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Céim mhór chun tosaigh don Chomhairle Ealaíon ina gaol leis na healaíona traidisiúnta is ea foilsiú
I dTreo Bheartas um na hEalaíona Traidisiúnta. Dhá chuid atá ann: tuarascáil an Choiste Speisialta
um na hEalaíona Traidisiúnta sa chéad áit, agus lena chois sin, na prionsabail a d’aontaigh an
Chomhairle mar thoradh ar an tuarascáil úd. 

B’é an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, John O’Donoghue, Uasal, TD, a bhunaigh an
Coiste Speisialta um na hEalaíona Traidisiúnta faoi Nollaig 2003. Jerome Hynes, Leas-
Chathaoirleach na Comhairle Ealaíon, a cheap sé mar Chathaoirleach ar an gCoiste. B’é cúram an
Choiste na struchtúir, tacaíochtaí agus beartas um na healaíona traidisiúnta Éireannacha a
athbhreithniú agus iarradh air moltaí a chur faoi bhráid na Comhairle Ealaíon. Cuireadh an
Tuarascáil i láthair na Comhairle ar an 13ú Meán Fómhair agus glacadh go fonnmhar léi. Moladh
an cur chuige cuiditheach agus na moltaí fadréimsitheacha a rinneadh inti.

Deis thábhachtach don Stát, dá réir sin, is ea an cháipéis seo, le tosú ag tacú leis na healaíona
traidisiúnta agus iad a chur san áireamh ar bhealach comhordaithe, réalaíoch, agus a chinntiú go
gcaomhnaítear agus go bhforbraítear an bealach uathúil féinléirithe seo atá againn. 

I bplé ar bith ar bheartas ní fhéadfadh ach go mbeadh barúlacha difriúla ann faoi na tosaíochtaí a
ba chóir a bheith ag an gComhairle. Ba mhór ag An Chomhairle Ealaíon mar sin aiseolas a fháil ar
an gcáipéis seo ó phobal na n-ealaíon traidisiúnta mar chuid den phróiseas cuiditheach atá ar bun
ag an gComhairle mar ullmhúchán le haghaidh straitéis nua ealaíon. 

Tréaslaím go speisialta leis an gCathaoirleach agus le baill an Choiste Speisialta as a dtiomantas, a
ndúthracht agus a n-obair throm. 

Tá An Chomhairle Ealaíon lánchinnte go soláthraíonn an chaipéis seo, I dTreo Bheartas um na
hEalaíona Traidisiúnta, deis le hionchais na n-ealaíon traidisiúnta a fheabhsú go mór sna blianta atá
romhainn. Beidh sé mar léarscáil bóithre againn. 

Olive Braiden

Cathaoirleach
An Chomhairle Ealaíon

20ú Meán Fómhair 2004

RÉAMHRÁ Ó CHATHAOIRLEACH NA COMHAIRLE EALAÍON
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Ba chúis áthais dom glacadh le hiarratas an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta a bheith mar
chathaoirleach ar an gCoiste Speisialta um na hEalaíona Traidisiúnta. Tá doimhneacht agus
fairsinge na n-ealaíon traidisiúnta agus an pléisiúr agus an inspioráid atá tugtha acu do dhaoine ar
fud an domhain le moladh go fíor. Ní amháin go saibhríonn ealaíontóirí traidisiúnta an saol go mór
dúinn féin agus dár bpobail, ach is cuid dílis í a gcuid oibre siúd d’fhéiniúlacht mhuintir na hÉireann
sa lá atá inniu ann.

Díol suntais é chomh maith an oiread gnaoi is atá ag daoine ar na healaíona traidisiúnta, i measc
pobal chleachtóirí na n-ealaíon traidisiúnta agus i measc na mílte dá lucht tacaíochta a bhaineann
sult astu. A bpaisean siúd a choimeádann na foirmeacha ealaíne seo ag imeacht agus a dhéanann
díobh ceann de na bealaí féinléirithe is sainiúla atá ag muintir na hÉireann inniu lena gcultúr a chur
in iúl.

Tréaslaím le baill an Choiste Speisialta as a ndúthracht agus a dtiomantas agus gabhaim buíochas
go háirithe leis an Oifigeach Tionscadail, Toner Quinn, agus feidhmeannas na Comhairle Ealaíon
as a dtacaíocht siúd.

Bhain mé idir taitneamh agus tairbhe as na díospóireachtaí a bhí againn fad a bhí mé ar an gCoiste
seo agus táim lánchinnte go soláthraíonn an tuarascáil a ghabhann leis seo deis le hionchais na n-
ealaíon traidisiúnta a fheabhsú go mór sna blianta atá romhainn.

Jerome Hynes

Cathaoirleach
An Coiste Speisialta um na hEalaíona Traidisiúnta

RÉAMHRÁ Ó CHATHAOIRLEACH AN CHOISTE SPEISIALTA
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Tuarascáil an Choiste Speisialta um
na hEalaíona Traidisiúnta

Curtha faoi bhráid na Comhairle Ealaíon ar an 
1ú Meán Fómhair 2004



Cuireadh an Coiste Speisialta um na hEalaíona Traidisiúnta ar bun mí na Nollaig 2003 faoi fhorálacha Alt 21 (1)
(a) den Acht Ealaíon 2003 le comhairle a chur ar an gComhairle Ealaíon i dtaca le hábhair a bhaineann leis na
healaíona traidisiúnta. B’iad Jerome Hynes, Philip King, Mícheál Ó hEidhin, Úna Ó Murchú agus Katie Verling baill
an Choiste. 

Téarmaí Tagartha

B’iad Téarmaí Tagartha an Choiste iad seo a leanas:

Ag cuimhneamh ar fheidhmeanna reachtúla na Comhairle Ealaíon mar atá leagtha amach in Alt 9 den
Acht Ealaíon, 2003, agus de bhun alt 21 den Acht sin, tá Coiste Speisialta bunaithe le comhairle a chur
ar an gComhairle Ealaíon i dtaca le hábhair a bhaineann leis na hEalaíona Traidisiúnta. Ba cheart go 
gcuirfeadh an Coiste a chomhairle ar fáil don gComhairle faoin 1ú Meán Fómhair 2004.

Go sonrach ba cheart go mbeadh moltaí ar leith a d’fheidhmeofaí thar trí go cúig bliana folaithe i 
gcomhairle an Choiste Speisialta maidir le:

• ról na Comhairle Ealaíon i dtaca le beartas comhleanúnach a cheapadh do na hEalaíona 
Traidisiúnta, ag cur san áireamh na córais tacaíochta, saoráidí agus cláir mhaoinithe atá ann 
cheana le tacú leis na healaíona traidisiúnta ar fud na Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí 
neamhrialtasacha, agus Údaráis Áitiúla go léir;

•  oiriúnacht agus ábharthacht na dtéarmaí ‘amaitéarach’ ‘gairmiúil’ agus ‘deonach’ i gcleachtas
comhaimseartha na nEalaíon Traidisiúnta agus

• má mheasann an Coiste go bhfuil sé oiriúnach, moltaí le haghaidh creat éifeachtúil d’fhonn 
tograí maoinithe a mheasúnú. Ba cheart go gcuimseodh sé seo athbhreithniú féachaint an  
bhfuil áit na nEalaíon Traidisiúnta i saol cultúrtha an náisiúin á léiriú go hiomchuí sna sanntaí 
foirníochta a dhéantar laistigh de líon foirne údaraithe na Comhairle. Caithfear moltaí a  cheapadh
de réir bheartas reatha an Rialtais ar an ngá le líon na n-oibrithe sa tseirbhís phoiblí a laghdú. 

Ina dhiaidh sin is uile, d’iarr an tAire ar an gCoiste, agus iad ag dul i gceann na dTéarmaí Tagartha agus ag ullmhú
comhairle don gComhairle, dála cultúrtha, sóisialta, polaitiúla agus eacnamúla na n-ealaíon traidisiúnta a chur
san áireamh. 

