí agus comhpháirtíochtaí 

Bheadh go leor cleachtóirí a oibríonn i saol córúil na hÉireann ag oibriú bliain i 

ndiaidh bliana gan aon idirghníomhú suntasach lena gcomhpháirtithe. Cé go 

bhfuil saol ceoil na hÉireann réasúnta beag agus go mbíonn aithne ag ealaíontóirí 

ar shaothar a chéile go hiondúil, d’fhéadfaí an pobal córúil a láidriú go mór trí 

theagmháil dhíreach nó ar líne a fheabhsú. Tá an méid sin éagsúlachta i gceist 

i gcleachtas córúil sa tír seo go bhféadfaí spreagadh suntasach a fháil trí bhreis 

eolais faoi shaothar chomhghleacaithe.
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Bíonn comhdhálacha córúla bliantúla ar siúl i go leor tíortha, a dhíríonn isteach 

ar réimsí éagsúla cleachtais. Chuirfeadh imeacht den chineál seo go mór leis an 

saol ceoil in Éirinn. d’fhéadfadh ceardlanna agus deiseanna oiliúna do stiúrthóirí, 

amhránaithe agus chumadóirí a bheith mar chuid de chomhdháil bhliantúil, 

agus chuirfeadh sé deis líonrú ar fáil do phobail chórúla chomh maith leis an 

deis scileanna a aistriú. d’fhéadfadh gníomhaireachtaí eile chomh maith leis an 

gComhairle Ealaíon buntáiste a bhaint as a bheith rannpháirteach i gcomhdháil 

den chineál seo: rTÉ, Culture ireland, an roinn oideachais agus Eolaíochta, 

údaráis Áitiúla, Boird Forbartha Contae agus eagraíochtaí leader. Chomh maith 

le mórchomhdháil den chineál seo, d’fhéadfaí cur go mór leis na bealaí atá ar fáil 

chun líonrú ar líne a spreagadh.

5.9  achoimre

Tá gá le réimse d’acmhainní agus thacaí breise lena chinntiú go ndéantar 

clársceidealú agus taibhléiriú éifeachtúil san earnáil chórúil. ina measc seo tá 

leathnú ar repertoire córúil, go háirithe repertoire nua agus nuálach, agus breis 

coimisiúnaithe chun repertoire Éireannach ceol córúil atá bunús leathan aige 

agus atá inbhuanaithe a chruthú. Teastaíonn tacaí chun cabhrú le cóir tionlacan 

ceolfhoirneach a fhostú ar bhealach níos éifeachtaí; agus chun go bhféadfaí 

breis foilsithe agus taifeadta a dhéanamh ar cheol córúil. i measc na réimsí eile 

ina bhfuil tuilleadh tacaíochta agus forbartha do léirithe córúla de dhíth tá: 

malartuithe idirnáisiúnta córúla, na codanna neamh-iomaíocha d’fhéilte córúla; 

agus breis líonraithe (trí chomhdháil bhliantúil agus líonraí ar líne araon). Tá gá 

freisin le breis comhoibrithe agus comhtháthaithe idir thionscnóirí, fhéilte agus 

ionaid (eaglaisí, ionaid ildisciplíneacha, agus hallaí ceolchoirmeacha) lena chinntiú 

go bhfeabhsófar sceidealú d’imeachtaí córúla sna hionaid is feiliúnaí.
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Cuid A SÉ

saincheisteanna straitéiseacha i BhForBairt 
Bheartas ceoil córúil agus an ról atá ag an 
gcomhairle ealaíon

6.1  réamhrá

Moltar an doiciméad beartais seo don Chomhairle Ealaíon mar chéim tosaigh 

i bhforbairt na hearnála córúla. Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh air tar éis 

tréimhse trí bliana agus é a mhodhnú, nó cur leis nó teacht i gcomharba air de 

réir mar is gá. 

Cuirtear i láthair na saincheisteanna straitéiseacha nach mór tabhairt fúthu i 

mbeartas tacaíochta don earnáil chórúil in Éirinn sa chuid seo ar dtús; tá siad 

seo bunaithe ar na príomhthorthaí agus conclúidí ón athbhreithniú seo, mar a 

phléitear iad i gCodanna 2-5. Cuirtear tacaíochtaí forbartha ar leith i láthair a 

d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon a sholáthar. 

6.2  Príomh-shaincheisteanna forbartha straitéisí

6.2.1 Bonneagar tacaíochta na hearnála poiblí

Tá leibhéal rannpháirtíochta an-láidir ag an earnáil chórúil ó réimse leathan 

cleachtóirí, lena n-áirítear cóir scoile, óige, eaglaise agus ardeaglaise, cumainn 

chórúla agus cóir atá bunaithe in institiúidí. Tá sé roinn rialtais i gceist go 

hindíreach i mbonneagar tacaíochta beartas poiblí reatha na hearnála. i measc 

na bpríomheagraíochtaí poiblí a bhfuil ról acu ag cur tacaíochta ar fáil don 

earnáil tá an Chomhairle Ealaíon, rTÉ, Culture ireland agus na húdaráis Áitiúla. 

is trí bhunmhaoiniú ar an gCór Aireagail náisiúnta agus ar Chumann náisiúnta 

na gCór, tacú le himeachtaí neamhiomaíocha i bhféilte córúla, agus dhá 

thionscnamh córúil ógra is mó a chuireann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht 

ar fáil do cheol córúil faoi láthair. Feictear do chleachtóirí córúla, áfach, nach 

dtugann an beartas poiblí reatha dóthain tacaíochta don earnáil go straitéiseach 

ná go cothaíoch agus go mbeadh tairbhe shuntasach ann don earnáil dá gcuirfí 

tacaíocht níos comhtháite ar fáil ó réimse gníomhaireachtaí poiblí.

6.2.2 Riachtanais forbartha na hearnála

Córchantain

Aithnítear réimse leathan riachtanais i gcomhair forbairt straitéiseach na 

córchantana. Tá gá le beartais agus tacaí sainiúla ag leibhéal réamhscoile; taobh 

istigh agus taobh amuigh den chóras oideachais foirmiúil; agus i gcomhair 

oiliúint agus forbairt leanúnach amhránaithe córúla. ina measc seo, tá: tacaíocht 
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i gcomhair oiliúint fhoirmiúil in amhránaíocht agus ceol do mhúinteoirí 

réamhscoile; breis tosaíochta a thabhairt do ghníomhaíocht chórúil taobh istigh 

den chóras agus den churaclam oideachais foirmiúil, agus próifíl níos airde do 

chórchantain in oiliúint múinteoirí bunscoile agus dara leibhéal. i measc na 

riachtanas forbartha eile tá: tacaíocht shaineolaithe córúla eile i bhforbairt na 

gníomhaíochta córúla sa scoil; agus tacaíocht leanúnach d’fhorbairt chóir ógra 

taobh amuigh den chóras oideachais foirmiúil.

Tá easpa oiliúna foirmiúil (go háirithe in ensemble agus amharc-chanadh), agus 

easpa tacaíochta d’fhorbairt leanúnach na córchantana mar bhacainn ar fhorbairt 

na gcaighdeán san earnáil chórúil. Tá próifíl agus rannpháirtíocht íseal in Éirinn i 

gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le ceol agus amhránaíocht chórúil. 

ní mór tuilleadh cur chun cinn agus tacaíocht a bheith ann chun tabhairt faoi 

seo. Tá gá le caidreamh straitéiseach níos fearr idir na hearnálacha amaitéaracha 

agus gairmiúla, a mbeidh tairbhe i gceist ann don dá earnáil. is féidir cabhrú 

le forbairt straitéiseach amhránaithe agus chóir trí thacaíocht a chur ar fáil do 

Chumann náisiúnta na gCór agus d’eagraíochtaí acmhainne eile. ina theannta 

sin, tá gá le cistiú ón gComhairle Ealaíon, atá dírithe ar chabhrú le forbairt ealaíne 

chóir amaitéaracha. Teastaíonn tuilleadh cabhrach straitéisí ón earnáil chórúil 

ghairmiúil, go háirithe an Cór Aireagail náisiúnta , cóir ghairmiúla ardeaglaise 

agus cóir ceoldrámaí.

Stiúradh córúil

Tá páirt riachtanach ag stiúrthóir córúil i rathúlacht chór. Tá easpa oiliúna 

agus oideachais tosaigh do stiúrthóirí córúla ann in Éirinn i láthair na huaire. 

ní fheictear stiúradh córúil mar ábhar tosaíochta in oiliúint múinteoirí ná in 

oideachas do mhúinteoirí. is cosúil go bhfuil teorainn freisin ar dheiseanna i 

gcomhair forbairt gairmiúil leanúnach do stiúrthóir córúil. níl mórán deiseanna 

fostaíochta lánaimseartha mar stiúrthóir córúil ann. Tá fócas ar fheabhsú 

deiseanna oiliúna agus slí beatha do stiúrthóirí córúla mar chuid riachtanach de 

bheartas straitéiseach i gcomhair forbairt na hearnála córúla.

Clársceidealú agus taibhléiriú

Tá gá le réimse d’acmhainní agus thacaí breise lena chinntiú go ndéantar 

clársceidealú agus taibhléiriú éifeachtúil san earnáil chórúil. ina measc seo tá 

leathnú ar repertoire córúil, go háirithe repertoire nua agus nuálach, agus breis 
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coimisiúnaithe chun repertoire Éireannach ceol córúil atá bunús leathan aige 

agus atá inbhuanaithe a chruthú. Teastaíonn tacaí chun cabhrú le cóir tionlacan 

ceolfhoirneach a fhostú ar bhealach níos éifeachtaí; agus chun go bhféadfaí 

breis foilsithe agus taifeadta a dhéanamh ar cheol córúil. i measc na réimsí eile 

ina bhfuil tuilleadh tacaíochta agus forbartha de léirithe córúla de dhíth tá: 

malartuithe idirnáisiúnta córúla, na codanna neamh-iomaíocha de fhéilte córúla; 

breis líonraithe (trí chomhdháil bhliantúil agus líonraí ar líne araon). Tá gá freisin 

le breis comhoibrithe agus comhtháthaithe idir thionscnóirí, fhéilte agus ionaid 

(eaglaisí, ionaid ildisciplíneacha, agus hallaí ceolchoirmeacha) lena chinntiú go 

bhfeabhsófar sceidealú d’imeachtaí córúla sna hionaid is feiliúnaí.

6.3  cur chuige comhpháirtíochta straitéisí agus ról na comhairle ealaíon

6.3.1 Comhpháirtíocht

Tá gá le cur chuige straitéiseach maidir le tacaíocht a chur ar fáil d’fhorbairt 

na hearnála córúla amach anseo. Ba cheart go mbeadh ról tosaigh ag an 

gComhairle Ealaíon i bhforbairt na hearnála córúla sna blianta amach romhainn, 

i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí acmhainne agus tacaíochta na hearnála. 

ina theannta sin, ba chóir do ghníomhaireachtaí poiblí eile cabhrú le forbairt na 

hearnála, i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon agus go neamhspleách. 

leagtar síos an ról a d’fhéadfadh a bheith ag na heagraíochtaí seo i gCuid 8.

léiríonn an anailís ar chleachtas córúil in Éirinn gur earnáil atá anseo ar féidir 

léi réimse iomlán de chuspóirí na Comhairle Ealaíon, mar a leagtar síos i 

ndoiciméad beartais na comhairle ó 2005 - Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon 

- a bhaint amach. Ciallaíonn réimse leathan agus éagsúlacht an chleachtais 

chórúil go bhfuil sé ag teacht leis an gcéad agus an tríú ceann den chúig sprioc 

i gComhpháirtíocht ar son na nEalaíon8 ; is iad sin ná ‘luach na n-ealaíon sa 

tsochaí a dhearbhú agus a chur chun cinn’; agus ‘cur ar a gcumas do dhaoine 

blaiseadh de na healaíona ar bhonn níos fearr agus níos fairsinge’. Cuirfidh na 

moltaí do thacaíocht don earnáil chórúil sa todhchaí deis ar fáil chun na trí sprioc 

eile a bhaint amach freisin: ‘cabhrú le healaíontóirí a n-uaillmhianta ealaíne a 

bhaint amach; ‘eagraíochtaí ealaíne ar fud na tíre a neartú chun go mbeidh pobal 

ealaíne bríomhar seasmhach ann’; agus ‘féachaint chuige go bhfeidhmíonn an 

Chomhairle Ealaíon go héifeachtach’. 

6.3.2  Tacaíocht

léiríonn anailís d’earnáil chórúil na hÉireann nach mórán eolais atá ag an 

gComhairle Ealaíon agus an pobal córúil faoina chéile. ní mórán de na mílte 

cleachtóirí córúla atá in Éirinn atá aon fheasacht acu faoi na tacaíochtaí 

8. Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon, Cuspóirí na Comhairle Ealaíon 2006-2010 – An Chomhairle Ealaíon, 2005.
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féideartha atá ar fáil, agus ar an taobh eile de, níl an Chomhairle Ealaíon tar éis 

cur ar chumas na hearnála córúla a cumas iomlán a bhaint amach. Má oibríonn 

sí i gcomhpháirtíocht le réimse eagraíochtaí eile, beidh an Chomhairle Ealaíon 

ábalta tionchar suntasach a bheith aici. Braitheann sé seo go méid áirithe ar 

fheidhmiú forghníomhach na Comhairle Ealaíon. Mar sin is príomh-mholadh de 

chuid na tuarascála seo é go bhforbrófaí guth tacaíochta.