Léiríonn an t-eagar atá an gcáipéis seo an cur chuige a ghlac an Coiste i leith na dTéarmaí Tagartha. B’iad
eochaircheisteanna a threoraigh ár smaointeoireacht sa phróiseas trí chéile. Bhí baill an Choiste ar aon fhocal faoi
na healaíona traidisiúnta a bheith ina réimse fíorálainn d’fhoirmeacha ealaíonta féinléirithe agus gur méanar
dúinn in Éirinn tairbhiú de shaothair an iliomad sárealaíontóirí traidisiúnta. Ar an mbonn sin, dá bhrí sin, ba é a
d’fhiafraíomar: An bhfuil a leordhóthain tacaíochta á tabhairt do na foirmeacha ealaíne agus do na healaíontóirí
seo? Conas a d’fhéadfaí iad a thacú ar chaoi níos fearr? Cén treo a ba chóir do bheartas ar na healaíona
traidisiúnta a dhul ina dhiaidh seo? agus, Cad iad na moltaí is fearr a d’fhreastalódh ar riachtanais phobal na n-
ealaíon traidisiúnta feasta? 

Tuairimí an phobail á lorg

Bhí na baill meabhrach ón tús gur dheis eisceachtúil do na healaíona traidisiúnta ab ea bunú an Choiste, ní
amháin le díriú ar shaincheisteanna fíorthábhachtacha na linne seo ach líne a tharraingt chomh maith faoi
dhifríochtaí tuairime san am atá caite agus dul chun cinn a bhfuiltear ag feitheamh air le fada a dhéanamh i
dtacú na n-ealaíon traidisiúnta. Chuige seo, bhíothas den tuairim go mba cheart tuairimí agus dearcthaí a lorg
uathu siúd atá ag gabháil do na foirmeacha ealaíne seo ag gach leibhéal. Go luath, mar sin, chinn an Coiste ar
aighneachtaí a iarraidh go poiblí ó pháirtithe leasmhara le bheith mar bhonn lena gcuid machnamh.

INTREOIR: TÉARMAÍ TAGARTHA
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Is é tuairim an Choiste gurbh fhiú go mór é sin a dhéanamh. Fuarthas seacht n-aighneacht is ceithre scór san
iomlán, cuid díobh i bhfoirm litreacha gearra cásaimh, cuid eile i bhfoirm cáipéisí cuimsitheacha a raibh
mionanailís déanta iontu. Bhí na haighneachtaí idir fhagharthach agus fhaisnéiseach agus, i gcás bhaill an
Choiste, dhaingnigh siad cuid dá dtuairimí agus thug siad dúshlán roinnt eile. Fuair gach ball cóip de na
haighneachtaí agus tagraíodh dóibh arís agus arís eile ag cruinnithe ina dhiaidh sin; is minic a bhí siad mar
fhuaimchlár do dhíospóireachtaí an Choiste. An paisean agus an tiomantas a léirigh mórchuid daoine sna
haighneachtaí, chruthaigh siad don gCoiste a thábhachtaí is atá na foirmeacha ealaíne seo agus go deimhin féin
tábhacht an tasc a bhí tugtha ag an Aire dó. 

Faisnéis airgeadúil á lorg 

D’fhonn na córais tacaíochta, saoráidí agus cláir mhaoinithe a bhí ann cheana a chur san áireamh, mar a leagadh
síos ina Théarmaí Tagartha, scríobh an Coiste chuig gach roinn stáit, gníomhaireacht neamhrialtais agus údarás
áitiúil ar mhaithe le pictiúr a fháil de na tacaíochtaí atá ann faoi láthair le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta. Cé
gur minic a bhí na freagraí níos gonta ná mar ba mhaith leis an gCoiste, is í an fhaisnéis a cuireadh ar fáil, in
éindí leis na haighneachtaí poiblí agus machnamh an Choiste, is bunús leis na moltaí a dhéantar sa tuarascáil seo. 

Ina theannta sin, cheadaigh an Coiste mórchuid cáipéisí eile a bhain lena dtasc, lena n-áirítear:

• Tuarascáil ar Cheol Tíre na hÉireann, An Comhchoiste um Oidhreachta agus an Ghaeilge, Eanáir 1999

• Towards a New Framework for the Arts: A Review of Arts Legislation, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, 
Gaeltachta agus Oileán, 2000

• Report on Submission Received in Response to ‘Towards a New Framework for the Arts’, Theo Dorgan, 
Feabhra 2001

• The Arts Forum,11th–12th May 2001, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, 
Lúnasa 2001



1.1  Sainmhíniú ar Ealaíona Traidisiúnta na hÉireann

Agus sainmhíniú á cheapadh d’ealaíona traidisiúnta na hÉireann le húsaid i dtuarascáil an Choiste, bhí an Coiste
meabhrach nach téarma é ‘ealaíona traidisiúnta’ a bheadh in úsáid ag cleachtóirí go laethúil. Creideann an Coiste,
más ea, go bhfuil an téarma inghlactha le haghaidh obair na Comhairle Ealaíon ag tacú leis an réimse áirithe
foirmeacha ealaíne seo. 

1.1.1 Creideann an Coiste go mba cheart ceol, amhránaíocht agus damhsa traidisiúnta a áireamh sa 
sainmhíniú ós rud é go bhfuil tuairim ghinearálta ann go bhfuil siad lárnach do chleachtas na n-ealaíon
traidisiúnta, agus bainteach iontu féin ní amháin ó thaobh na taibhithe ach ó thaobh na staire chomh 
maith. Féadann ceol, amhránaíocht agus damhsa traidisiúnta foirmeacha éagsúla a ghlacadh agus mar 
sin dearbhaíonn an Coiste go bhfuil siad ag iarraidh a bheith chomh huileghabhálach agus is féidir lena
sainmhíniú sa chás seo. 

1.1.2 Cuireadh cleachtais ealaíon béil na scéalaíochta agus an agallaimh bheirte san áireamh ar an mbonn gur
cleachtais mhórluachacha de chuid na n-ealaíon traidisiúnta iad.

1.1.3 Tá moltaí faighte gur cheart go mbeadh sainmhíniú na n-ealaíon traidisiúnta níos uileghabhálaí i dtaca 
le cleachtais a d’fhéadfaí a áireamh mar ealaíona traidisiúnta, mar shampla, lámhcheirdeanna, teicstílí, 
agus mar sin de. Is é tuairim an Choiste, más ea, nach féidir leis an gCoiste bheith i gcás fúthu seo toisc
gur cúram iad d’fhorais eile seachas an Chomhairle. 

1.1.4 Gné lárnach de mhacnamh an Choiste ab ea an dearcadh go gcaithfeadh aon sainmhíniú ar na 
healaíona traidisiúnta a bheith inghlactha dóibh siúd a aicmítear mar ‘ealaíontóirí traidisiúnta’, chomh 
maith le bheith ag teacht leis an sainmhíniú ar na healaíona a thugtar san Acht Ealaíon 2003. Chun 
críocha na tuarascála seo, d’aontaigh an Coiste an sainmhíniú seo a leanas ar na healaíona traidisiúnta:

Cuimisíonn ealaíona traidisiúnta na hÉireann aon chur in iúl cruthaitheach atá bunaithe ar, nó 
a eascrann ón stór againn, stíl nó struchtúr féin, i gcibé foirm, lena n-áirítear ceol (taibhiú aonair
agus seinm grúpa; cnaguirlisí, i. lambeg, bodhrán, cnámha); amhránaíocht (amhránaíocht gur 
den traidisiún í i nGaeilge agus i mBéarla araon; sean-nós, portaireacht, lúibíní); damhsa 
(steipeáil ar an sean-nós, damhsaí seit agus céilí, steipeáil chomhaimseartha); agus ealaíona béil
mar an scéalaíocht agus an t-agallamh beirte, i nGaeilge agus i mBéarla araon. 

Moltaí

1.1.5 Ba cheart ealaíona traidisiúnta na hÉireann a shainmhíniú mar ealaíona a chuimsíonn ‘ceol, amhránaíocht
agus damhsa traidisiúnta, agus ealaíona béil mar an scéalaíocht agus an t-agallamh beirte’. 

1.1.6 Caithfidh aon sainmhíniú ar ealaíona traidisiúnta na hÉireann a cheapfar chun críocha na Comhairle 
Ealaíon féachaint le bheith chomh huileghabhálach agus is féidir. 

1.2  Oiriúnacht agus Ábharthacht na dTéarmaí ‘Amaitéarach’, ‘Gairmiúil’ agus ‘Deonach’

Tá mórchuid de na foirmeacha ealaíne seo chomh neamhfhoirmiúil sin gur minic a bheadh sé neamhoiriúnach
iarracht a dhéanamh ealaíontóir traidisiúnta a aicmiú in aon cheann amháin de na catagóirí seo. Ní amháin go
rachadh ealaíontóirí le gníomhaíochtaí trasna na ngrúpaí seo, ach is annamh a bheadh stádas an ealaíontóra
laistigh de phobal na n-ealaíon traidisiúnta bunaithe ar théarmaí dá leithéid. 

ROINN 1: TÉARMAÍOCHT
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Cuireadh cúiseanna imní a léiríodh sna haighneachtaí poiblí i dtaca le débhríochas na dtéarmaí san áireamh agus
lena chois sin mheáigh an Coiste feidhm na dtéarmaí seo i dtaca leis an gComhairle Ealaíon de. Bhí trí chuid i
gconclúidí an Choiste. 

1.2.1 Cé go bhféadfaí a rá go dtiocfadh luach saothair iomlán an ealaíontóra traidisiúnta ‘gairmiúil’ nó cuid 
mhór de óna c(h)leachtas ealaíonta, ní bheadh sna cleachtóirí seo ach céatadán fíorbheag díobh siúd a
bheadh ag gabháil do na healaíona traidisiúnta. Ina dhiaidh sin is uile, tá na healaíona traidisiúnta 
eisceachtúil sa mhéid is go bhféadfadh nach ealaíontóirí ‘gairmiúla’ ar chor ar bith iad cuid de na 
cleachtóirí is suaithinsí agus is mó tionchair, agus nach bhféachfadh siad riamh le bheith ‘gairmiúil’. Mar
sin, cé gur cheart don gComhairle Ealaíon tacaíocht imleor a sholáthar d’ealaíontóirí traidisiúnta 
‘gairmiúla’, muna gcuirfeadh An Chomhairle Ealaíon béim ach ar mhaoiniú ealaíontóirí traidisiúnta 
‘gairmiúla’ amháin, tharlódh nach mbeadh sé ar ár gcumas forbairt a dhéanamh ar shaothar cuid de na
cleachtóirí is breátha dá bhfuil againn.

1.2.2 Is féidir ‘deonach’ a thabhairt ar chuid mhaith gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta – cúrsaí taibhithe agus
cúrsaí eagraíochtúla le cois – sa chiall nach luach saothair airgeadúil a bhíonn mar sprioc acu siúd a 
ghlacann páirt sa ghníomhaíocht seo. Is cás le cuid de phobal na n-ealaíon traidisiúnta go bhfágann sé
seo nach gcáilíonn mórchuid gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta le haghaidh mhaoiniú na Comhairle 
Ealaíon. B’é tuairim an Choiste nár cheart go mbeadh nádúr ‘deonach’ gníomhaíochtaí ealaíon 
traidisiúnta ina chonstaic riamh maidir le soláthar tacaíochta. 

1.2.3 Bhíothas ar aon fhocal nach mór sna haighneachtaí poiblí go bhféachfaí ar an téarma ‘amaitéarach’, i 
gcás ealaíontóra traidisiúnta, mar théarma a bhí ní amháin neamhleor ach maslach. Ar an ábhar nach 
gcomhlíonann an téarma aon fheidhm laistigh de phobal na n-ealaíon traidisiúnta, measann an Coiste
nach bhfuil aon fheidhm leis i dtaca le déileáil na Comhairle Ealaíon leis na foirmeacha ealaíne seo.

Moltaí

1.2.4 Tá na téarmaí ‘gairmiúil’ agus ‘deonach’ ábhartha do na healaíona traidisiúnta ar na bealaí seo a leanas: 

• thiocfadh luach saothair iomlán an ealaíontóra traidisiúnta ‘gairmiúil’ nó cuid mhór de óna c(h)leachtas
ealaíonta;

• d’fhéadfaí ‘deonach’ a thabhairt ar mhórchuid gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta, sa chiall nach é 
luach saothair airgeadúil is aidhm dóibh siúd a ghlacann páirt sna gníomhaíochtaí seo.

1.2.5 Ní bhaineann an téarma ‘amaitéarach’ le hábhar nuair a bhítear ag déanamh cur síos ar ghníomhaíochtaí
ealaíon traidisiúnta.

1.2.6 Caithfear a chur san áireamh nuair a bhíonn iarratais ar thacaíocht á meas go bhféadfadh nach 
ealaíontóirí ‘gairmiúla’ iad cuid de na cleachtóirí is suaithinsí agus is mó tionchair sna healaíona 
traidisiúnta. 

1.2.7 Níor chóir go mbeadh nádúr ‘deonach’ gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta ina chonstaic riamh i ndáil le
tacaíocht a sholáthar do na healaíona traidisiúnta. 



Agus beartas comhleanúnach á cheapadh do na healaíona traidisiúnta, b’é tuairim an Choiste go gcaithfí na
pointí seo a leanas a chur san áireamh:

2.1 Tá roinnt foirmeacha ealaíne atá comhaimseartha agus tonnchreathach i gceist leis na healaíona 
traidisiúnta. 

2.2 Is foirmeacha ealaíne Éireannacha iad, amach is amach, sa mhéid is gurbh iad muintir na hÉireann a 
chuir cruth cinnte orthu le himeacht aimsire.

2.3 Tá cúram ar An Chomhairle Ealaíon i dtaca leis na healaíona traidisiúnta chomh maith le gach foirm
ealaíne eile.

2.4 Tá comhurraim ag dul do na healaíona traidisiúnta le foirmeacha eile ealaíne. 

2.5 Tá maoiniú stáit iomchuí ag dul do na healaíona traidisiúnta. 

2.6 Ní mór do bheartas ealaíon traidisiúnta na Comhairle Ealaíon cur chuige déach a ghlacadh, mar seo a
leanas: 

(i) lena hobair mhaoinithe féin a threorú;

(ii) le bheith mar bhunús le beartas i ngníomhaireachtaí stáit eile, údaráis áitiúla agus Ranna Rialtais
ina ndéileáil siúd leis na healaíona traidisiúnta. 

2.7 Ba cheart go mbeadh ealaíontóirí agus cleachtas ealaíon lárnach do bheartas ealaíon traidisiúnta. I
gcás na n-ealaíon traidisiúnta, bunchuid den gcleachtas ealaíon is ea traschur, i. stíl agus stór a
sheachadadh ó ghlúin go glúin. 

2.8 Faigheann na healaíona traidisiúnta tacaíocht ó fhoinsí éagsúla agus tá siad i dteideal maoiniú ar
chúiseanna seachas tacaíocht le haghaidh cleachtas ealaíon, m.sh. a ngaol leis an nGaeilge, an mhaith
a dhéanann siad ar son féiniúlacht shóisialta agus chultúrtha, a dtionchar ar an turasóireacht.

2.9 B’éigean do na healaíona traidisiúnta i gcaitheamh an fíchiú haois agus isteach san aonú aois is fiche
forbairt gan an tacaíocht stáit a mheasfadh mórán daoine a bheith iomchuí. An cleachtadh cultúrtha
tonnchreathach atá tagtha chun cinn, ar chleachtadh ad hoc é, tá sé forleathan go geografach agus
féinmhuiníneach ó dhúchas, agus is cleachtadh é a thugann scóip mhór le haghaidh féinléiriú
d’ealaíontóirí traidisiúnta. Cuireann sé deiseanna taibhithe idir fhoirmeáilte agus neamhfhoirmeáilte ar
fáil dóibh agus ligeann dóibh a n-ealaín a fhorbairt ar shlí orgánach. Dá bhrí sin, ba cheart d’aon
bheartas comhleanúnach a bheith seasmhach i dtaobh cloí leis na nearta dúchásacha suntasacha atá le
sonrú ar na healaíona traidisiúnta agus scaoileadh leo le forbairt mar is mian leo seachas aon treo ar leith
a bhrú orthu.