Moltar go bhféachfaí ar an doiciméad beartais seo mar phointe tosaigh, seachas 

mar chríoch. Beidh sé riachtanach monatóireacht a dhéanamh ar riachtanais an 

tsaoil chórúil agus tuilleadh beartais agus tacaíochtaí a chur ar fáil de réir mar a 

fhorbraíonn an earnáil sna blianta atá amach romhainn.

is féidir le hobair na Comhairle Ealaíon dul i gcion ar fhorbairt san earnáil chórúil 

ar roinnt bealaí. Chomh maith le tacaíocht airgeadais a thairiscint d’eagraíochtaí 

agus do dhaoine aonair, tá cumas suntasach ag an gComhairle Ealaíon feidhmiú 

mar laoch an cheoil chórúil agus a guth féin a úsáid chun tacú go héifeachtach 

leis an earnáil. is trí chaidrimh a fhorbairt le páirtithe leasmhara is fearr is féidir 

leis an gcomhairle an clár tacaíochta a chomhlíonadh. ní mór don Chomhairle 

Ealaíon a cumas féin mar thaca a forbairt, áfach, chun an obair seo a bhaint 

amach.

6.3.3 Láidriú eagraíochtaí tacaíochta

Baineann an Chomhairle Ealaíon a tosaíochtaí beartais amach i roinnt bealaí 

éagsúla. Tá an tuairim curtha in iúl áfach, go mbeidh tionchar níos láidre ag 

an gComhairle Ealaíon ar an earnáil chórúil má dhéanann sí iarracht tacaíocht 

a chur ar fáil d’eagraíocht acmhainne dhinimiciúil amháin nó do roinnt de 

na heagraíochtaí seo, a bhfuil cumas láidir acu cláir nua a fhorbairt, físeanna 

fadiarmhartacha i gcomhair forbairt an cheoil chórúil agus an mhuinín athrú a 

bhaint amach don earnáil. Ba chóir don Chomhairle Ealaíon agus don eagraíocht 

acmhainne/na heagraíochtaí acmhainne caidreamh oibre maith a chothú maidir 

le forbairt tionscnaimh a thagann mar thoradh ar an tuarascáil seo agus cur le 

chéile beartais amach anseo. Caithfear róil agus scóip na n-eagraíochtaí seo 

a shainmhíniú go soiléir maidir le ceol córúil, agus ní mór do na hacmhainní a 

bheidh tiomanta dóibh nádúr na hoibre lena mbeifear ag súil uathu a léiriú.

Beidh feachtas feasachta mar chuid lárnach de sheachadadh aon tacaíochtaí nua, 

agus líonfar an bearna feasachta agus tuisceana idir an earnáil chórúil agus an 

Chomhairle Ealaíon ar an gcaoi seo.
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6.4  tosaíochtaí do thacaíocht na comhairle ealaíon

is féidir tosaíocht a thabhairt do thacaíocht na Comhairle Ealaíon don earnáil i 

dtrí réimse: 

•	 Forbairt	beartais	agus	gníomhartha	taobh	istigh	de	na	hacmhainní	reatha

•	 Tosaíochtaí	a	dteastaíonn	acmhainní	nua	ina	leith

•	 Réimsí	i	gcomhair	tuilleadh	taighde.

6.4.1 Forbairt beartais agus gníomhartha taobh istigh d’acmhainní reatha na  

 Comhairle Ealaíon

Seo mar a leanas na moltaí maidir le tacaíocht na Comhairle Ealaíon d’fhorbairt 

an cheoil chórúil gur féidir tabhairt fúthu taobh istigh de na hacmhainní atá ann 

cheana féin.

Moltar cur chuige forbartha forghníomhach don Chomhairle Ealaíon maidir 

le ceol córúil. Chomh maith leis na forbairtí nua a mholtar sa doiciméad seo, 

moltar go dtabharfaí tús áite do na hiarratais córúla ardchaighdeáin taobh 

istigh de na cláir chistiúcháin atá ann cheana féin. d’fhéadfaí tréimhse socraithe 

idirdhealaithe dearfach a mheas.

is earnáil amaitéarach den chuid is mó í an earnáil chórúil. Beidh ar an 

gcomhairle naisc láidre a fhorbairt leis an earnáil amaitéarach chun forbairt 

mharthanach a dhéanamh ar an earnáil. Beidh bealaí nua chun idirghníomhú le 

heagraíochtaí amaitéaracha, bealaí nua chun comhairle agus tacaíocht a chur ar 

fáil agus beartas nua maidir le tacaíocht airgeadais dírithe a chur ar fáil do chóir 

amaitéaracha i gceist leis seo. Beidh ar an gcomhairle saineolas a fhostú sa réimse 

seo. Beidh gá le huirlisí cumarsáide nua a fhorbairt taobh istigh den earnáil.

d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon iarracht a dhéanamh a chinntiú go mbeidh 

gach ceann de na heagraíochtaí a thugann sí maoiniú dóibh, ionaid, féilte agus 

tionscnóirí go háirithe, páirteach ar bhealach straitéiseach agus comhordaithe i 

bhforbairt leanúnach earnáil an cheoil chórúil.

Ba chóir don Chomhairle Ealaíon leanúint ag tabhairt tacaíochta do ghnéithe 

neamhiomaíocha d’fhéilte córúla, go háirithe ceolchoirmeacha, coimisiúin, 

ceardlanna, seimineáir, díospóireachtaí agus máistir-ranganna. Ba chóir d’fhéilte 

a dtionchar sna réimsí seo a uasmhéadú. Ba chóir d’fhéilte iarracht a dhéanamh 

freisin próifíl shaothair Éireannacha a ardú taobh istigh dá n-imeachtaí.

Ba chóir do scéimeanna an Tionscadail Saothair nua agus na dTionscadal 

Aonuaire freagra dearfach a thabhairt ar thograí uaillmhianacha do thionscadail 
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chórúla ghairmiúla lena n-áirítear iad siúd a sceidealaíonn repertoire córúil 

Éireannach, nua agus reatha araon. d’fhéadfaí Tionscadail Aonuaire a úsáid 

chun tacaíocht a chur ar fáil maidir le costais a bhaineann le taibhléiriú chóir 

idirnáisiúnta in Éirinn, sa chás go gcuireann caighdeán an léirithe agus an rogha 

repertoire go suntasach leis an méid atá ar fáil faoi láthair don lucht éisteachta.

Moltar tacaíocht a chur ar fáil do stiúrthóirí córúla atá ag glacadh páirte i gcláir 

forbartha gairmiúla, meantóireachta nó taighde tríd an scéim Sparánachta. 

d’fhéadfaí tacaíocht a chur ar fáil do chumadóirí chun cur ar a gcumas tréimhsí 

cónaithe a chaitheamh le cóir agus chun taighde a dhéanamh sa réimse córúil.

Ba chóir cóir ghairmiúla, amaitéaracha, scoile agus eaglaise, chomh maith le 

féilte, tionscnóirí agus ionaid a spreagadh chun oibreacha nua a choimisiúnú 

tríd an scéim choimisiúnaithe. Ba chóir tacaíocht a chur ar fáil chun an mistéir 

a bhaint as na céimeanna a bhaineann le coimisiúnú. Bheadh sé éifeachtach 

dá gcuirfí breis acmhainní ar fáil do choimisiúnú, agus b’fhéidir go bhféadfadh 

buiséad coimisiúnaithe córúil tiomanta cúig bliana a bheith mar chuid de seo.

leanúint ag cur tacaíochta ar fáil d’oiliúint iarchéime ghearrthéarmach agus 

fhoirmiúil thar lear agus meantóireacht idirnáisiúnta do stiúrthóirí córúla tríd an 

dámhachtain Taistil agus oiliúna.

Moltar don Chomhairle Ealaíon smaoineamh ar scéim chónaitheach a fhorbairt 

a bheadh oscailte do scoileanna a dhéanfadh éascú ar fhostú saineolaithe córúla 

gairmiúla i gcomhthéacs scoileanna.

6.4.2 Cumann Náisiúnta na gCór 

Seo a leanas na moltaí i gcomhair gníomhartha gur féidir le Cumann náisiúnta 

na gCór tabhairt fúthu le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon.

Margaíocht a dhéanamh ar acmhainní agus thacaíochtaí atá fáil orthu don 

earnáil chórúil agus oideachais. oibriú i gcomhar le scoileanna agus cóir 

amaitéaracha chun forbairt a dhéanamh ar a gcumas rochtain a fháil ar 

chónaitheachtaí, ar choimisiúin agus ar scéimeanna eile.

iarracht a dhéanamh creidiúnú a fháil do na céimeanna stiúrthóireachta de chuid 

Chumann náisiúnta na gCór le Comhairle na ndámhachtainí Ardoideachais agus 

oiliúna agus Comhairle na ndámhachtainí Breisoideachais agus oiliúna ionas 

gur féidir leis na creidmheasanna a fhaigheann na comhpháirtithe dul i dtreo 

cháilíocht fhoirmiúil a bhronnadh. 
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Taighde a dhéanamh ar an bhféidearthacht de sheirbhís leabharlainne 

chomhoibríoch a fhorbairt le córas lárnach bróicéireachta. Tús a chur le 

cainteanna leis an gComhairle leabharlanna chun próifíl níos airde do cheol 

córúil sa chóras leabharlainne poiblí a phlé.

Bunachar sonraí de stiúrthóirí, oiliúnóirí gutha, thionlacaithe, mheantóirí, 

shainfhoirne, cheolfhoirne agus bhainisteoirí ceolfhoirne a chruthú a mbeidh a 

chomhaltaí ábalta a úsáid mar fhoinse tagartha. Treoir agus tacaíocht a chur ar 

fáil do chomhaltaí ina leith seo.

Treoirlínte do chóir i gceapadh stiúrthóir ceoil a thabhairt suas chun dáta agus a 

fhoilsiú, a mbeidh teimpléid le tuairisc mhionsonraithe ar an bpost a chlúdaíonn 

an réimse iomlán dualgais a mbeidh le glacadh ag stiúrthóir ceoil, mar chuid de.

Staidéar a dhéanamh ar bhealaí chun fáil níos fusa a bheith ar ardúch córúil 

(ardúcha de chuid Chumann náisiúnta na gCór san áireamh) do chóir ar fud na 

tíre. 

oibriú i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na 

gníomhaireachtaí eile chun measúnú a dhéanamh ar chlár oiliúna córúil do 

mhúinteoirí réamhscoile. Scileanna agus taithí reatha chleachtóirí taobh istigh 

den earnáil cheoil réamhscoile a úsáid.

Tacú le forbairt líonra foirmiúil de choistí / chomhlachtaí rialaithe cór. d’fhéadfadh 

an líonra seo sraith treoirlínte deonacha a fhorbairt do choistí cór. d’fhéadfadh 

sé a bheith rannpháirteach i gcomhdháil bhliantúil nó in imeacht líonraithe atá 

deartha chun scileanna a ardú i measc chomhaltaí coiste, chun feasacht a roinnt 

agus chun dea-chleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta a léiriú do choistí. 

6.4.3 Tosaíochtaí a dteastaíonn acmhainní nua ina leith

Seo a leanas na moltaí d’fhorbairt beartais agus thionscnaimh a dteastódh 

acmhainní nua agus cistiú nua ón gComhairle Ealaíon ina leith. 

(i) comhairleoir ar Fhorbairt chórúil a cheapadh 

Beidh ar an gComhairle Ealaíon a cumas féin a fhorbairt go suntasach 

ionas go mbeidh ar a cumas caidrimh a fhorbairt leis an earnáil chórúil 

agus an clár molta tacaíochta a sheachadadh in éineacht leis na páirtithe 

leasmhara a leagtar síos i gCuid 8. Moltar go gceapfaí Comhairleoir 

Forbartha Córúla mar chuid den fhoireann Ceoil agus Ceoldráma, ar feadh 

tréimhse socraithe trí bliana, agus go gcuirfear go leor de mholtaí na 

tuarascála seo i bhfeidhm le linn na tréimhse seo.
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(ii) tacú le deiseanna oiliúna níos mó do stiúrthóirí córúla.  

oibriú le heagraíochtaí acmhainne, an Cór Aireagail náisiúnta, cóir 

ardeaglaise agus eaglaise ghairmiúla, féilte, institiúidí oideachais agus 

comhlachtaí eile lena chinntiú go gcuirtear réimse leathan de dheiseanna 

oiliúna gairmiúla ar fáil do stiúrthóirí ag gach leibhéal cumais agus taithí 

lena n-áirítear poist do stiúrthóirí cúnta, cónaitheachtaí, ceardlanna, 

máistir-ranganna srl. Ba chóir cúrsaí sainiúla a chur ar fáil do mhúinteoirí 

bunscoile agus meánscoile freisin.

(iii) an cór aireagail náisiúnta a fhorbairt  

Ba chóir dóthain acmhainní a bheith ar fáil don Chór Aireagail náisiúnta 

ionas go gcomhlíonfadh sé a acmhainneacht iomlán. Ba chóir éascú 

a dhéanamh ar earcú amhránaithe breise ionas go mbeidh 24 ball sa 

chór agus bogadh i dtreo chonradh lánaimseartha do bhaill an chóir. 

Cór náisiúnta na hÉireann a spreagadh chun a thiomantas do repertoire 

comhaimseartha a leanúint, agus forbairt a dhéanamh ar a shainchúram 

oibriú i gcomhar le cumadóirí Éireannacha. Cur ar chumas Chór náisiúnta 

na hÉireann forbairt shuntasach a dhéanamh ar a chuid oibre for-rochtana 

agus oideachais agus caidreamh níos doimhne a bheith aige leis na 

hearnálacha córúla amaitéarach/ógra/scoile. Cur ar chumas Chór náisiúnta 

na hÉireann agus a stiúrthóirí páirt a ghlacadh i gceardlanna/máistir-

ranganna do stiúrthóirí Éireannacha.