2.10 Tá an bhraistint i measc ealaíontóirí traidisiúnta go bhfuil Éire in éagmais beartas creidte i leith na n-
ealaíon traidisiúnta bunaithe go príomha ar na pointí seo a leanas: 

• Ní léirítear in obair na Comhairle Ealaíon tábhacht na n-ealaíon traidisiúnta mar fhoirmeacha ealaíne 
comhaimseartha, ná a bpóitéinseal leis an saol a shaibhriú dúinn agus ár mbraistint féiniúlachta 
phearsanta agus cultúrtha a neartú;

• An méid cabhrach airgid a fhaigheann foirmeacha ealaíne eile, thabharfadh sé le fios go ndéantar 
talamh slán den ghníomhaíocht dheonach a choimeádann na healaíona traidisiúnta ag imeacht;

• Ní dhéantar aon soláthar ceart le haghaidh oideachas sna healaíona traidisiúnta laistigh de chóras 
oideachais an stáit;

ROINN 2: EALAÍONA TRAIDISIÚNTA NA hÉIREANN:  
I dTREO BHEARTAIS CHOMHLEANÚNAIGH
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• Tá beartas roghnach ag An Chomhairle Ealaíon, faoina mheastar eochairghnéithe de na foirmeacha 
ealaíne seo a bheith neamhincháilithe le haghaidh tacaíochta, nó nach dtugtar ach tacaíocht mheánúil

dóibh, rud a chuireann an póitéinseal sna foirmeacha ealaíne seo ar neamhní;

• Is ar eite ghairmiúil na ngníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta a bhíonn béim na Comhairle Ealaíon, mar
atá leagtha amach san Plean Ealaíon 2002-2006 (cé go bhfuil sé anois curtha go leataobh), a thugann
le fios go bhfuil neamhchúram á dhéanamh de fhormhór na ngníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta,
nach bhfuil sa chatagóir seo;

• Ní léirítear sa tacaíocht a fhaightear ón stat an mhaith a dhéanann na healaíona traidisiúnta don
gheilleagar bealach na turasóireachta.

2.11 Chonacthas athruithe suaithinseacha in iomthúsa na n-ealaíon traidisiúnta san aois seo caite, agus fós
tá cuid de na bunchuspóirí gan chomhlíonadh, gan freastal. Féachann pobal na n-ealaíon traidisiúnta
le:

• Aitheantas agus tacaíocht a fháil don ealaíontóir traidisiúnta;

• Soláthar ceart a fháil le haghaidh oideachas sna healaíona traidisiúnta;

• Timpeallachtaí oiriúnacha le haghaidh taibhiú agus traschur, sé sin, stíl agus stór a
sheachadadh ó ghlúin go glúin.

Moltaí

2.12 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon príomhról cúraim a ghlacadh uirthi féin agus a chomhlíonadh i dtaca
le forbairt agus tacú na n-ealaíon traidisiúnta agus gníomhú i dtreo imeascadh eolgasach na n-ealaíon
traidisiúnta le struchtúir, córais agus fealsúnachtaí lárnacha ghníomhaíochtaí uile na Comhairle. 

2.13 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon beartas ealaíon traidisiúnta poiblí a fhorbairt le ról déach, (i) lena
cuid oibre féin a threorú, agus (ii) le bonn eolais a sholáthar do bheartas foras agus ranna stáit eile.

2.14 Ní mór do bheartas ealaíon traidisiúnta a bheith cuimsitheach, ní roghnach, agus é tógtha ar nearta
dúchasacha na n-ealaíon traidisiúnta.

2.15 Ar mhaithe le bonn eolais a chur faoi thionscnaimh bheartais le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta
feasta, ba cheart don gComhairle tabhairt faoi chomhairliúchán leanúnach le healaíontóirí traidisiúnta.



3.1  Maoiniú Reatha

Is i bhfoirm ‘maoiniú reatha’ (deontais le heagraíochtaí ealaíon) agus an chláir dámhachtainní, sparánachtaí agus
scéimeanna ar a dtugtar ‘Tacaíocht le haghaidh Ealaíontóirí’ (deontais le healaíontóirí aonair nó grúpaí
ealaíontóirí) is mó a thacaíonn An Chomhairle Ealaíon leis na healaíona traidisiúnta. 

3.1.1 Is minic a áitíonn baill agus eagraíochtaí de chuid phobal na n-ealaíon traidisiúnta go bhfuil maoiniú
na Comhairle Ealaíon i dtaca leis na healaíona traidisiúnta neamhleor agus nár ghabh sé riamh thar trí
faoin gcéad de bhuiséad na Comhairle Ealaíon. Is léir ó aighneachtaí poiblí chuig an gCoiste, chomh
maith le foilseacháin agus tuarascálacha níos luaithe, gan trácht ar dhíospóireacht leanúnach i measc
an phobail, go bhféachann pobal na n-ealaíon traidisiúnta air seo mar fhianaise ar easpa tuisceana na
Comhairle Ealaíon i leith riachtanais na bhfoirmeacha ealaíne seo.  

3.1.2 Is é maoiniú reatha príomhfhoinse na gcistí le haghaidh foirmeacha ealaíne ón gComhairle Ealaíon
agus is léir go bhfuil an méid maoinithe reatha a fhaigheann na healaíona traidisiúnta ar an dara méid
is ísle maoinithe (ní fhaigheann ach an ailtireacht níos lú) i measc chatagóirí maoinithe uile na
Comhairle Ealaíon (is ionann ceangaltais 2004 agus €891,150, i. 2.4 faoin gcéad de mhóriomlán
cheangaltais na Comhairle Ealaíon um mhaoiniú reatha le haghaidh 2004 (€37,268,683). 

3.1.3 Measann an Coiste gurb ionann na cionranna ar ealaíontóirí traidisiúnta aonánacha faoin gclár
Tacaíocht le haghaidh Ealaíontóirí agus 3 faoin gcéad den iomlán in 2002, 1 faoin gcéad in 2003 agus
3 faoin gcéad in 2004. Is é tuairim an Choiste go bhfuil na figiúir seo íseal. Tá na cúiseanna leis an
leibhéal seo maoinithe, dar leis an gCoiste, préamhaithe an oiread céanna i bhfoclaíocht agus
struchtúr na ndámhachtainní agus in easpa feasachta i measc ealaíontóirí traidisiúnta go bhfuil na
dámhachtainní seo ar fáil dóibh, nó go mbaineann siad leo. Is iad na dámhachtainní ar leith a mbíonn
sé de nós ag ealaíontóirí traidisiúnta díriú orthu, ar an gcéad dul síos, scéimeanna a chabhraíonn leo
taifeadtaí nó foilseacháin a tháirgeadh, agus ar an dara dul síos, dámhachtainní taistil. Is beag spéis
atá léirithe ag ealaíontóirí traidisiúnta i gcineálacha eile dámhachtainní. 

3.1.4 Forbairt fhóinteach le gairid is ea ‘Scéim na Mionfhéilte Ealaíon’ atá dírithe ar fhéilte beaga is cuma
cén téama, genre nó próifíl atá acu. Den €240,020 a cionroinneadh in 2004, measann an Coiste go
ndeachaigh 29 faoin gcéad den mhaoiniú (€70,370) chuig 29 bhféile a dhéanann cúram de na
healaíona traidisiúnta amháin (fuair 75 mhionfhéile san iomlán tacaíocht faoin scéim seo in 2004).
Sampla í seo d’eochairghné de na healaíona traidisiúnta á thacú ag tionscnamh nua de chuid na
Comhairle Ealaíon. 

3.1.5 Bíodh is go bhféadfaí a rá go dtairbhíonn na healaíona traidisiúnta de mhéid áirithe maoinithe
indírigh, trí mhaoiniú reatha ildisciplíneach a thugtar d’fhéilte eile níos mó, is é tuairim an Choiste
nach bhfuil méid an mhaoinithe indírigh mór go leor leis na healaíona traidisiúnta a ardú óna n-ionad
gar do bhun thábla maoinithe na Comhairle Ealaíon. 

3.2  ‘Bacainní’ a Samhlaítear le Maoiniú 

Is fiú tuairimiú faoin gcúis go mbeadh tacaíocht le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta, i bhfoirm maoiniú reatha
agus an chláir um Thacaíocht le haghaidh Ealaíontóirí, ag an leibhéal íseal seo. Dar le mórchuid daoine gurb é
faoi ndear é drogall ginearálta, sna meáin, go hoifigiúil, agus i réimsí eile, caitheadh leis na healaíona traidisiúnta
mar ealaíona tábhachtacha, agus is léir an dearcadh seo, dar leo, i dteist na Comhairle Ealaíon go dtí seo.
D’fhéadfaí a rá chomh maith i ngeall ar mhaoiniú fónta do na healaíona traidisiúnta a bheith tearc le fada an lá,
go síleann ealaíontóirí traidisiúnta nach bhfuil aon ghaol acu leis an gComhairle Ealaíon agus mar sin ní
chuireann mórán díobh isteach ar an gcabhair dheontais. Tá an méid seo a leanas le rá chomh maith ag an
gCoiste ar an ábhar seo. 