(iv) scéim cistiúcháin a thabhairt isteach chun cóir amaitéaracha a 

fhorbairt. 

 Ba chóir cistiú d’fhorbairt chóir amaitéaracha a thabhairt isteach; trí 

scéim tiomnaithe arna riaradh go díreach ag an gComhairle Ealaíon nó 

i gcomhréir le heagraíocht acmhainne. Ba chóir don scéim tacaíocht 

airgeadais dhíreach a thairiscint do chóir chun cabhrú le costais a 

bhaineann le sprioc-aidhmeanna. i measc na gcuspóirí dírithe seo bheadh: 

fostú scileanna - stiúrthóir, oiliúnóir gutha, oiliúnóirí coda, aoi-stiúrthóirí nó 

sainfhoirne eile; forbairt ar scileanna na n-amhránaithe - teicníc ghutha nó 

ceoltóireacht /amharc-chanadh; costais a bhaineann le leathnú repertoire 

nuálach a chlúdach; cíos/ceannach ceoil, sainfhoireann bhreise, costais 

cleachtaidh agus táillí ceolfhoirne; agus cláir chamchuairte taobh istigh 

d’Éirinn.

(v)  tacaíocht a thabhairt do chóir ógra. 

 Freagairt do staidéir atá ar bun faoi láthair i gcomhar le Cumann náisiúnta 

na gCór atá ag fiosrú na roghanna atá ann maidir le líonra de chóir ógra 
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atá bunaithe sa chontae agus forbairt Chór ógra na hÉireann. Ba chóir 

stiúradh agus bainistíocht gairmiúil a bheith á dhéanamh ar chóir agus ba 

chóir eagraíocht tacaíochta agus líonrú láidir a bheith mar bhuntaca acu.

(vi) cistiú a sholáthar do shaineolaithe córúla lánaimseartha atá 

bunaithe go réigiúnach. 

 Comhpháirtíocht a dhéanamh le húdaráis áitiúla agus eagraíochtaí 

eile nuair is féidir. Bheadh saineolaithe ag stiúradh cóir amaitéaracha, 

eaglaise, ógra nó scoile, ag cur ceardlanna ar fáil i scoileanna, ag déanamh 

teagmháil le múinteoirí, ag forbairt scileanna go háitiúil, ag cur tionscadail 

chórúla le chéile agus ag cur le feasacht maidir le cleachtas cór taobh 

istigh de cheantar. Bheadh am agus acmhainní do thaighde agus fhorbairt 

ghairmiúil san áireamh freisin.

(vii) acmhainní idirlín a Fhorbairt

	 Spás	gréasáin	a	fhorbairt	chun	díriú	ar	dhá	mhór-réimse	-	CP/próifíl	den	

earnáil chórúil agus acmhainní a chur ar fáil do chleachtóirí. Ba cheart 

d’fheachtas	CP	aird	a	tharraingt	ar	gach	ceolchoirm	atá	ag	teacht	aníos	trí	

shuíomh idirlín d’imeachtaí córúla, nó nuachtlitir sheachtainiúil nó mhíosúil. 

Ba chóir fóraim phlé ar líne agus nuachtlitreacha faisnéise seachtainiúla 

nó míosúla a fhorbairt chun éascú a dhéanamh ar aistriú feasachta 

agus faisnéise taobh istigh den earnáil ar bhonn leanúnach. Ba chóir do 

Chumann náisiúnta na gCór agus don ionad Ceoil Chomhaimseartha 

comhordú a dhéanamh ar na hacmhainní seo agus ba chóir iad a thógáil ar 

acmhainní agus saineolas atá ann cheana féin. 

(viii) Foilsiú agus taifeadadh cheol córúil na héireann. 

Tacaíocht d’fhoilsiú ar an idirlíon nó i gcló de dhíolaim bileog ceoil de 

cheol córúil, sórtáilte, grádaithe agus dírithe ar chóir chuí. d’fhéadfaí 

díolaim do chóir scoile, chóir mheasctha, gutha ban, gutha fear, 

tionlactha, neamhthionlactha, gaeilge, Béarla agus teangacha eile a 

réiteach. d’fhéadfadh saineolaithe córúla díolaim a roghnú agus a ghrádú. 

Teastaíonn tacaíocht freisin i gcomhair thaifid tráchtála agus chur chun 

cinn an cheoil chórúil - agus d’fhéadfadh cuid de seo a bheith ceangailte 

leis na díolaim bileog ceoil. Ba cheart dóibh ar fad a bheith ar fáil i 

gcomhair díolacháin ar líne. le hacmhainní breise, beidh an tionad Ceoil 

Chomhaimseartha i suíomh maith chun an cuspóir seo a bhaint amach.
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(ix)  tionscnaimh eile

 Feachtas cur ar aghaidh náisiúnta a chur i bhfeidhm, i gcomhar leis an 

AoiC atá deartha chun na sochair a bhaineann le córchantain ag gach 

leibhéal den tsochaí a léiriú. Tacaíocht a thabhairt do phróifíl níos airde do 

cheol córúil sna meáin, sna meáin chlóite, sna meáin chraolacháin agus sna 

meáin leictreonacha ina measc.

 Tacaíocht a thabhairt do bhunú chomhdháil bhliantúil do chleachtóirí 

córúla lena n-áirítear stiúrthóirí, cumadóirí, baill de chóir, coistí agus 

páirtithe leasmhara chun éascú a dhéanamh ar mhalartú feasachta agus 

scileanna, forbairt ghairmiúil, líonrú agus taithí ar dhea-chleachtas i 

saincheisteanna ealaíne agus rialachais. Bheadh imeacht den chineál seo 

níos éifeachtaí dá gcinnteofaí rannpháirtíocht gach duine de na páirtithe 

leasmhara a luaitear sa doiciméad seo.

 Bunú phointe tagartha/bhunachar sonraí lárnach do gach píosa 

cumadóireachta Éireannach, stairiúil agus comhaimseartha araon.

 leabharlann an AoiC a fhorbairt mar acmhainn inrochtana do chóir 

chomhaltachta, a chlúdaíonn réimse leathan repertoire córúil. An 

leabharlann seo a thógáil go straitéiseach.

 Ba chóir do Chumann náisiúnta na gCór agus an tionad Ceoil 

Chomhaimseartha smaoineamh ar pháirt a ghlacadh i gcaidreamh 

meantóireachta ina mbeadh an saineolas aitheanta atá ag an ionad Ceoil 

Chomhaimseartha á úsáid in obair Chumann náisiúnta na gCór.

 deiseanna a fhorbairt do léirithe córúla neamhiomaíocha le próifíl ard, a 

chuirfidh ardáin d’ardchaighdeáin ar fáil do chóir amaitéaracha agus scoile.

 Bheadh buntáiste don earnáil chórúil i gcur i bhfeidhm roinnt 

d’aidhmeanna de chuid na Comhairle Ealaíon atá luaite in 

‘Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon’. Ba uirlis úsáideach a bheadh 

i mbunú lá náisiúnta Ceoil do chur chun cinn chórchantain, agus 

thabharfadh cur i bhfeidhm iomlán staidéar féidearthachta oideachais 

Music	Network:	Bheadh A National System of Local Music Education 

Services tairbheach d’fhorbairt chórúil freisin.
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6.4.4  Réimsí i gcomhair tuilleadh taighde

Moltar go gcuirfí tacaíocht agus acmhainní ar fáil do na réimsí taighde seo a 

leanas:

Páirt	a	ghlacadh	i	dtionscadail	taighde	a	bhaineann	le	rannpháirteachas	sna	

healaíona i measc phobail inimirceacha. 

Anailís a dhéanamh ar an leibhéal saineolais chórúil i measc inimircigh agus 

bealaí a mholadh chun amhránaithe nó cóir a thabhairt isteach san earnáil 

chórúil níos leithne.

Staidéar a dhéanamh ar indéantacht cóir cheoldráma a sheasann uaidh féin a 

mbeadh suas le 32 amhránaí fostaithe ar chonarthaí coinnithe ann. Measúnú 

a dhéanamh ar an méid idirghníomhaithe a d’fhéadfadh cór den chineál seo a 

bheith aige le gach compántas ceoldráma in Éirinn, agus fiosrú a dhéanamh ar 

an réimse oibre oideachais/for-rochtana/oiliúna/meantóireachta a bhféadfadh 

ensemble den chineál seo tabhairt faoi. 

Staidéar a dhéanamh ar an bhféidearthacht de chistiú a thabhairt do 

cheolfhoireann choinnithe a oibreodh le réimse cóir ar fud na tíre ar bhonn 

bliantúil ag tairiscint caighdeán ealaíne arda, solúbthachta repertoire, dóthain 

ama cleachtaidh agus deiseanna forbartha gairmiúla do stiúrthóirí córúla sula 

dtéann siad ag obair leis an gceolfhoireann seo.
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Cuid A SEAChT

ról eagraíochtaí eile i BhForBairt  
straitéiseach earnáil an cheoil chórúil

7.1  réamhrá

déantar cur síos sa chuid seo ar na bealaí ina bhféadfadh gníomhaireachtaí 

agus eagraíochtaí eile cur le forbairt straitéiseach na hearnála seo sa todhchaí. 

San áireamh ar na heagraíochtaí seo tá ranna rialtais, gníomhaireachtaí Stáit, 

údaráis Áitiúla agus an earnáil oideachais. déantar cur síos freisin ar an ról a 

bheidh ag an earnáil chórúil féin ina forbairt straitéiseach féin. 

7.2  cur chuige comhpháirtíochta

d’fhéadfadh na heagraíochtaí seo cuid de na cuspóirí forbartha atá molta 

a bhaint amach iad féin, agus d’fhéadfaí cuid eile acu a bhaint amach i 

gcomhar leis an gComhairle Ealaíon agus grúpaí eile. Tá caidreamh láidir ag an 

gComhairle Ealaíon le mórán de na heagraíochtaí seo (na húdaráis áitiúla go 

háirithe), ach bheadh cásanna eile ina mbeadh gá le caidrimh nua a chruthú. 

d’fhéadfadh Comhairleoir Beartais Chórúil (dá gceapfadh an Chomhairle Ealaíon 

a leithéid) oibriú i gcomhar leis na heagraíochtaí seo chun na haidhmeanna 

atá leagtha síos anseo a bhaint amach. d’fhéadfadh sé/sí staidéar a dhéanamh 

ar an bhféidearthacht de gach eagraíocht ábhartha a thabhairt le chéile chun 

tionscnamh forbartha córúil ilghníomhaireachta a fhorbairt, cosúil leo siúd i 

dtíortha eile. .

Tá forbairt éifeachtach na hearnála córúla ag brath ar rudaí eile chomh maith 

le saothar na Comhairle Ealaíon agus na n-eagraíochtaí atá mar chliaint aici, 

agus beidh an dul chun cinn amach anseo ag brath ar an méid a chuireann 

réimse páirtithe leasmhara eile leis go straitéiseach. Seo mar a leanas an ról a 

d’fhéadfadh a bheith ag na páirtithe leasmhara seo:

7.3  ranna rialtais agus gníomhaíochtaí stáit

Mar a léiríodh i gCuid 2, tá ról tábhachtach ag líon suntasach ranna rialtais agus 

gníomhaireachtaí stáit i soláthar tacaíochtaí don earnáil chórúil. i measc na ranna 

rialtais seo tá Ealaíon, Spóirt agus Turasóireacht; oideachas agus Eolaíocht; an 

roinn Comhshaoil, oidhreachta agus rialtais Áitiúil; Cumarsáid, Fuinneamh 

agus Acmhainní nádúrtha, gnóthaí Eachtracha, an roinn Sláinte agus leanaí. 

Tá an cumas ag déanamh ceoil chórúil cur le hobair na rann seo agus le hobair 

chomhlachtaí	poiblí	eile.	Mar	shampla:	d’fhéadfadh	an	Roinn	Gnóthaí	Pobail,	

Tuaithe agus gaeltachta ceol córúil a úsáid mar fhórsa cuimsithe sóisialta agus 

comhtháthaithe i bpobail ar fud na hÉireann. 

9. Féach an nóta ar Chleachtas idirnáisiúnta, Aguisín 2..
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i measc na ngníomhaireachtaí agus na n-eagraíochtaí Stáit ábhartha a bhfuil ról 

acu faoi láthair ag tacú leis an earnáil chórúil, de bhreis ar an gComhairle Ealaíon, 

tá Culture ireland, an Ceoláras náisiúnta, rTÉ agus údaráis Áitiúla. Moltar don 

Chomhairle Ealaíon agus don earnáil chórúil idirghníomhú a dhéanamh go 

díreach le gach eagraíocht ábhartha, agus breis acmhainní agus próifíl níos airde 

a lorg do cheol córúil taobh istigh dá réimse oibre féin. i measc na dtacaíochtaí 

ar leith a d’fhéadfadh cuid de na heagraíochtaí seo a chur ar fáil chun breis 

forbartha a dhéanamh ar an earnáil chórúil, tá:

Culture ireland

Tá an cumas ag Culture ireland naisc idirnáisiúnta a fhorbairt agus próifíl earnáil 

chórúil na hÉireann a ardú trí imeachtaí líonraithe, shárthaispeántais, scéimeanna 

cónaithe, mhalartuithe agus chomhoibriú. Ba chóir tuilleadh forbartha a 

dhéanamh ar thacaíocht Culture ireland do chóir atá chun léiriú a chur ar bun 

thar lear. 