ROINN 3: RÓL NA COMHAIRLE EALAÍON UM MHAOINIÚ
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3.2.1 Tá tugtha faoi deara ag an gCoiste nithe a d’áireofaí mar ‘bhacainní’ i leith gnéithe fíorthábhachtacha
de na foirmeacha ealaíne seo a thacú, mar shampla:

• easpa aird ar thábhacht an traschuir sna healaíona traidisiúnta;

• an comhdhéanamh atá ar dhámhachtainní, sparánachtaí agus scéimeanna;

• easpa Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta nó Speisialtóra;

• úsáid an fhocail ‘nuálach’ i mbeartas na Comhairle Ealaíon, téarma a fhéadfadh a bheith débhríoch i 
gcomhthéacs na n-ealaíon traidisiúnta;

• an bhéim a chuirtear ar an ‘ealaíontóir cruthaitheach’ (i. cruthaitheoir an tsaothair) i mbeartas na
Comhairle Ealaíon agus an ghaol idir seo agus ballraíocht Aosdána;

• neamhincháilitheacht imeachtaí a aicmítear mar iomaíoch;

• an bhéim ar ghníomhaíocht ghairmiúil i mbeartas na Comhairle Ealaíon;

• a dheacra is atá sé do ghasraí áitiúla an Chomhaltais tacaíocht a fháil i ngeall ar dheontas bliantúil an 
Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le ceanncheathrú an Chomhaltais.  

Toradh díreach na mbeartas seo is ea an easpa muiníne i measc cuid de phobal na n-ealaíon
traidisiúnta i gcumas na Comhairle Ealaíon tacú go himleor lena ngníomhaíochtaí.

3.2.2 Creideann an Coiste, de bharr thóir an phobail ar ealaíona traidisiúnta na hÉireann, anseo agus thar
lear, go bhfuil tuairim choitianta ann nach bhfuil aon ró-ghá ann na foirmeacha ealaíne seo a thacú;
go deimhin, go bhféadfadh tacaíocht airgeadais a bheith neamhriachtanach.

Ní chuireann dearcadh dá shórt san áireamh nach n-éiríonn ach le scata beag ealaíontóirí slí bheatha
lánaimseartha a ghnóthú as an ngnaoi seo ag an bpobal; ciallaíonn sé chomh maith go ndéantar
neamart den bhfíorphóitéinseal le haghaidh forbartha i measc na n-ealaíon traidisiúnta. 

Tá éacht déanta ag ealaíontóirí traidisiúnta na hÉireann go dtí seo ach ní chóir tacaíocht a choimeád
ag íosmhéid i ngeall air sin, nó díriú ar chuspóirí ísle. Os a choinne sin, is cúis éignithe í le breis
tacaíochtaí a fhorbairt agus díriú ar chuspóirí níos airde. 

Dhá shampla suaithinseach d’imeachtaí atá tearcthacaithe ná na féilte ealaíon traidisiúnta, Scoil
Samhraidh Willie Clancy a fuair €27,000 in 2004, agus Fleadh Cheoil na hÉireann nach bhfaigheann
tacaíocht ar bith ón gComhairle Ealaíon. Tá cáil dhomhanda ar an dá bhféile seo. 

3.2.3 Ní chóir féachaint ar uileláithreacht gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta in Éirinn mar chruthú nach
bhfuil gá le haon tacaíocht sna réimsí taibhithe, forbairt ar lucht éisteachta, rochtana nó oideachais.
Faigheann ealaíontóirí traidisiúnta deiseanna taibhithe poiblí go rialta, i dtithe tábhairne, don chuid is
mó, ach déanann sé sin doiléir an scéal maidir le hoiriúnacht na timpeallachta taibhithe de agus meas
an lucht éisteachta, ceisteanna atá díreach chomh tábhachtach d’ealaíontóirí traidisiúnta is atá siad do
chleachtóirí i bhfoirmeacha eile ealaíne. 

3.2.4 Ainneoin a gcáil dhomhanda agus tóir mhéadaithe an phobail ar ealaíona traidisiúnta na hÉireann, tá
míthuiscint choitianta ann gur ealaíona ‘primitíveacha’ iad na healaíona traidisiúnta ó dhúchas, nach
bhfuil an cumas céanna féinléirithe acu a shamhlaítear le foirmeacha ealaíne níos sofaisticiúla, agus



nach fiú bheith dáiríre fúthu. Dar leis an gCoiste is é a chothaigh an bhraistint seo ná easpa forleathan
oideachais, faisnéise agus tuisceana maidir leis na healaíona traidisiúnta, agus go gcoisceann an cultúr
seo infheistiú fiúntach stáit.

Moltaí

3.2.5 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon oiriúnacht na ndámhachtainní, scéimeanna agus sparánachtaí atá
ann faoi láthair le haghaidh cleachtas ealaíon traidisiúnta comhaimseartha a athbhreithniú láithreach,
trí dhul i gcomhairle le saineolaithe ealaíon traidisiúnta. 

3.2.6 Ba cheart don gComhairle Ealaíon oiriúnacht a beartas ealaíon um iarratas ar mhaoiniú reatha do
ghníomhaíocht chomhaimseartha ealaíon traidisiúnta a choimeád faoi shíorathbhreithniú, i gcomhairle
le saineolaithe ealaíon traidisiúnta. 

3.2.7 Is gá don gComhairle Ealaíon tabhairt faoi bhunthionscnamh feasachta poiblí ar mhaithe le (i) áiteamh
ar ealaíontóirí traidisiúnta go bhfuil an Chomhairle dáiríre faoi thacú leo, agus (ii) pobal na n-ealaíon
traidisiúnta a chur ar an eolas i dtaobh na deontais agus an mhaoiniú atá ar fáil dóibh tríd An
Chomhairle Ealaíon. 

3.3  Comhaltas Ceoltóirí Éireann

3.3.1 Is mór an mhaith atá déanta ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann le breis is caoga bliain leis na healaíona
traidisiúnta a fhorbairt agus a chur i mbéal an phobail. Tá cruthaithe ag CCÉ gur eagraíocht
chultúrtha rí-éifeachtach agus tábhachtach é sa tslí go n-eagraíonn sé ranganna teagaisc, féilte,
comórtais agus camchuairteanna náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus go dtugann sé ardán do cheoltóirí
óga. 

3.3.2 Tá sé ráite go mbeadh na healaíona traidisiúnta i bhfad níos measa as inniu gan obair CCÉ agus
meastar go bhfuil sé éagothrom nach bhfaigheann sé maoiniú mór ón gComhairle Ealaíon. Tá
‘Comhairle Ealaíon Traidisiúnta’ éilithe go fiú ag daoine áirithe. Ní dhearna CCÉ aon iarratas ar
mhaoiniú reatha ar An Chomhairle Ealaíon ó 1999 i leith, nuair a diúltaíodh dó. Is ón Roinn Gnóthaí
Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a fhaigheann CCÉ a phríomhsciar de mhaoiniú stáit (€540,000 in
2004), móide €85,000 sa bhliain ó RTÉ, agus ina theannta sin, faigheann dornán gasraí áitiúla
maoiniú an-mheasartha ón gComhairle Ealaíon. As ocht n-iarratas déag a fuarthas ó ghasraí áitiúla
CCÉ idir 2000 agus lár-2004, formheasadh cúig cheann le haghaidh maoiniú i leith gníomhaíochtaí
féile ar leith, agus íocadh €6,210 (as iomlán de €17,522 a iarradh). Faigheann roinnt gasraí áitiúla
deontais bheaga ‘Acht Ealaíon’ chomh maith ó oifigí ealaíon na n-údarás áitiúil. 

3.3.3 Tá sé ráite ag baill de CCÉ go gcuirfidh titim i saorálaíocht bac ar ghníomhaíochtaí CCÉ ar deireadh
thiar agus dearbhaíonn siad gur cheart don gComhairle Ealaíon cabhair airgid a thabhairt don
eagraíocht le hiad a chúiteamh as seo. I gcomhfhreagras leis an gCoiste, mheas CCÉ gurb é
caiteachas iomlán na heagraíochta – ón ngasra is lú anon go Fleadh Cheoil na hÉireann –
€11,376,800 in 2003. Deir CCÉ gur ó mhaoiniú áitiúil, imeachtaí bailithe airgid agus gníomhaíochtaí
gasra a thagann an t-ioncam go léir. Saorálaithe an Chomhaltais a thugann faoi riar agus eagrú na n-
imeachtaí agus na ngníomhaíochtaí áitiúla go léir agus cé go bhfuil ealaíontóirí agus múinteoirí ann a
fhaigheann íocaíocht, bíonn sé le maíomh ag an eagraíocht nach bhfaigheann eagraithe aon luach
saothair.  

3.3.4 Níor cheart don gComhairle Ealaíon aon chaolú a dhéanamh ar an bhfreagracht atá uirthi
gníomhaíochtaí ar leith a mhaoiniú trí maoiniú a sheachadadh chuig tríú páirtí. Is é tuairim an Choiste
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gurb é an bealach ar chóir don Chomhairle Ealaíon dul i gcás maoiniú ghníomhaíochtaí an
Chomhaltais ná gaolmhaireachtaí maoinithe a fhorbairt le gasraí áitiúla de CCÉ. Níor cheart go
gcuirfeadh sé sin foras náisiúnta ó chumas tionscadal a thabhairt ar aghaidh arbh fhiú don
gComhairle a bhuanna a mheas. 

3.3.5 Maidir le héilimh le haghaidh ‘Comhairle Ealaíon Traidisiúnta’ cé go n-admhaíonn an Coiste gur
dhamáistigh a teist go dtí seo inchreidteacht na Comhairle Ealaíon i measc ranna de phobal na n-
ealaíon traidisiúnta, tá sé go láidir den tuairim nach mbeadh sé iomchuí d’fhoras nach é An
Chomhairle Ealaíon é, coimeád aon fhoirme ealaíne, lena n-áirítear na healaíona traidisiúnta, a
ghabháil air féin, nó go ndéanfaí maoiniú ar na healaíona traidisiúnta lasmuigh den gComhairle
Ealaíon nó ar leithligh ó fhoirmeacha ealaíne eile. Dá bhrí sin, is dóigh leis an gCoiste go gcaithfidh
An Chomhairle Ealaíon dul i mbun a príomhról tacaíochta agus forbartha, agus cúram a dhéanamh de
thodhchaí na n-ealaíon traidisiúnta. 

3.3.6 Maidir le timpeallacht nua le haghaidh comhoibriú a chruthú, is é moladh an Choiste go ndéanfadh
An Chomhairle Ealaíon agus CCÉ, dála aon eagraíochtaí eile atá ag obair le chéile sa réimse chéanna,
iarracht ar oibriú in éineacht leis an ngaolmhaireacht eatarthu a fheabhsú. Má theipeann orthu
páirtíocht a bhaint amach, ní bhrostófar saincheisteanna a bhaineann leo beirt. 

Moltaí

3.3.7 Ní mór don gComhairle Ealaíon a freagrachtaí i leith na n-ealaíon traidisiúnta a chomhlíonadh. Níor
chóir ‘Comhairle Ealaíon Traidisiúnta’ a bhunú.

3.3.8 Ba cheart don gComhairle Ealaíon gaolmhaireachtaí maoinithe a fhorbairt le gasraí áitiúla de CCÉ ar
fud na tíre.

3.3.9 Ní mór don gComhairle Ealaíon agus CCÉ iarrachtaí úra a dhéanamh lena ngaolmhaireacht a fheabhsú. 

3.4 Na hEalaíona Traidisiúnta á gCothú

3.4.1 Ní féidir a shéanadh gur ar éigean a dhéanfar ealaíona traidisiúnta na hÉireann a chothú, a fhorbairt
nó a thacú go hairgeadúil ar bhealach fiúntach áit ar bith seachas in Éirinn féin. 

3.4.2 Gan cuimhneamh ar an bhail réasúnta buacach atá orthu i láthair na huaire, caithfidh An Chomhairle
Ealaíon dianmhacnamh a dhéanamh ar conas mar a bheidh an todhchaí do na healaíona traidisiúnta
ag éirí as an gcaoi a gcaitear leo faoi láthair. Tá an-tóir ag an bpobal ar na healaíona seo i láthair na
huaire agus tá méadú tagtha ar a ngníomhaíochtaí, ach dá mbuailfeadh drochthréimhse iad, gan aon
réamhiarrachtaí ar na struchtúir thacaíochta a neartú don fhoirm ealaíne, ba mhór an damáiste a
dhéanfadh titim bheag, fiú, ina n-iomthús do na foirmeacha ealaíne seo. 

3.4.3 Saincheisteanna dála an titim i saorálaíocht, bailiú dleachtaí ar thaibhiú ceoil thraidisiúnta, nó
reachtaíocht nua a choscann orthu siúd faoi ocht mbliana déag a bheith i dtithe tábhairne tar éis 9
pm, agus a choscann orthu dá réir sin bheith i láthair nó páirt a ghlacadh i ‘seisiúin’ cheoil
thraidisiúnta, samplaí iad seo de na dúshláin nua atá le tabhairt ag na healaíona traidisiúnta.
Deiseanna den scoth iad chomh maith don gComhairle Ealaíon páirt níos gníomhaí a ghlacadh sna
healaíona traidisiúnta agus tionchar a imirt orthu. 

3.4.4 Dhá phríomhghné atá i gceist le maoiniú. Gné amháin ná acmhainní a chur ar fáil le haghaidh
eagraíocht nó aonán a chumasóidh dóibh a lánacmhainneacht a chomhlíonadh agus obair fhónta a
dhéanamh; ach chomh tábhachtach céanna, baineann sé le hadmháil, le haitheantas, le stádas de



chineál áirithe a bhronnadh ar ealaíontóir nó ar eagraíocht agus ar a gcuid saothar, agus féinmhuinín a
chothú san ealaíontóir nó san eagraíocht sin go bhfuil maitheas sa rud atá á dhéanamh acu. 

Rud eisceachtúil as measc na bhfoirmeacha ealaíne go léir an raon mór gníomhaíochtaí ealaíon
traidisiúnta atá ar siúl faoi láthair gan aon mhaoiniú poiblí nó le fíorbheagán. Dá mbeadh roinnt nó
breis maoinithe le fáil acu thabharfaí an bhraistint formheasa nó aitheantais seo dóibh. Tá sé an-
tábhachtach mar sin go mbeadh ar chumas na Comhairle raon leathan gníomhaíochtaí a mhaoiniú.

3.4.5 Creideann an Coiste gur chóir na healaíona traidisiúnta, a ndearnadh beagchúram díobh le fada an lá
ag An Chomhairle Ealaíon, a thabhairt suas go dtí céim réasúnta comhurraime leis na foirmeacha eile
ealaíne.  

Mar fhreagairt ar na Téarmaí Tagartha, dá bhrí sin, agus ar an riachtanas moltaí sainiúla a cheapadh le
haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta le cur i bhfeidhm thar trí go cúig bliana, agus ag tabhairt aitheantas
don srianadh ar an Státchiste, is é tuairim an Choiste gur chóir an chabhair airgid a thugtar do na
healaíona traidisiúnta a thabhairt, laistigh de thrí go cúig bliana, chuig leibhéal mar a mbeadh sé ar
cheann de na ceithre fhoirm ealaíne is mó a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon. I láthair na
huaire, is iad na trí fhoirm ealaíne a fhaigheann an maoiniú reatha is mó ná Drámaíocht (2004:
€13,317,269), Na hEalaíona Súl (2004: €3,960,500) agus Ceol (2004: €3,217,000).

Molann an Coiste, dá réir sin, go lorgódh An Chomhairle Ealaíon gealltanas ón Rialtas a chabhródh leis
an aidhm seo a bhaint amach gan dochar nó teagmháil don mhaoiniú a thugtar d’fhoirmeacha eile
ealaíne. 

Creideann an Coiste má thugtar comhurraim do na healaíona traidisiúnta i dtéarmaí fhoireann agus
acmhainní na Comhairle, in éineacht le ráiteas ón gComhairle féin gur rinneadh beagchúram éagórach
de na healaíona traidisiúnta, go gcothóidh sé sin an spreagadh a theastaíonn le tosaíocht a thabhairt
do na healaíona seo thar thréimhse trí go cúig bliana, ionas go méadófaí go mór ar a stádas agus a
staid. 