An Ceoláras náisiúnta 

is é an Ceoláras náisiúnta an t-aon ionad in Éirinn le tacaíocht ón stát atá 

tiomanta go hiomlán do chur chun cinn an cheoil. Tá sé ar cheann de líon an-

bheag ionaid atá feiliúnach do thaibhléirithe córúla agus ceolfhoirne ar scála mór, 

agus tá go leor cóir a bhíonn taibhléirithe rialta acu ann. Bíonn sé deacair dáta 

a fháil chun taibhléirithe a chur ar siúl, áfach, mar gheall ar éileamh atá ar an 

ionad. Tá na costais a bhaineann leis an gCeoláras náisiúnta a fháil ar cíos ard do 

go leor cóir freisin. 

Ba mhaith le cóir go ndéanfaí anailís sa ghearrthéarma ar bhealaí lena chinntiú 

go mbeadh sé níos indéanta dóibh ceolchoirmeacha a chur ar bun sa Cheoláras 

náisiúnta ar bunús rialta. Tá clár fairsingithe suntasach á phleanáil ag an 

gCeoláras náisiúnta, áfach, ag bogadh ó halla amháin go trí cinn, ag cur ionad 

níos mó agus ionad níos lú leis an halla atá ann cheana féin. Ba chóir don 

solúbthacht agus an líon suíocháin méadaithe a bheith ar fáil mar thoradh ar an 

tionscnamh seo breis deiseanna a chur ar fáil do chóir de mhéideanna éagsúla 

chun ceolchoirmeacha a chur ar fáil taobh istigh den choimpléasc. Beidh sé 

tábhachtach don earnáil chórúil go dtógfar a dtuairimí agus a riachtanais san 

áireamh i bhforbairt fhisiciúil an halla agus i gclársceidealú agus beartais ealaíne 

na heagraíochta tar éis an fhairsingithe seo. 

rTÉ

Cé go mbíonn Cór Fiolarmónach rTÉ ag casadh go minic in éineacht le 

Ceolfhoireann náisiúnta rTÉ i mBaile Átha Cliath, ní bhíonn teacht ag lucht 
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éisteachta taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath ar thaibhléirithe córúla agus 

ceolfhoirne ar scála mór. d’fhéadfaí freastal ar lucht éisteachta i bhfad níos 

leithne dá dtabharfaí cláir chórúla na Ceolfhoirne náisiúnta ar chamchuairt. 

d’fhéadfadh rTÉ éascú a dhéanamh ar phróifíl níos airde do cheol córúil ina 

sceideal	craolacháin.	Ar	an	raidió,	d’fhéadfadh	RTÉ	Lyric	FM	níos	mó	ama	

speisialaithe a thabhairt do chlársceidealú córúil. Ar an teilifís, ní mór tuairimí 

nua a fháil chun tabhairt faoin easpa beagnach iomlán atá ann de cheol córúil. 

Tá ról láidir le líonadh ag rTÉ tríd an tacaíocht airgeadais a chuireann sé ar fáil 

don Chór Aireagail náisiúnta agus trí dheiseanna ceolchoirme agus craolacháin le 

próifíl ard a chur ar fáil don Cheolfhoireann náisiúnta. 

7.4  údaráis áitiúla

dá dtabharfaí beartais na Comhairle Ealaíon agus na núdarás Áitiúil níos gaire dá 

chéile, d’fhéadfaí réimse comhordaithe beartais agus cláir a fhorbairt a oibreodh i 

gcomhar le agus chun sochair na hearnála córúla. ina theannta sin, léirigh torthaí 

an staidéir seo go bhfáilteodh an earnáil chórúil roimh na forbairtí seo a leanas:

•	 Breis	feasachta	idir	an	earnáil	chórúil	agus	na	húdaráis	áitiúla	lena	náirítear	

tuiscint níos fearr ar na deiseanna a chuireann ceol córúil ar fáil maidir le 

seachadadh thosaíochtaí na n-údarás áitiúil sna healaíona.

•	 Breis	úsáid	a	bhaint	as	na	scéimeanna	coimisiúnaithe	Céatadán	ar	Son	na	

nEalaíon do thionscadail chórúla.

•	 Breis	tacaíochta	airgeadais	don	earnáil	chórúil	trí	dheontais	an	Achta	Ealaíon,	

sparánachtaí agus chláir chistiúcháin eile.

•	 Tacaíocht	a	chur	ar	fáil	do	chóir	ógra	contae	a	fhorbairt.	

•	 Naisc	níos	láidre	a	éascú	idir	na	hearnálacha	córúla	oideachais.

•	 Comhpháirtíocht	i	bhforbairt	post	saineolaithe	córúla	réigiúnacha.

•	 Ceannaireacht	ó	thaobh	tacaíocht	áitiúil	a	fháil	ó	leithéidí	na	gCoistí	

gairmoideachais, Boird Forbartha Contae, soláthraithe seirbhíse oideachais 

ceoil agus comhlachtaí ábhartha eile. 

•	 Tacaíocht	do	chamchuairteanna,	go	háirithe	sa	chás	go	bhfuil	cláir	chúplála	

idirnáisiúnta i bhfeidhm.

•	 Comhordú	agus	breis	roinnt	ar	acmhainní	agus	trealamh	áitiúla.

7.5  an earnáil oideachais 

Tá ról ag go leor de na heagraíochtaí agus gníomhaireachtaí taobh istigh den 

earnáil oideachais fhoirmiúil i bhforbairt an cheoil chórúil, nó sa chás nach bhfuil, 

d’fhéadfadh ról den chineál seo a bheith acu. iarrtar ar an gComhairle Ealaíon 

a chinntiú go bhfuil sé de chumas aici idirghníomhú leis na gníomhaireachtaí 

seo chun tacaíocht a thabhairt do chur chun cinn an cheoil chórúil san earnáil 

oideachais fhoirmiúil. 
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Tá réimse comhpháirtíochtaí i bhfeidhm faoi láthair idir na hearnálacha córúla 

agus oideachais, agus tá údaráis áitiúla bainteach i gcuid acu seo. Tá forbairt 

déanta ar na comhpháirtíochtaí seo gan beartas náisiúnta do na healaíona san 

oideachas a bheith ann. Sa chéad leath de 2007, rinne coiste speisialta (a tugadh 

le chéile faoin Acht Ealaíon 2003) faoin gComhairle Ealaíon, an roinn Ealaíon, 

Spóirt agus Turasóireachta agus an roinn oideachais agus Eolaíochta, scrúdú ar 

an réimse ealaíona san oideachas. Foilsíodh an tuarascáil Points of Alignment i 

mí iúil 2008. Táthar ag súil go ndéanfaidh cur i bhfeidhm thorthaí na tuarascála 

seo tacaíocht a fhorbairt don earnáil ealaíon san oideachas ar bhealaí a mbeidh 

suntas ar leith acu don earnáil chórúil.

Táthar d’aon ghuth san earnáil chórúil gur dóigh go bhfuil forbairt ar chleachtas 

córúil i scoileanna ar an straitéis is éifeachtaí chun straitéis fhadtéarmach ón 

mbun aníos a sholáthar chun páirtíocht i gceol córúil a mhéadú. Moltar na 

gníomhartha seo a leanas mar chuid de straitéis ilghníomhaireachta tacaíochta 

do cheol córúil.

Beartas

•	 Tús	a	chur	le	tógáil	chomhpháirtíocht	ilghníomhaireachta	idir	an	earnáil	

oideachais fhoirmiúil agus an earnáil chórúil chun pleanáil a dhéanamh 

i gcomhair straitéis náisiúnta amhránaíochta i scoileanna cosúil leis an 

tionscnamh ‘’Sing up’’ i Sasana nó cuid eile a luaitear sna nótaí ar chleachtas 

idirnáisiúnta atá leagtha síos in Aguisín a dó den tuarascáil seo.

oiliúint mhúinteoirí agus forbairt ghairmiúil leanúnach

•	 Tús	a	chur	le	plé	le	coláistí	oideachais	agus	institiúidí	oideachais	do	mhúinteoirí	

ceoil dara leibhéil chun scrúdú a dhéanamh ar bhealaí chun scileanna gutha 

agus córúla, tuiscint ealaíne agus oiliúint ar stiúradh a chur chun cinn i measc 

múinteoirí faoi oiliúint ag gach leibhéal.

•	 Tacaíocht	a	thabhairt	d’oiliúint	inseirbhíse	chothaithe	do	mhúinteoirí	bunscoile	

agus iarbhunscoile maidir le ceol córúil. oibriú i gcomhar le Seirbhís Tacaíochta 

an Churaclaim Bhunscoile chun bunús scileanna mhúinteoirí bunscoile a 

fheabhsú. Scrúdú a dhéanamh ar indéantacht an chórais ‘’cuiditheoir’’ 

(nó córas tacaíochta eile den chineál sin) a rinne éascú ar thabhairt isteach 

an churaclaim bhunscoile nua a chothú agus a fheabhsú lena chinntiú go 

ndéantar forbairt leanúnach ar mhúinteoirí ranga maidir leis an obair chórúil. 

•	 Oibriú	leis	an	líonra	náisiúnta	Ionaid	Oideachais	chun	forbairt	ghairmiúil	

leanúnach múinteoirí a chur chun cinn. Staidéar a dhéanamh ar 

indéantacht líonraí gairmiúla Múinteoirí a bhunú i gcomhar le hionaid 

oideachais chun éascaíocht a dhéanamh ar thras-thoirchiú agus fheabhsú 

scileanna mhúinteoirí. 
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leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile

•	 Tacaíocht	a	thabhairt	do	phróifíl	níos	airde	do	chórchantain	taobh	istigh	den	

churaclam scoile agus taobh istigh den chlár ama scoile nuair is féidir. naisc a 

fhorbairt leis an gComhairle náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta - le cur le 

haon fhorbairtí nó athbhreithnithe ar an gcuraclam amach anseo a bhaineann 

le ceol. 

•	 Oibriú	i	dtreo	aitheantais	oifigiúil	agus	formhuiniú	do	scéimeanna	roinnte	

scileanna idir mhúinteoirí bunscoile agus saineolaithe córúla a fhostú ón taobh 

amuigh nuair is gá.

•	 Oibriú	leis	an	tSeirbhís	Tacaíochta	Dara	Leibhéil,	leis	an	Roinn	Oideachais	

agus Eolaíochta agus le Cumann na Múinteoirí Ceoil iarbhunscoile i dtreo 

thosaíocht a thabhairt don cheol in obair na Seirbhíse Tacaíochta dara 

leibhéil.

•	 Tús	a	chur	le	plé	leis	an	Líonra	Príomhoidí	Bunscoile	na	hÉireann,	Cumann	

Náisiúnta	na	bPríomhoidí	agus	na	Leas-Phríomhoidí,	Cumann	na	Múinteoirí	

Ceoil iarbhunscoile, ceardchumainn na múinteoirí agus an Chomhairle 

náisiúnta Tuismitheoirí faoi phróifíl an cheoil chórúil i scoileanna.

Tríú leibhéal

•	 Tús	a	chur	le	plé	le	soláthraithe	oideachais	tríú	leibhéal	chun	anailís	a	

dhéanamh ar indéantacht chúrsa stiúrthóireachta córúil lánaimseartha. réimse 

tacaíochtaí a chur ar fáil trí obair chliaint atá maoinithe ag an gComhairle 

Ealaíon chun breis luacha a thabhairt do chúrsa den chineál seo.

•	 Fiosrú	a	dhéanamh	ar	bhealaí	ina	bhféadfaí	scileanna	a	chur	chun	cinn	i	

dteicníc ghutha agus i gceoltóireacht ensemble, i gcomhar le soláthraithe 

oideachais ceoil tríú leibhéal, agus comhlachtaí eile cosúil leis an gCór 

Aireagail náisiúnta.

•	 Tacaíocht	a	chur	ar	fáil	do	choláistí	ceoil	tríú	leibhéil	agus	do	scoileanna	ceoil	

chun máistir-ranganna poiblí, ceardlanna nó seimineáir a sholáthar atá dírithe 

ar amhránaíocht ensemble agus forbairt na ceoltóireachta.

Coistí gairmoideachais

Chomh maith leis an obair a dhéanann siad san earnáil oideachais iarbhunscoile, 

tá ról thábhachtach ag an líonra náisiúnta Coistí gairmoideachais i soláthar 

réimse seirbhísí oideachais eile, lena n-áirítear gairmoiliúint agus foghlaim ar 

feadh an tsaoil. d’fhéadfaí forbairt a dhéanamh ar a bpáirtíocht i seirbhísí 

oideachais ceoil atá bunaithe go háitiúil, tionscnaimh bunaithe sa phobal agus a 

ról in oiliúint amhránaithe córúla agus stiúrthóirí córúla, i gcomhpháirtíocht leis 

an earnáil chórúil.
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•	 Fiosrú	a	dhéanamh	ar	indéantacht	cúrsaí	páirtaimseartha	i	dteicníc	ghutha	

agus ceoltóireacht a fhorbairt d’amhránaithe neamhghairmiúla gur mian 

leo a scileanna a fheabhsú, in éineacht leis na Coistí gairmoideachais nó 

soláthraithe oideachais ar feadh an tsaoil eile.