Is dóigh leis an gCoiste go bhfuil an gníomh seo riachtanach d’fhonn tosú ar lárnachas na
bhfoirmeacha ealaíon traidisiúnta do shaol na hÉireann a léiriú, an tacaíocht reatha neamhimleor ón
Rialtas do na healaíona traidisiúnta a cheartú, tosú ag dearbhú d’ealaíontóirí traidisiúnta go bhfuil áit
acu ag bord na Comhairle Ealaíon, agus dearbhú go bhfuil meas orthu mar ealaíontóirí agus mar
dhaoine a dhéanann maith ar son saol cultúrtha na tíre seo. 

Recommendation

3.4.6 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon gealltanas a lorg ón Rialtas a chumasóidh di an tacaíocht a thugann
sí do na healaíona traidisiúnta a mhéadú, ionas go mbeadh sé, laistigh de thrí go cúig bliana, ar
cheann de na ceithre fhoirm ealaíne is mó a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Ba cheart go
gcumasódh an maoiniú breise seo di freagairt do riachtanais phobal na n-ealaíon traidisiúnta gan
teagmháil do mhaoiniú le haghaidh foirmeacha eile ealaíne. 
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Intreoir

Bíodh is go moltar ról méadaithe don gComhairle Ealaíon i ndáil le maoiniú na n-ealaíon traidisiúnta, sonnann
an Coiste ar an gComhairle chomh maith ról gníomhach a ghlacadh i dtaca le gníomhaireachtaí tacaíochta eile.  

4.1  Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann

4.1.1 Mar chuid dá mbeartas comhleanúnach fostaíonn Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann Oifigeach
Ealaíon Traidisiúnta agus caitear leis na healaíona traidisiúnta mar réimse maoinithe ar leithligh.
Tagann maoiniú an CETÉ do na healaíona traidisiúnta do bhliain mhaoinithe 2003-2004 go dtí
STG£919,952 (€1,384,657) nó 5.5 faoin gcéad dá mbuiséad iomlán (STG£16,719,455 (€25,165,773)).
Ritheann CETÉ ‘Scéim Uirlisí Ceoil do Bhannaí’ lena n-áirítear bannaí mairseála fliúite, píbe agus bosca
ceoil. In 2003-2004 chionroinn CETÉ STG£484,762 (€727,688) ar an scéim seo. Dá n-aicmeofaí an
earnáil bhannaí mairseála faoi ‘Ealaíona Traidisiúnta’, thabharfadh sé an t-iomlán go dtí
STG£1,404,714 (€2,108,448), nó 8.4 faoin gcéad de bhuiséad iomlán CETÉ.

Maoiníonn CETÉ go díreach méid áirithe de ghníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta i bPoblacht na
hÉireann, go suaithní Taisce Cheoil Dúchais Éireann, a fuair STG£20,000 (€30,150) le gairid in 2004, cé
nach maoiníonn An Chomhairle Ealaíon gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta go díreach i dTuaisceart
Éireann. Ní fhaigheann eagraíocht ealaíon traidisiúnta sa Tuaisceart dála an Armagh Pipers’ Club aon
mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon, ainneoin go bhfuil tionchar díreach ag a ghníomhaíochtaí ar
chontaetha Lú agus Muineacháin sa Phoblacht. 

San iomlán, tá cur chuige na Comhairle Ealaíon gearr-radharcach ag smaoineamh ar
idircheangailteacht na ngníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta ar fud an oileáin, agus aisteach ag
smaoineamh ar an atmaisféar um chomhoibriú trasteorann a mhaireann faoi láthair. Tá gealltanas
Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann i leith na n-ealaíon traidisiúnta inmholta agus ní mór don
gComhairle Ealaíon freagairt don ghealltanas seo. 

Moltaí

4.1.2 Ba cheart go mbeadh meon oscailte ag An Chomhairle Ealaíon i ndáil le gníomhaíochtaí ealaíon
traidisiúnta a mhaoniú ar fud oileán na hÉireann i gcomhar le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann

4.2  Cur chun cinn na nEalaíon Traidisiúnta ag an Stát go hIdirnáisiúnta

4.2.1 Tá dea-cháil ar ealaíona traidisiúnta na hÉireann lasmuigh d’Éire ar féidir le muintir na hÉireann a
bheith mórtasach as. Ní amháin go bhfuil lucht féachana idirnáisiúnta acu, ach ina theannta sin, tá
daoine ar fud an domhain tar éis tabhairt faoi na foirmeacha ealaíne seo agus tá gréasán idirnáisiúnta
de lucht taibhithe agus lucht spéise ann anois a bhuí le hiarrachtaí mórchuid ealaíontóirí aonánacha,
grúpaí agus tionscnóirí. Arís, ní mór a rá gur fhás cháil na n-ealaíon traidisiúnta ar bheagán tacaíochta
stáit. Go deimhin déanann an stát talamh slán den staid rí-eisceachtúil seo agus níor dearnadh aon
iarracht lena phóitéinseal a uasmhéadú.

Is é an Coiste Caidrimh Chultúrtha príomh-mheicníocht an stáit le haghaidh cur chun cinn chultúr na
hÉireann thar lear, ach fós féadann caiteachas an CCC ar na healaíona traidisiúnta a bheith
neamhsheasmhach – an-íseal blianta áirithe agus réasúnta go leor blianta eile. Ní úsáidtear an
chatagóir ‘Ealaíona Traidisiúnta’ i maoiniú an CCC. Measann an Coiste, fós féin, gur chaith an CCC
€2,400 in 2002 ar na healaíona traidisiúnta (2% den gcaiteachas iomlán); €30,000 in 2003 (20%
den gcaiteachas iomlán), agus €5,240 in 2004 (3% den gcaiteachas iomlán). 
Tá buiséad bliantúil de €725,000 ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha le cultúr na hÉireann a chur chun
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cinn thar lear. Dáiltear na cistí seo mar fhreagairt ar iarratais ó ambasáidi Éireannacha. Níl aon fhigiúir
ar fáil a thaispeánfadh cén méid de na cistí seo a caitheadh ar na healaíona traidisiúnta, ach measann
an Roinn go ndéantar an cúram céanna de na healaíona traidisiúnta ina hobair chultúrtha is a
dhéantar d’fhoirmeacha eile ealaíne. 

Le gairid, choimisiúnaigh an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta athbhreithniú ar an mbeartas
ealaíon idirnáisiúnta agus, ar an ábhar go bhfuil bonn lucht éisteachta nach beag ag na healaíona
traidisiúnta ar fud an domhain cheana féin, agus go leor deiseanna fós le tapú, creideann an Coiste
go bhfuil sé riachtanach, i gcibé struchtúir nua a cheapfar, go mbeadh ról lárnach nó ról ceannasach
fiú ag na healaíona traidisiúnta i gcur chun cinn chultúr na hÉireann thar lear.

Moltaí

4.2.2 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon tacaí ábhartha ar nós deontas gluaisteachta a dhíriú le cabhrú le
healaíontóirí traidisiúnta póitéinseal tharraingteacht na n-ealaíon traidisiúnta thar lear a uasmhéadú. 

4.2.3 I gcibé struchtúir nua a cheapfar mar thoradh ar an athbhreithniú ar anmbeartas ealaíon idirnáisiúnta,
caithfidh na healaíona traidisiúnta ról lárnach a thógáil i gcur chun cinn chultúr na hÉireann thar lear. 

4.3  Údaráis Áitiúla

4.3.1 Tá an póitéinseal ag oifigí ealaíon na n-údarás áitiúil ról dinimiciúil a ghlacadh i dtacú agus forbairt na
n-ealaíon traidisiúnta. Bíodh is go bhfacthas tionscnaimh den scoth roimhe seo, mar shampla i
gContae Ros Comáin (Fóram na nEalaíon Traidisiúnta), Fine Gall, (Ionad Cultúrtha Séamus Ennis) agus
Contae an Chláir (an Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta), is beag údarás áitiúil fós a thapaíonn go hiomlán
an deis atá acu tionchar a imirt ar ghníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta. 