•	 Chomh	maith	leis	an	tacaíocht	ón	gComhairle	Ealaíon,	bhainfeadh	cóir	

ógra contae leas as tacaíocht ón earnáil oideachais freisin - scoileanna, 

Coistí gairmoideachais, soláthraithe seirbhíse oideachais ceoil reatha agus 

comhlachtaí ábhartha eile.

•	 Chuirfeadh	cur	i	bhfeidhm	iomlán	staidéar	féidearthachta	2003	Music 

Network A National System of Local Music Education Services (atá 

ina thosaíocht aitheanta ag an gComhairle Ealaíon taobh istigh de 

Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon - I gCleachtadh 2006-2008) tacaíochtaí 

breise ar fáil d’fhorbairt chórúil bunaithe sa phobal agus bunaithe sa scoil.

7.6  Boird Forbartha contae/cathrach agus eagraíochtaí leader 

Tá Boird Forbartha Contae/Cathrach ag gach ceann den 34 ceantar údaráis 

áitiúil in Éirinn agus tá Eagraíochtaí leader ag a bhformhór freisin. réitíonn Boird 

Forbartha Contae/Cathrach straitéisí i gcomhair forbairt eacnamúil, sóisialta agus 

forbartha agus déanann siad maoirsiú orthu, agus oibríonn siad i gcomhar le 

húdaráis áitiúla chun forbairt a dhéanamh ar a gceantair. is cuid de thionscnamh 

pobail de chuid an AE chun forbairt a dhéanamh ar chaighdeáin saoil i gceantair 

tuaithe atá in eagraíochtaí leader. Tá sé de chumas ag ceol córúil go leor de na 

cuspóirí atá ag na heagraíochtaí seo a bhaint amach, ach tá leibhéal feasachta 

an-íseal ann idir an earnáil chórúil agus na gníomhaireachtaí forbartha seo. Ba 

chóir don Chomhairle Ealaíon agus don earnáil chórúil oibriú i gcomhar leis na 

Boird Forbartha Contae/Cathrach chun féachaint céard iad na réimsí comónta 

atá acu agus chun fiosrú a dhéanamh ar na comhpháirtíochtaí a d’fhéadfadh a 

bheith acu chun tacaíocht a thabhairt do chleachtas córúil.

7.7  an earnáil chórúil

d’fhéadfadh sé gur mar gheall go bhfuil an earnáil chórúil amaitéarach 

den chuid is mó go bhfuil sí tar éis a bheith mall go leor oibriú i gcomhar le 

gníomhaireachtaí stáit lena n-áirítear an Chomhairle Ealaíon. Tá roinnt cóir 

(go háirithe na cinn níos mó) arna rialú ag coistí nach bhfuil na scileanna 

riachtanacha acu chun idirghníomhú le gníomhaireachtaí stáit.

ní mór don earnáil chórúil níos mó ama, fuinnimh agus acmhainní a chaitheamh 

ag idirghníomhú leis an gComhairle Ealaíon, Cumann náisiúnta na gCór, údaráis 
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áitiúla agus gníomhaireachtaí eile, chun ról iomlán a bheith acu in go leor de na 

forbairtí atá leagtha síos sa doiciméad seo. 

•	 Ba	chóir	don	earnáil	chórúil	cur	le	forbairt	beartais	ag	leibhéal	náisiúnta	

agus áitiúil agus ba chóir di idirghníomhú leis an gComhairle Ealaíon agus le 

húdaráis Áitiúla maidir le cruthú pleananna, straitéisí agus beartas ealaíon.

•	 Ní	mór	don	earnáil	chórúil	cur	chuige	forghníomhach	a	bheith	aici	chun	úsáid	

a bhaint as tacaíochtaí nua de réir mar a chruthaítear iad.

•	 In	go	leor	cásanna,	ní	mór	do	chóir	agus	chleachtóirí	aonair	tuilleadh	ama	a	

chaitheamh ag pleanáil, ag forbairt tionscadail, ag tógáil comhpháirtíochtaí, 

ag líonrú agus ag fáil rochtana ar acmhainní. ní mór an méid céanna aird a 

thabhairt ar na gníomhaíochtaí seo is a tugtar don iarracht chórúil féin agus 

ba chóir tabhairt fúthu ar bhealach marthanach agus córasach.

•	 Ba	chóir	cóir	a	spreagadh	chun	margaíocht	níos	éifeachtaí	a	dhéanamh	ar	

a gcuid oibre agus cur le hinfheictheacht a ngníomhaíochtaí, agus ba chóir 

éascú a dhéanamh air seo.

•	 Bheadh	buntáiste	ann	don	earnáil	chórúil	féachaint	taobh	amuigh	d’Éirinn	

chun tuiscint agus spreagadh a fháil, agus chun forbairt a dhéanamh ar a 

chleachtas úsáid iomlán a bhaint as na hacmhainní idirnáisiúnta atá ar fáil.

•	 Ba	chóir	do	chóir	agus	do	chleachtóirí	córúla	caidrimh	dhlútha	a	chothú	le	

comhlachtaí stáit, an Chomhairle Ealaíon san áireamh. 
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ag ardú do ghlóir - 
Freagairt tosaigh na comhairle ealaíon 

réamhrá 

Tá freagra tosaigh na Comhairle Ealaíon ar Ag Ardú do Ghlóir le fáil sa chuid seo den 

tuarascáil.

Freagairt ar thorthaí na tuarascála

rinne an Chomhairle Ealaíon measúnú cúramach ar an Tuarascáil Ag ardú do Ghlóir - i 

dtreo bheartas forbartha do cheol córúil in Éirinn, ag a cruinniú iomlánach i Meitheamh 

2008. le linn di measúnú a dhéanamh ar an Tuarascáil, thug an Chomhairle faoi deara 

an suntas a bhain le go leor de na saincheisteanna a ardaíodh agus chuir sí fáilte mhór 

roimh an gcaoi inar ghlac an méid daoine aonair agus eagraíochtaí taobh istigh den 

earnáil chórúil, amaitéarach agus gairmiúil araon, páirt sa phróiseas comhairliúcháin ar 

a bhfuil torthaí na Tuarascála bunaithe. 

Thug an Chomhairle faoi deara gur freagra ar leith a bhí sa Tuarascáil don tiomantas a 

rinne sí i gComhpháirtíocht ar son na nEalaíon - i gcleachtadh 2006-2008 bearnaí sna 

beartais náisiúnta a bhaineann le ceol a aithint agus ceannaireacht a thabhairt maidir 

le freagraí a chur le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí agus le glórtha ó gach 

réimse de chleachtas ceoil. 

Tar éis di aird a thabhairt ar an réimse leathan saincheisteanna a ardaíodh agus na 

moltaí atá sa Tuarascáil, ghlac an Chomhairle Ealaíon i bprionsabal leis na moltaí atá 

leagtha síos in Ag Ardú do Ghlóir. Creideann an Chomhairle go dtugann na moltaí 

fadréimseacha seo treoir shoiléir maidir leis na tacaíochtaí a bhfuil gá leo chun forbairt 

níos fadtéarmaí don cheol córúil in Éirinn a bhaint amach. 

rinneadh cinneadh freisin, chun an luach is fearr a bhaint as torthaí na Tuarascála, 

go dtabharfadh an Chomhairle tús áite do líon beag moltaí ón Tuarascáil chun cur i 

bhfeidhm a dhéanamh orthu sa ghearrthéarma go dtí an meántéarma, ach fáil a bheith 

ar na hacmhainní. 

moltaí tosaigh

Tá na moltaí tosaigh seo curtha i dhá chatagóir, ag leanúint don phatrún atá cruthaithe 

taobh istigh den Tuarascáil féin: taobh istigh de na hacmhainní reatha agus acmhainní 

nua ag teastáil. níl tús áite mar seo tugtha don tríú réimse de thorthaí na Tuarascála, 

réimsí i gcomhair tuilleadh taighde agus déanfar é seo a mheas uaidh féin. 
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taobh istigh de na hacmhainní reatha

Moltaí Tosaigh Straitéisí forfheidhmithe féideartha 

tús áite a thabhairt d’fhorbairt 

ghairmiúil stiúrthóirí agus 

amhránaithe taobh istigh de 

chóir

dámhachtain agus scéimeanna cistiúcháin 

de chuid na Comhairle Ealaíon atá ann 

cheana féin a úsáid chun forbairt ghairmiúil 

chleachtóirí córúla a spreagadh, m.sh. moltaí 

ó chóir amaitéaracha ag iarraidh saineolas a 

fhostú i gcomhair tionscadail forbartha dea-

cheaptha.

tús áite a thabhairt do mholtaí 

ceoil córúil de chaighdeán 

maith agus do mholtaí i 

gcomhair repertoire a fhorbairt.

iarratais a chuireann moltaí ceoil córúil de 

chaighdeán gairmiúil i láthair nó moltaí 

láidre d’fhorbairt repertoire taobh istigh de 

chóir amaitéaracha a spreagadh taobh istigh 

de chomhthéacs na gclár cistiúcháin reatha.

eagraíocht acmhainne córúil 

dhinimiciúil a fhorbairt.

Eagraíocht acmhainne córúil a fhorbairt go 

straitéiseach chun a bheith mar acmhainn 

dhinimiciúil don earnáil agus chun 

príomhthosaíochtaí na Comhairle Ealaíon i 

gcomhair forbairt an cheoil chórúil a bhaint 

amach. 

Féilte, ionaid agus tionscnóirí 

a spreagadh chun páirt 

ghníomhach a ghlacadh i 

bhforbairt leanúnach na 

hearnála córúla. 

Cliaint de chuid na Comhairle Ealaíon a 

spreagadh chun ceol córúil a bheith mar 

chuid dá gclár gníomhaíochtaí, trí thacaíocht 

agus mhéadú feasachta.

réimse leathan cóir agus 

eagraíochtaí a spreagadh chun 

ceol córúil nua a choimisiúnú

Cóir ghairmiúla, amaitéaracha, scoile agus 

eaglaise, féilte, tionscnóirí agus ionaid a 

spreagadh chun saothair chórúla nua a 

choimisiúnú trí scéim Coimisiúnaithe na 

Comhairle Ealaíon
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acmhainní nua ag teastáil

Moltaí Tosaigh Straitéisí forfheidhmithe féideartha

cór aireagail gairmiúil 

ardeibhéal a fhorbairt.

Tús áite a thabhairt do mhéadú ar chistiú 

chuig an leibhéal atá riachtanach chun gur 

féidir le cór aireagail gairmiúil ar ardleibhéal 

a chumas a chomhlíonadh mar institiúid 

chórúil náisiúnta.

cistiú tiomnaithe do 

scéimeanna foinsithe allamuigh 

do chóir amaitéaracha

Scéim tiomnaithe a chruthú chun 

ranníocaíocht a thabhairt do chóir i leith 

chostais a bhaineann le: scileanna /saineolas 

a fhostú; scileanna amhránaithe a fhorbairt; 

repertoire a mhéadú agus camchuairteanna 

taobh istigh d'Éirinn. Feidhmiú na scéime a 

chur faoi chúram eagraíocht acmhainne chuí 

más gá.

tacaíocht do chóir ógra Beartas a fhorbairt chun tacú le líonra 

de chóir ógra bunaithe sa chontae, atá 

bainistithe go gairmiúil chun forbairt 

straitéiseach a dhéanamh ar scileanna córúla 

i rith na mblianta criticiúla d'fhorbairt ceoil.

Foilsiú agus taifeadadh cheol 

córúil na héireann 

Tacú le foilsiú agus taifeadadh cheol córúil 

na hÉireann

an chomhairle ealaíon

Deireadh Fómhair 2008 
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AguiSín 1 

rannPháirtithe don doiciméad ar Bheartas córúil

Chuir na daoine seo a leanas leis an bpáipéar beartais seo a cheapadh trí fhreastal ar 

chruinnithe fócasghrúpa nó trí haighneachtaí scríofa a thabhairt don phróiseas.

Martin Adams Coláiste na Tríonóide, The irish Times

Jim Armour lismorahaun Singers, inis díomáin

Peter	Barley Ardeaglais	Phádraig,	Baile	Átha	Cliath

Joy	Bibby Unity	Singers,	Ardeaglais	Mhuire,	Cill	Chainnigh

Lynn	Cahill Ardeaglais	Chríost,	Port	Láirge

Raymond	Carty Sligo orpheus Choir

Dominic	Casey Cór	Pfizer,	Corcaigh

Lucy	Champion An Ceoláras náisiúnta

Rosemary	Collier An Chomhairle Ealaíon

Elaine Collins An roinn oideachais agus Eolaíochta

Una	Cooke-Walsh decibelles

Monica Corcoran An Chomhairle Ealaíon

Alan Cutts CiT Scoil Cheoil Chorcaí

Angela	Dakin Cantairí óga Átha Cliath

Chris davies Cór gutha Fear Breatnach Bhaile Átha Cliath

Michael dervan The irish Times

Marion	Doherty Enchiriadis	Treis,	Coláiste	Phádraig,	Droim	Conrach

Martin	Drury An Chomhairle Ealaíon

Mark	Duley Resurgam,	Cór	Fiolarmónach	RTE,	Pipeworks

Michael dungan The irish Times

Anne	Dunphy The Wilcollane Singers, Cór gardaí Chorcaí

Melissa	Earley Cumadóir

Gay	Elmes Cumann náisiúnta na gCór

Christine Ferguson An Clár Tacaíochta an Churaclaim Bhunscoile

John	Fitzpatrick	 Féile idirnáisiúnta na gCór i gCorcaigh

orla Flanagan Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Mornington 

Singers

Patricia	Flynn Coláiste	Phádraig,	Droim	Conrach
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Sue Furlong Cumadóir

Sinéad gallagher Scoil	Náisiúnta	Calry,	Sligeach

Cathal	Garvey opera ireland, Cumann Córúil dhún laoghaire

Amada	Geary An roinn oideachais agus Eolaíochta

Malcolm green Cumann Córúil luimnigh

Jonathan grimes An tionad Ceoil Chomhaimseartha

Eibhlin gleeson An Cór Aireagail náisiúnta

Evelyn	Grant CiT Scoil Cheoil Chorcaí

Siobhan hall Coláiste na Trócaire, Sligeach

Ben hanlon Coláiste	De	La	Salle,	Port	Láirge

graeme hansell Cumann Amhránaithe Bearbóirí na hÉireann

Josh Johnston Phoenix	Chamber	Choir

Andrew	Johnstone Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, The irish Times

Anne	Marie	Keaney Amhránaí, múinteoir gutha

Lucy	Healy	Kelly Féile idirnáisiúnta na gCór i gCorcaigh

Joe	Kelly Féile Chórúil Shligigh, Cumann náisiúnta na gCór

Bernadette	Kiely Cór	Pfizer,	Corcaigh

Kevin Kilcommons Cór	Pfizer,	Corcaigh

Catherine	Kirby An Ceoláras náisiúnta

Sarah	Leavy Comhairle Contae Shligigh

Alan leech Belvedere College, Baile Átha Cliath

John	Lucey Seirbhís Thacaíochta dara leibhéil

Micheál Mac giolla rí 4 Bars later, An leathros

Mary	Malone Amhránaithe Charraig uí leighin

Orla	Maloney An Chomhairle Ealaíon

Mary	Marley Clár Tacaíochta an Churaclaim Bhunscoile 

Máire Mannion Cór na nóg rTÉ

David	Maxwell Cumann náisiúnta na gCór

Pauline	McAuley grúpaí léiriúcháin rTÉ

Denise	McCarthy Comhairle Contae Shligigh

Michael	McGlynn Anúna

Rosaleen	Molloy	 Comhairle Chontae loch garman

Anne Moore Cór	Pfizer,	Corcaigh
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Pat	Morris Cumann náisiúnta na gCór

Regina	Murphy An Chomhairle náisiúnta um Churaclam agus Forbairt

John o’Brien Cór leanaí Chorcaí

Mary	O’Brien Coláiste	Pobail	Ghleann	Maghair,	 

Amhránaithe Charraig uí leighin

Mary	Almond	O’Brien	 Cór Ealaíontóirí óga Cheatharlach

dermot o’Callaghan An Cór Aireagail náisiúnta 

Magda o’Connell Cumann	Córúil	Culwick

Brendan o’Connor Cois Claddaigh

Liz	O’Connor Cór	Rockmount

Derry	O’Carroll Cumann náisiúnta na gCór

Kevin o’Carroll Madrigallery

Mary	O’Donnell

ite o’donovan Fondúireacht Chórúil Bhaile Átha Cliath.  

Lassus	Scholars,	Piccolo	Lassus

Mary	O’Flynn Cantairí Avondale, Baile Átha Cliath

John o’Kane An Chomhairle Ealaíon

Caitríona	O’Leary eX

Michael	O’Mahony Cór	Pfizer,	Corcaigh

Sean o’neill Unity	Singers,	Ardeaglais	Mhuire,	Cill	Chainnigh

Margaret o’Sullivan Comhairleoir Ealaíon

Peter	Parshall Ardeaglais	Chríost,	Eaglais	Parthaláin,	Baile	Átha	Cliath

Liz	Powell Cumann náisiúnta na gCór

Anne	Purcell Scoil	Náisiúnta	Buachaillí	Pius	X,	Baile	Átha	Cliath

noel reid Mórghrúpaí Cóir Bhaile Átha Cliath

John	Ryan Féile Chórúil Shligigh

Ray	Ryan Amhránaithe Theach na giúise

donal Sarsfield Cór Mhaigh Eo, Cór gaspal Chaisleán an Bharra

Bernie	Sherlock New	Dublin	Voices,	Ardscoil	Ceoil	agus	Drámaíochta	DIT

Geoffrey	Spratt CiT Scoil Cheoil Chorcaí, Cór ógra na hÉireann, 

Fleischmann Choir

Frances	Stoker-Phelan Belvedere College, Baile Átha Cliath

graham Sutton Cumann na hÉireann d'Amhránaithe Bearbóirí

Gaye	Tanham An Chomhairle Ealaíon
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AguiSín 2

nótaí ó thaighde idirnáisiúnta

réamhrá 

Chun comhthéacs a sholáthar le haghaidh anailíse ar an earnáil chórúil in Éirinn, 

rinneadh taighde a choimisiúnú ar ghnéithe de chleachtas córúil i roinnt tíortha eile 

san Eoraip. Ba í Catja gaebel, Bainisteoir Comhoibriú agus Forbartha idirnáisiúnta de 

Athelas Sinfonietta i gCóbanhávan, an danmhairg, a thug faoin taighde seo. 

dhírigh an taighde ar Shasana, an ghearmáin, an danmhairg agus an Eastóin go 

príomha. ní raibh sé faoi réim na taighde anailís iomlán a thairiscint ar gach gné de 

cheol córúil laistigh de na tíortha seo, ach rinneadh iarracht léargas agus smaointe a 

thairiscint a chlúdódh raon de ghnéithe éagsúla den saol córúil.

Cuirtear sraith de shamplaí ón taighde seo i láthair sa nóta seo atá ábhartha le 

haghaidh cuid de na ceisteanna a ardaíodh áit eile sa doiciméad seo. ní mór a chur in 

iúl, áfach, go mbíonn sé deacair ach go háirithe comparáid dhíreach a dhéanamh idir 

cleachtas córúil i dtír amháin agus tír eile, toisc go mbíonn sraith uathúil cúinsí ag baint 

le gach tír lena n-áirítear Éire, idir stair, cultúr, reiligiún, beartais rialtais, tosaíochtaí 

oideachais, agus raon de chleachtais ealaíon nach féidir comparáid a dhéanamh go 

héasca eatarthu. 

sasana

Tá córas córúil Shasana an-difriúil le córas na hÉireann agus le cuid de na tíortha eile a 

pléitear sa taighde seo. ní chuireann an Chomhairle Ealaíon i Sasana mórán tacaí ar fáil 

do chóir, ach oibríonn an domhan córúil laistigh de bhonneagar ceoil atá forbartha i 

bhfad níos mó, agus a ligeann do go leor tionscnaimh eile feidhmiú. 

Áiríonn an bonneagar seo cóir ghairmiúla lánaimseartha na mórchuideachtaí ceoldráma 

agus the BBC Singers, an t-aon chór gairmiúil atá cistithe go poiblí - a fhaigheann cistiú 

iomlán ón BBC. Tá bonneagar ceol eaglaise Shasana forbartha go tréan agus raon de 

chóir ghairmiúla eaglaise agus ardeaglaise ar ardchaighdeán. Freisin coimeádann an 

chuid is mó de cheolfhoirne amaitéaracha ar ardchaighdeán a fhaigheann fóirdheontas 

ón bpobal agus tá cumainn chórúla neamhspleácha ann leis na cianta. Tá raon leathan 

de shaintionscnóirí, ionaid agus fhéilte ann a dhéanann idirghníomhú leis an domhan 

córúil. Tá taifeadadh agus foilsiú ceoil chóiriúil ina mhórthionscal i Sasana óir cuireadh 

na teicneolaíochtaí ar fáil.

Eagraíocht acmhainne atá forbartha go han-mhaith atá i Youth Music a dháileann 

cistiú £10 milliún stg d’eagraíochtaí ógra ón gCrannchur náisiúnta ar son na Comhairle 
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Ealaíon i Sasana. Cé nach mbaineann sí le cóir amháin, leagann a sainchúram go 

leor béime ar cheol córúil. Cuireann Youth Music cistiú ar fáil d’eagraíochtaí atá ag 

obair taobh amuigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil. Féachann sí chuig oibriú go 

straitéiseach, tacaíonn sí le hoiliúint, tá ról láidir aici mar abhcóide, déanann sí go leor 

taighde agus luachála, agus oibríonn sí i gcomhpháirt le heagraíochtaí eile. is iad cúig 

réimse tosaíochta Youth Music ná: na Blianta luatha, Canadh, idirlinn, i mBaol agus 

Forbairt an Fhórsa oibre.

Ar bhonn leanúnach leis na blianta fada anuas, faigheann ceol córúil an-tacaíocht trí 

chóras oideachais Shasana. Ach i rith na 1990idí, tharraing tráchtairí níos mó airde 

de réir a chéile ar an tuairim go raibh an bhéim á bhaint den cheol i scoileanna. Mar 

thionscnamh chun dul i gcoinne é sin, tháinig dhá roinn rialtais le chéile le raon de 

gheallchoimeádaithe ón earnáil cheoil chun an Music Manifesto / An Forógra Ceoil 

(2004) a fhógairt. is é atá san fhorógra ná gealltanas chun an ceol a chur ag croílár an 

oideachais. d’fhorbair an roinn leanaí, Scoileanna agus Teaghlach, an roinn Cultúir, 

Meán Cumarsáide agus Spóirt, ionadaithe ón tionscal ceoil agus gníomhaireachtaí 

eile	mar	an	Musicians’	Union,	an	Teacher	Training	Agency,	an	Specialist	Schools	Trust,	

Arts	Council	England,	Qualification	and	Curriculum	Authority,	Office	for	Standards	

in Education (ofsted), Youth Music, MTV agus an BBC é. Tá sé mar aidhm ag an 

Music Manifesto rochtain ar cheol a thabhairt do gach duine óg, scileanna a mhéadú, 

ceoltóirí óga cumasacha a chothú, múinteoirí a fhorbairt agus struchtúir tacaíochta a 

fheabhsú. Áiríonn sé gach seánra agus gach cineál ceoil, ach tá leagtar an-tábhacht 

ar chanadh agus cheol córúil. gheall an Music Manifesto £180 milliún a thiomnú faoi 

2008. Cuireadh fáilte mhór roimhe san earnáil cheoil, cé go raibh roinnt daoine den 

tuairim nárbh leor é agus nach raibh dóthain acmhainní aige. 

Mar thoradh ar obair an Music Manifesto tháinig an tionscnamh Sing Up (2007) 

chun cinn atá dírithe ar cheol córúil a fhorbairt i meánscoileanna agus ag leibhéal 

réamhscoile amháin. Soláthraíonn an clár seo teimpléad suimiúil chun comhpháirtithe 

ón domhan córúil a thógáil le chéile go héifeachtach le hearnáil an oideachais 

fhoirmiúil. Fuair Sing Up cistiú £10 milliún stg ón roinn oideachais agus Scileanna sa 

rA. Tá cuibhreannas i gceannas air a chuimsíonn Youth Music, the Sage gateshead, an 

foilsitheoir	Faber	Music	agus	an	ghníomhaireacht	fhógraíochta	Abbot	Mead	Vickers.	

Freisin tá cleachtóirí córúla as gach slí bheatha rannpháirteach ann. Beidh foilsiú nua, 

feachtas sna meáin chumarsáide agus clár forbartha lucht oibre chun scileanna a 

thógáil i measc múinteoirí agus tuismitheoirí ag baint leis. d’fhorbair sé smaointe agus 

acmhainní a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm go héifeachtach in áiteanna eile.
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is é atá san Association of British Choral directors (ABCd) ná eagraíocht a leagtar an-

luach air agus a oibríonn raon leathan de thacaí agus dheiseanna líonraithe le haghaidh 

cumadóirí córúla. Chomh maith le hacmhainní ar líne, ritheann ABCd comhdháil 

bhliantúil áit a mbíonn oiliúint le haghaidh cumadóirí, fóraim phlé, taispeántais 

trádála, ceolchoirmeacha, réamhchleachtaí oscailte agus go leor gníomhaíochtaí eile 

ar siúl. Freisin ritheann sé cúrsaí samhraidh bliantúla ar chumadóireacht agus tá naisc 

láidre aige le gníomhaireachtaí acmhainne. Faigheann ABCd cistiú iomlán ó tháillí 

ballraíochta.

Tá níos mó dul chun cinn déanta ar chleachtas córúil a fhorbairt ag gach leibhéal sa rA 

ná mar atá in Éirinn. Toisc go bhfuil smaoineamh, acmhainní agus cláir atá forbartha 

chomh maith i bhfeidhm i dtír eile, atá chomh gar di ó thaobh an chultúir agus na 

geografaíochta de, agus a labhraíonn an teanga chéanna, ba cheart go mbreathnófaí 

uirthi mar thairbhe láidir fhéideartha maidir le hiarracht na hÉireann chun ceol córúil a 

chur chun cinn.

an ghearmáin

Tá 27,000 ballchór le 750,000 amhránaí ag an eagraíocht acmhainní córúla is mó 

sa ghearmáin, the german Choral Association. déanann eagraíochtaí eile níos lú 

ionadaíocht ar 360,000 amhránaí. As daonra iomlán de 82 milliún duine, is ionann 

é sin agus cúig nó sé oiread an ráta measta de rannpháirteachas córúil in Éirinn. Tá 

deiseanna cistithe ann le haghaidh cór ag leibhéal feidearálach, stáit agus áitiúil.

déanann an german Choral Association (gCA) cur chun cinn gníomhach ar chumadh 

agus léiriú ceoil chóiriúil chomhaimseartha. i measc go leor clár eile, ritheann an gCA 

comhdháil bliantúil um chumadóirí córúla agus deiseanna ann le haghaidh oideachais 

agus oiliúna. Tugann siad tosaíocht ach go háirithe d’oiliúint a chur ar chumadóirí óga 

atá ag teacht chun cinn. Freisin soláthraíonn siad taithí ar chóir a bhainistiú agus a riar. 

Tá baint ag gCA le foilsiú bileoga ceoil chórúil chomh maith, táirgeann sé irisleabhar 

córúil míosúil agus lámhleabhar córúil bliantúil. Freisin soláthraíonn an gCA beolíne 

teileafóin um chomhairle chórúil.

Tugann an gCA tosaíocht do cheol córúil laistigh de na hearnálacha oideachais agus 

ceoil, agus i gcomhthéacsanna foghlama ar feadh an tsaoil chomh maith. Áirítear an 

raon seo a leanas de réimsí i gcláir an gCA um forbairt an cheoil choiriúil.

•	 Zwergenmusik	(Ceol	abhac)	le	haghaidh	tuismitheoirí	agus	leanaí	faoi	18	mí.

•	 Liedergarten	(Gairdín	amhrán)	le	haghaidh	na	luathbhlianta	ciondargairdín.

•	 Felix	–	Clár	creidiúnaithe	ceoil	um	chiondargairdín	lena	bhfuil	baint	ag	

oiliúint le haghaidh múinteoirí ciondargairdín chomh maith le cigireacht 

agus	creidiúnú	um	chláir	chórúla	ciondargairdín.	I	2006	bhuaigh	Felix	
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mórdhámhachtain fheidearálach.

•	 Liederkalender	(Féilire	Amhrán)	le	haghaidh	bunscoileanna	a	chuireann	

amhráin nua ar fáil le haghaidh íoslódála pdf gach mí (níos mó ná 10,000 

íoslódáil ar fáil in aghaidh na míosa)

•	 Raon	de	chláir	a	chuireann	cistiú	ar	fáil	do	shaineolaithe	córúla	atá	ag	obair	i	

scoileanna

•	 Cóir	ógra	taobh	amuigh	de	chomhthéacsanna	scoile

•	 Amhránaithe	óga	a	lánpháirtiú	i	gcóir	aosacha	le	clár	struchtúrtha	maidir	le	

stiúradh agus riar cór a thbhairt do bhaill óga.

•	 Cóir	tionscadail	le	haghaidh	aosach	a	bhfuil	teaghlaigh	óga	acu	nach	féidir	leo	

a bheith ina mbaill lánaimseartha de chór

•	 Tacaíocht	le	haghaidh	raon	leathan	de	chóir	aosacha	amaitéaracha

•	 Cóir	sinseartha	le	haghaidh	amhránaithe	níos	sine	nach	féidir	leo	a	bheith	

rannpháirteach i gcóir rialta de bharr cúrsaí gutha, sláinte nó slí bheatha, ach 

a theastaíonn uathu páirt a ghlacadh ag leibhéal difriúil.

gníomhaireacht ar leibhéal feidearálach atá i gComhairle Ceoil na gearmáine - is é 

an cumann cultúrtha is mó sa ghearmáin. is é an príomhbhealach lena dtacaíonn sí le 

ceol amaitéarach ná Comórtas Cór na gearmáine -a reáchtáiltear gach 4 bliana agus 

Comórtas Ceolfhoirne na gearmáine (le haghaidh ceolfhoirne amaitéaracha). Áiríonn 

an comórtas seo atá cistithe ag an stát ceardlanna oiliúna cumadóra agus bearta chun 

ceol comhaimseartha a chur chun cinn. Bronntar scoláireachtaí le haghaidh cumadóirí 

agus reáchtáiltear comórtais le haghaidh cumadóirí chun coimisiúin a fháil. Tá tábhacht 

ag baint le comórtais ar leibhéal stáit freisin.

déantar go leor plé ar chomórtais sna meáin fheidearálacha agus stáit. is é atá i 

deutschland sucht den “lieblingschor” (tá an ghearmáin ag lorg an cór is fearr léi) ná 

mórchomórtas teilifíse le haghaidh cór agus bíonn an-tóir ag an lucht féachana air.

an danmhairg

Meastar go nglacann thart ar 80,000 duine páirt go rialta i gcóir sa danmhairg. Agus 

daonra iomlán de 5.5 milliún aici is ionann é sin agus an ráta measta rannpháirteachais 

in Éirinn faoi sé.

Chomh maith le raon de chláir chistithe le haghaidh eagraíochtaí gairmiúla, tá dhá 

chlár ag Comhairle Ealaíon na danmhairge a bhfuil spéis faoi leith ag baint leo le 

haghaidh na hearnála córúla: díríonn an chéad chlár ar an óige - cuireann sé cistiú ar 

fáil do leanaí a bhfuil tallann faoi leith acu agus do leanaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste. 

díríonn an dara clár ar eagraíochtaí amaitéaracha. leagann sé síos na paraiméadair seo 

a leanas: Tacaíocht chun grúpaí amaitéaracha a threorú go gairmiúil, comhoibriú idir 
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cumadóirí agus cóir nó ensemble amaitéaracha, cúrsaí do chumadóirí laistigh de cheol 

amaitéarach. oibrítear an scéim (a bhfuil buiséad €844,000 aici) ag an danish Amateur 

Music union.

Eagraíochtaí acmhainne láidre a mbíonn tionchar mór acu ar bheartas an rialtais atá sa 

danish Amateur Music union (dAMu) agus sa danish Amateur Choral union (dAKu). 

i measc na ngníomhaíochtaí iomaí eile a bhíonn ar bun ag dAMu tá cúrsaí a sholáthar 

ar bhainistiú coistí eagraíochtaí amaitéaracha. Cuireann dAKu acmhainní gréasáin ar 

fáil mar linn cumadóirí de 200 cumadóir, sonraí ar imeachtaí a bheidh ar siúl, naisc 

idirnáisiúnta, agus freisin cuireann siad rochtain ar fáil saor in aisce do chomhairleoir 

gairmiúil chun comhairle a thabhairt do choistí córúla amaitéaracha. Beidh dAKu ina 

ósta ar an Siompóisiam domhanda ar Cheol Córúil i gCóbanhávan ó 19-26 iúil 2008.

Freisin tacaíonn 98 bardas na danmhairge le gníomhaíochtaí córúla ag leibhéal 

amaitéarach agus córúil.

laistigh d’earnáil an oideachais, rinne Aireacht Cultúir na danmhairge agus Aireacht 

oideachais na danmhairge an tuarascáil ó 2006 (“The Ildsjæl (Anam Teasaí) in the 

Classroom” a choimisiúnú. is é foilsiú na tuarascála seo is cúis leis an díriú faoi láthair 

ar leanaí agus dhaoine óga. Mhínigh an t-athbhreithniú nach bhfuil gníomhaíochtaí 

córúla ina gcuid den churaclam i mbunscoileanna ná meánscoileanna, agus go bhfuil 

níos mó béime ar mhatamaitic agus fhisic anois ina n-áit. Tá cóir dheonacha fós ann 

sa chuid is mó de scoileanna, ach tá seasamh na córchantana imithe i léig. rinne an 

tuarascáil nasc díreach idir an t-íosghrádú ar oideachas ealaíon agus an laghdú ar 

litearthacht agus uimhearthacht ar an iomlán i Scoileanna na danmhairge. 

Mar thoradh ar an athbhreithniú, tá fuinneamh san oideachas Ealaíon sa danmhairg 

arís. Ar cheann de na tionscnaimh ba shoiléire a d’éirigh as an athbhreithniú seo bhí 

Sangens År (Bliain na nAmhrán) 2008. Tionscadal mór agus fadréimseach atá anseo - 

agus faigheann sé tacaíocht i measc daoine ón Aireacht oideachais, ón Aireacht Cultúir 

agus ón gcorparáid chraolacháin danmhargach dr agus ó raon de chleachtóirí córúla. 

is é atá i mBliain na nAmhrán 2008 ná díriú ar an gcanadh ar fud na tíre, atá ceaptha 

chun na danmhargaigh a chur ag canadh arís, chun lánpháirtiú a dhéanamh níos 

láidre agus chun an oidhreacht chultúrtha a seasann amhráin agus canadh pobail na 

Danmhairge	di	a	chosaint.	Tá	mórfheachtas	CP	ag	gabháil	leis.

Tá trí réimse dírithe faoi leith ag Bliain na nAmhrán 2008; leanaí & an óige, an saol 

laethúil (atá deartha chun canadh ag an obair a chur chun cinn agus tugtar faoi i 

gcomhpháirt leis an earnáil ghnó) agus cultúir nua a lánpháirtiú. ní rud uathúil atá 

i mBliain na nAmhrán, tá sé bunaithe ar theimpléad a cuireadh i gcríoch go rathúil 

cheana san iorua agus san Fhionlainn.
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an eastóin

Tá daonra de níos lú ná 1.5 milliún ag an Eastóin, a gcanann thart ar 30,000 acu i 

1,000 cór ar bhonn rialta. is ionann é sin agus ocht n-oireadh an ráta rannpháirteachais 

i gcórchantain in Éirinn.

Tá córchantain ina gné uathúil de chultúr, stair agus fhéiniúlacht náisiúnta na 

hEastóine. Tharla céad Cheiliúradh Amhrán na hEastóine i Tartu i 1869. i gcultúr 

na ndaoine ba mhinic a léirítí é mar imeacht ina ndearna na hEastónaigh “náisiún 

sibhialta” astu féin trí chanadh.

le blianta beaga anuas, déanann na hEastónaigh tagairt don “réabhlóid 

amhránaíochta” ó 1987 go 1991 áit ar tharla móragóidí de 300,000 duine agus iad ag 

canadh i Tallinn, in imeachtaí a deirtear gur chuir siad le neamhspleáchas na hEastóine 

sa deireadh.

Tá Ceiliúradh Amhrán na hEastóine, a tosaíodh i 1869, ann fós agus tarlaíonn sé gach 

5 bliana. Mar a tharlaíonn sé, is é an imeacht phoiblí rialta is mó san Eastóin agus 

lucht féachana de idir 100,000 agus 150,000 aige. léiritheoirí óga atá i suas le 19,000 

rannpháirtí. déanann an “Estonian national Committee on the Safeguarding and 

revitalising of the national Song and dance Celebration Tradition” Ceiliúradh Amhrán 

na hEastóine a óstáil. 

 

ní hí an Eastóin an t-aon tír a reáchtálann ceiliúradh den sórt sin. reáchtálann na 

trí Stát Baltach go léir, an laitvia, an liotuáin agus an Eastóin Ceiliúradh náisiúnta 

Amhrán agus rince. Ach ó bhris Aontas na Sóivéide agus ó fuair na Stáit Bhaltacha 

neamhspleáchas, tá na ceiliúrthaí i mbaol de réir mar a tharlaíonn bánú i gceantair 

tuaithe ach go háirithe agus tá go leor grúpaí amaitéaracha scartha. Cuireadh 

tionscnamh	Pan-Bhailteach	ar	bun	i	gcomhpháirt	le	UNESCO	(Eagraíocht	Oideachais,	

Eolaíochta agus Chultúir na náisiún Aontaithe) lena chinntiú go gcaomhnófaí an 

traidisiún seo.

d’fhoilsigh Aireacht Cultúir na hEastóine straitéis nua le haghaidh 2008-2011 le déanaí 

agus leagann an doiciméad seo béim ar thábhacht na córchantana. Meastar gur 

uirlisí tábhachtacha iad ceol córúil agus na healaíona go ginearálta chun dul i gcoinne 

eisimirce agus bánaithe - treochtaí a d’fhéadfadh inmharthanacht na tíre bige seo a 

chur i mbaol. Beartaíonn an chuid feidhmithe den straitéis nua seo feabhas a chur ar 

an gcóras tacaíochta náisiúnta um chóir agus grúpaí rince traidisiúnta. 

Breathnaítear ar cheol córúil mar chuid den chultúr traidisiúnta san Eastóin. i 2007 

thug an Aireacht Cultúir 1,213 deontas ar luach iomlán €1,150,000 mar thacaíocht 

d’eagraíochtaí ceoil agus rince. Méadófar an buiséad sin go breis is €1.5m i 2008.
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San	earnáil	ghairmiúil,	is	é	ábhar	bróid	na	hEastóine	ná	an	Estonian	Philharmonic	

Chamber	Choir	(EPCC),	ensemble	atá	chun	tosaigh	sa	domhan	agus	a	fuair	an	

dámhachtain	cháiliúil	an	American	Grammy	Award	le	déanaí	(2007).	Faigheann	

an	EPCC	80%	dá	bhuiséad	ón	rialtas	-	íocann	an	Stát	tuarastail	na	n-amhránaithe	

go	díreach.	I	dteannta	leis	an	EPCC,	tacaíonn	an	stát	freisin	le	dhá	chór	gairmiúil	

ceoldráma agus le Cór gutha Fear an Stáit. Freisin tá roinnt cóir ghairmiúla ann atá 

bunaithe ar thionscadail. Chuaigh Cór raidió na hEastóine as feidhm i lár na 1990idí

Cóir	ógra	nó	scoile	atá	i	breis	is	60%	de	na	cóir	san	Eastóin.	Níl	gníomhaíocht	chórúil	

ina cuid den churaclam foirmiúil sna scoileanna áfach ach creideann beagnach gach 

scoil go gcuireann sé ar bhealach tábhachtach le staidéar foirmiúil. is gnách gurb iad 

na húdaráis áitiúla a thugann cistiú le haghaidh na gcostas a bhaineann le cumadóirí 

córúla a fhostú sna scoileanna.

Eagraíocht acmhainne bhríomhar atá san Estonian Choral Association (ECA) a 

sholáthraíonn ceannaireacht náisiúnta le haghaidh cór, a fhorbraíonn cóir go 

healaíonta, a eagraíonn seimineáir shamhraidh le haghaidh cumadóirí cór agus a 

chuireann raon de dhámhachtainí ar fáil do chumadóirí. Faoi láthair tá an ECA ag 

breathnú ar bhealaí le cumadóireacht ghairmiúil a dhéanamh níos tarraingtí mar 

ghairm ionas go dtarraingeofar iontrálaithe óga chuici agus go mbeidh siad in ann 

beatha a shaothrú aisti.

níl mórán nasc ann idir an earnáil amaitéarach agus an earnáil ghairmiúil san Eastóin, 

cé	go	nglacann	an	EPCC	páirt	i	gCeiliúradh	Amhrán	na	hEastóine.	Bíonn	aiféala	ar	go	

leor tráchtairí faoin leibhéal íseal oiliúna córúla in ardscoileanna ceoil tríú leibhéal dar 

leo, cé gur cosúil go mbeidh an raon de thionscnaimh um chóir ógra atá san Eastóin in 

ann an deacracht a shárú go leor.

an laitvia

gné shuntasach amháin den saol córúil sa laitvia ar fiú a thabhairt faoi deara ná 

an oiread agus a bhíonn amhránaithe córúla gairmiúla fostaithe ann. Tacaíonn an 

laitvia, a bhfuil daonra 2.5 milliún aici, leis na cóir ghairmiúla lánaimseartha seo a 

leanas atá cistithe ag an stát: Cór Ceoldráma náisiúnta na laitvia (60 amhránaí), 

Cór Stáit na laitvia (52 amhránaí), Cór raidió na laitvia (24 amhránaí) Cór Cathrach 

riga (24 amhránaí). Mar sin, tá 160 amhránaí gairmiúil san iomlán fostaithe ag 

cóir a fhaigheann tacaíocht ón stát. ina theannta sin tá cóir ghairmiúla eile atá 

páirtaimseartha nó atá bunaithe ar thionscadail ann taobh amuigh de riga - is minic go 

bhfaigheann siad cistiú cathrach áitiúil.
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Mar chomparáid ní sholáthraíonn cistiú stáit na hÉireann aon poist lánaimseartha 

le haghaidh amhránaithe. Cuirtear méid comhionann le 8.5 post coibhéiseach 

lánaimseartha ar fáil sa Chór Aireagail náisiúnta agus tá thart ar 10 bpost coibhéiseach 

lánaimseartha	ann	in	Opera	Ireland	agus	Wexford	Festival	Opera	agus	iad	curtha	le	

chéile	(is	ionann	é	sin	agus	10.5%	de	na	poist	atá	ar	fáil	sa	Laitvia).

is fiú a thabhairt faoi deara freisin go measann Táscairí Forbartha an Bhainc 

dhomhanda (figiúirí 2005 - tomhaiste i uS$) gurb é an t-ioncam per capita in Éirinn ná 

$40,150 agus gurb é ioncam per capita na laitvia ná $6,760.

achoimre 

Chun comhthéacs a sholáthar le haghaidh anailíse ar an earnáil chórúil in Éirinn 

breathnaíodh ar ghnéithe de chleachtas córúil i roinnt tíortha Eorpacha, Sasana, an 

ghearmáin, an danmhairg agus an Eastóin go háirithe. As na ceithre thír sin is cosúil 

gurb í an Eastóin an tír is mó a nglacann an stát ról inti agus gurb í an ghearmáin an 

tír is mó a bhfuil eagraíochtaí acmhainne neamhspleácha láidre inti. is cosúil go léiríonn 

múnla Shasana agus na danmhairge, idirmheánach eatarthu siúd, leibhéil níos airde de 

chomhoibriú idir an rialtas, gníomhaireachtaí agus cleachtóirí ceoil agus eagraíochtaí 

acmhainne. 

Ainneoin a láidre agus atá an traidisiún córúil i Sasana tosaíodh ag tabhairt níos lú 

tosaíochta do cheol sna scoileanna ó na 1990idí. Chun dul i gcoinne é sin, fógraíodh an 

Music Manifesto, arna fhorbairt ag dhá roinn rialtais, ionadaithe ón tionscal ceoil agus 

gníomhaireachtaí éagsúla eile. Bhí canadh agus ceol córúil ina ngnéithe tábhachtacha 

den Manifesto. d’éirigh an tionscnamh Sing Up (2007), a dhírigh ar cheol córúil a 

fhorbairt i mbunscoileanna agus ag leibhéal réamhscoile, as an Music Manifesto. 

Tá raon leathan de chleachtóirí rannpháirteach ann agus cruthóidh sé foilseacháin, 

feachtais meán agus oideachas/oiliúint nua chun scileanna múinteoirí agus tuismitheoirí 

a mhéadú.

Sa ghearmáin meastar go bhfuil an ráta rannpháirteachais i gceol cúig nó sé oiread 

ráta na hÉireann. déanann an eagraíocht acmhainne córúla is mó sa ghearmáin, an 

german Choral Association, cur chun cinn ar chumadh agus léiriú an cheoil chórúil 

chomhaimseartha. Cuireann sé oideachas agus oiliúint ar fáil i stiúradh, bainistíocht 

agus riarachán. Tugann sé tosaíocht do cheol córúil laistigh de na hearnálacha 

oideachais, ógra agus foghlama ar feadh an tsaoil agus cuireann sé raon leathan de 

thacaí ar fáil. Sa ghearmáin tá deiseanna cistithe ann le haghaidh cór ag leibhéal 

feidearálach, stáit agus áitiúil. Tacaíonn Comhairle Ceoil na gearmáine, gníomhaireacht 

fheidearálach le Comórtas Cór na gearmáine, a reáchtáiltear gach ceithre bliana. 

Soláthraíonn an comórtas seo ceardlanna agus scoláireachtaí le haghaidh cumadóirí, 

tacaíonn sé le ceol comhaimseartha agus déanann sé coimisiúnú ar chumadóirí.
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Mar atá amhlaidh sa ghearmáin, faigheann ceol córúil sa danmhairg go leor 

tacaíochta ó eagraíocht acmhainne, the danish Amateur Choral union (dAKu). Cé 

go meastar go bhfuil an ráta rannpháirteachais i gcórchantain sa danmhairg cosúil 

leis an ráta sa ghearmáin tugadh faoi deara sa tuarascáil ó 2006 The Ildsjael (Anam 

Teasaí) in the Classroom go raibh laghdú ag teacht ar cheol córúil i seomraí ranga na 

danmhairge (mar a bhí amhlaidh i Sasana). is é atá i Sangen Ars (Bliain na nAmhrán) 

2008, mórfhreagra dá tugadh faoi deara, ná díriú ar an gcanadh ar fud na tíre chun 

lánpháirtiú a neartú agus chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint. díríonn sí ar thrí 

réimse faoi leith: leanaí agus an ógra, an saol laethúil agus cultúir nua a lánpháirtiú.

Tá na rátaí rannpháirteachais i gcórchantain san Eastóin níos airde ná rátaí na 

danmhairge agus na gearmáine, meastar gurb ionann iad is ocht n-oiread rátaí na 

hÉireann. Ach cosúil leis an danmhairg agus Sasana bhí an ghníomhaíocht seo i mbaol, 

cé go raibh cúiseanna eile freagrach as; cailleadh go leor grúpaí amaitéaracha mar 

thoradh ar bhánú tuaithe. San Eastóin breathnaítear ar chórchantain mar chuid mhór 

den chultúr traidisiúnta agus den fhéiniúlacht náisiúnta agus d’fhoilsigh an Aireacht 

Cultúir straitéis le haghaidh 2008-2011 a dhéanann é sin a admháil. Aithníonn an 

straitéis ceol córúil agus na healaíona go ginearálta mar uirlisí tábhachtacha chun dul 

i gcoinne eisimirce agus bánaithe. ina theannta sin tugadh isteach tionscnamh pan-

Bhaltach (le tacaíocht ó unESCo) chun ceol córúil a chaomhnú ar fud an réigiúin 

Bhaltaigh.
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AguiSín 3

cruinnithe grúPaí Fócais

reáchtáladh na cruinnithe grúpaí fócais seo a leanas mar chuid den phróiseas a chuir 

leis an bpáipéar beartais seo a dhréachtú:

Márta 28ú 2007
Baile Átha 

Cliath

Plé	tosaigh	a	d’ardaigh	pointí	chun	níos	mó	

machnaimh a dhéanamh orthu

Bealtaine 30ú 2007
Baile Átha 

Cliath

grúpa fócais ar cheannaireacht chórúil 

agus bheartas ealaíne

Bealtaine 30ú 2007
Baile Átha 

Cliath
grúpa fócais ar oideachas agus an ógra

Bealtaine 31ú 2007
Baile Átha 

Cliath
grúpa fócais ar acmhainní agus sheirbhísí

Bealtaine 31ú 2007
Baile Átha 

Cliath

grúpa fócais ar bheartas córúil na 

Comhairle Ealaíon

nollaig 5ú 2007 Sligeach
Ceisteanna a chur i láthair i  

ndréacht-doiciméad agus plé

nollaig 6ú 2007 gaillimh
Ceisteanna a chur i láthair i  

ndréacht-doiciméad agus plé

nollaig 10ú 2007
Baile Átha 

Cliath

Ceisteanna a chur i láthair i  

ndréacht-doiciméad agus plé

nollaig 11ú 2007 Corcaigh
Ceisteanna a chur i láthair i  

ndréacht-doiciméad agus plé

nollaig 13ú 2007
Cill 

Chainnigh

Ceisteanna a chur i láthair i  

ndréacht-doiciméad agus plé
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AguiSín 4

Faoi údar na tuarascála

Tá Fergus Sheil ina cheoltóir cleachtach agus ina chomhairleoir ealaíon. rinne 

sé staidéar ar cheol i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath áit arbh é a ábhar 

speisialtóireachta ná cumadóireacht, bhain sé céim amach i 1992. Mar chumadóir 

d’oibrigh sé le go leor de na heagraíochtaí ceoil is mó in Éirinn lena n-áirítear an 

Cheolfhoireann Shiansach náisiúnta, Ceolfhoireann uladh, Ceolfhoireann Aireagail na 

hÉireann,	Crash	Ensemble,	Ceolfhoireann	Ceolchoirme	RTÉ,	Opera	Ireland,	Wexford	

Festival	Opera,	Theatre	Company	agus	Lyric	Opera	Productions.	Roimhe	sin	d’oibrigh	

sé	mar	mháistir	cóir	le	haghaidh	Wexford	Festival	Opera,	Opera	Ireland	agus	Scottish	

opera agus d’oibrigh sé le go leor cór ar fud na hÉireann. Ar fud an domhain d’oibrigh 

sé sa rA, san ollainn, san Eastóin, sa danmhairg, sa tSualainn, i SAM, san Afraic Theas 

agus san Astráil. 

Chomhoibrigh Fergus Sheil atá tiomanta don cheol comhaimseartha le mórchumadóirí 

Éireannacha agus idirnáisiúnta agus rinne sé cumadóireacht ar an gcéad thaibhléiriú de 

30 saothar nua. obair shuntasach a rinne sé ná cumadóireacht ar an gcéad thaibhléiriú 

de	The	Deer’s	Cry	le	Arvo	Pärt	(a	coimisiúnaíodh	ag	Cumann	Ceoil	Chomhaimseartha	

an lú) i gceolchoirmeacha le Cór Stáit na laitvia i ndroichead Átha agus dún dealgan. 

Mar chomhairleoir ealaíon d’oibrigh Fergus Sheil mar Speisialtóir Ceoil do na hEalaíona 

/ An Chomhairle Ealaíon ó 2004 – 2007. ina dhiaidh sin chuir sé comhairle ar fáil do 

go leor cliaint laistigh den earnáil ealaíon lena n-áirítear Cumann náisiúnta na gCór, 

an tionad Ceoil Chomhaimseartha, Comhairle Contae Shligigh agus Comhairle Contae 

Ceatharlach. 

Buíochas

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon buíochas a ghabháil leo siúd a leanas as páirt 

a ghlacadh in Ag Ardú do Ghlóir: na geallchoimeádaithe agus cleachtóirí iomaí in 

earnáil an cheoil chórúil a ghlac páirt sna cruinnithe agus sa phróiseas comhairliúcháin; 

Rosaleen	Molloy	(Oifigeach	Ealaíon,	Comhairle	Chontae	Loch	Garman)	Bernie	Sherlock	

(Cumadóir	Córúil	agus	Léachtóir,	Ardscoil	Ceoil	agus	Drámaíochta	DIT)	agus	Liz	Powell	

(Cumadóir Córúil, Cathaoirleach ar Chumann náisiúnta na gCór) as a n-ionchur i 

ndoiciméad plé tosaigh; Fergus Sheil, Speisialtóir Ceoil a d’ullmhaigh an tuarascáil; 

Rosemary	Collier,	Ceann	Ceoil	agus	Ceoldráma	sa	Chomhairle	Ealaíon,	a	threoraigh	

an	obair;	Sue	Leigh-Doyle,	comhairleoir	taighde	comhairleach	a	chuir	an	tuarascáil	in	

eagar. 
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