Ar deireadh thiar, is é beartas na Comhairle Ealaíon a threoróidh gníomhaíochtaí oifig ealaíon na n-
údarás áitiúil. Is mór an tionchar chun donais atá ag easpa bheartais ealaíon traidisiúnta cuimsithigh,
gan trácht ar a dhochrach is atá sé nach bhfuil aon saineolas ealaíon traidisiúnta in An Chomhairle
Ealaíon (díol suntais é nár chuir ach údarás áitiúil amháin aighneacht phoiblí chuig an gCoiste).
Creideann an Coiste go bhfuil breis ceannaireachta ón gComhairle Ealaíon ag teastáil ó oifigí ealaíon
na n-údarás áitiúil, chomh maith le tacaíocht, le cumasú dóibh gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta a
chomhordú agus a éascú ina gcontaetha féin. 

Tugann oifigí ealaíon na n-údarás áitiúil tacaíocht uathu ar dhá bhealach, maoiniú do chláir ealaíon ar
leith, an phríomhréimse maoinithe, agus deontais ‘Acht Ealaíon’ níos lú. Le cois na tacaíochta dírí seo
le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta, cuirtear maoiniú ar fáil trí ghníomhaíochtaí ildisciplíneacha agus
cláir ghinearálta cheoil. 

Tugann An Chomhairle Ealaíon maoiniú i bpáirt d’údaráis áitiúla le haghaidh cuid dá ngníomhaíochtaí
cláraithe ealaíon. B’é €1,019,880 ranníocaíocht na Comhairle Ealaíon do chláir ealaíon na n-údarás
áitiúil agus deontais ‘Acht Ealaíon’ in 2003. Den mhéid sin, meastar go ndeachaigh €70,000 (7%)
díreach chuig tionscnaimh ealaíon traidisiúnta. 

Is nós le caiteachas ar na healaíona traidisiúnta ag oifigí na n-údarás áitiúil a bheith dírithe ar na réimsí
seo a leanas: máistir-ranganna agus ceardlanna; tionscnamh coirmeacha ceoil neamhspleácha; 
camchuairteanna Music Network; tionscnaimh neamhspleácha áitiúla; gníomhaíochtaí gasraí 
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Chomhaltas Ceoltóirí Éireann; féilte; scoileanna samhraidh; deontais chaipitil; deontais uirlise; tionscadail
thaifeadta; bailiú ceoil agus amhrán; foilseacháin; ionaid saintógtha; agus sparánachtaí do cheoltóirí. 

Tá féidearthachtaí móra sa ghaol idir na healaíona traidisiúnta agus oifigí ealaíon na n-údarás áitiúil, agus
féidearthachtaí eile i gcumascú le hionaid a fhaigheann tacaíocht ó údaráis áitiúla. Chuige seo, áfach, tá gá le
fóirdheontais mhéadaithe le haghaidh camchuairteanna ealaíon traidisiúnta ar fud na tíre le gur féidir le húdaráis
áitiúla níos mó imeachtaí a chlárú. Ba cheart ionaid a fhaigheann tacaíocht ó údaráis áitiúla a ghríosú agus a
éascú le gníomhaíocht ealaíon traidisiúnta a chlárú uair sa mhí ar a laghad. Go háirithe, ba cheart go gcuirfeadh
an clár béim ar ‘mháistir’ ealaíontóirí ó am go chéile, is cuma an ealaíontóirí lánaimseartha iad nó nach ea, agus
ar ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, ionas go dtugtar ceoltóirí áitiúla chun suntais. 

Ní féidir comhurraim iomlán do na healaíona traidisiúnta, ar tosaíocht don gCoiste seo é, a chur i gcrích go dtí
gur léir go bhfuil meas ar ealaíontóirí traidisiúnta agus go bhfaigheann siad deiseanna taibhithe ar bhonn
cothrom le foirmeacha eile ealaíne, ar fud na tíre agus ina bpobal féin. 

Moltaí

4.3.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon údaráis áitiúla a ghríosú le dul i gcomhairle le healaíontóirí agus
eagraíochtaí traidisiúnta áitiúla ar mhaithe le beartais a fhorbairt a d’fhreastalódh ar a riachtanas agus
a dhíreodh aird faoi leith ar phóitéinseal na n-ealaíon traidisiúnta ina gceantar. 

4.3.3 Tá gá le breis fóirdheontas le haghaidh gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta i gceantair údarás áitiúil
agus breis clárú i gcás na n-ealaíon traidisiúnta in ionaid a fhaigheann tacaíocht ó údaráis áitiúla. 

4.4  Tacaíochtaí Gaeilge

4.4.1 Tá dlúthbhaint ag na healaíona traidisiúnta leis an nGaeilge, ní amháin i ngníomhaíocht ealaíon i
gceantair Ghaeltachta, ach i gcúrsaí stóir agus staire chomh maith. Cuireadh béim arís agus arís eile ar
an ngaol idir an Ghaeilge agus na healaíona traidisiúnta sna haighneachtaí poiblí agus tá deiseanna
ann don teanga agus do na healaíona traidisiúnta an ceangal seo a chur chun tairbhe dóibh beirt.

Is iad na príomhfhoinsí tacaíochta do ghníomhaíocht ealaíon traidisiúnta trí Ghaeilge an Roinn
Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Ealaín na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge. Cuireann an
Roinn cabhair dheontais ar fáil do Chomhaltas Ceoltóirí Éireann (€540,000 in 2004) agus do
Ghaelacadamh Teoranta (a chuireann teagasc sna healaíona traidisiúnta ar fáil i nGaeltacht Chontae
na Gaillimhe, agus a fuair deontas de €16,700 in 2003).

Bunaíodh Ealaín na Gaeltachta i 1998 ag An Chomhairle Ealaíon agus Údarás na Gaeltachta d’fhonn forbairt
ealaíon a thacú ag leibhéal réigiúnach Gaeltachta. Maoiníonn sé réimse gníomhaíochtaí ealaíon sna ceantair
Ghaeltachta. B’é buiséad Ealaín na Gaeltachta thar thréimhse a chéad phlean (2000-2003) €1,686,245, a
bhfuarthas 50 faoin gcéad de ón gComhairle Ealaíon agus 50 faoin gcéad ó Údarás na Gaeltachta. Ina
chéad treoirchlár (Scéim na bPríomhréimsí, 2001-2003) caitheadh €189,152 ar na na healaíona traidisiúnta.

Tá an amhránaíocht ar an sean-nós, cé go bhfuil meas mór uirthi i measc ealaíontóirí traidisiúnta,
agus go mbíonn sainimeachtaí éagsúla sean-nóis ann, i mbaol ní foláir i ngeall ar mheath na Gaeilge i
gceantair Ghaeltachta. Díríonn tacaíocht Fhoras na Gaeilge le haghaidh gníomhaíochtaí ealaíon
traidisiúnta ar amhránaíocht ar an sean-nós go háirithe. B’é maoiniú measta Fhoras na Gaeilge le
haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta €40,000 in 2001, €70,000 in 2002 agus €80,000 in 2003. 

Ní féidir ach go rachadh sé chun tairbhe don Ghaeilge agus do na healaíona traidisiúnta araon go
ndéanfaí an gaol eatarthu a chothú agus a chaomhnú, ar mhaithe le saibhriú agus leanúnachas. 



Moltaí

4.4.2 Aithníonn an Coiste go gcaithfidh an Ghaeilge a bheith ina cuid tábhachtach d’aon bheartas
comhleanúnach um na healaíona traidisiúnta agus gur cheart don Chomhairle Ealaíon tacaíocht a
mhisniú ar bhonn leathan le haghaidh gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta sa Ghaeilge. 

4.4.3 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon tionscnaimh a thacú a d’fhorbródh múineadh na hamhránaíochta
ar an sean-nós laistigh de cheantair Ghaeltachta agus lasmuigh díobh. 

4.5  Craoladh Raidió agus Teilifíse

4.5.1 Bíonn roinnt clár raidió náisiúnta ann i gcaitheamh na seachtaine atá tiomanta do sheinm an cheoil
thraidisiúnta. Tá ról suaithinseach ag RTÉ Raidió na Gaeltachta i gcur chun cinn an cheoil agus na
hamhránaíochta traidisiúnta agus tá tacaíocht eiseamláireach tugtha aige don amhránaíocht ar an
sean-nós go háirithe le blianta fada. Craolann RTÉ Raidió 1 agus RTÉ Lyric FM cláir cheoil thraidisiúnta
d’ardchaighdeán a dhéanann mórchuid le healaíontóirí traidisiúnta a chur chun cinn agus muintir na
hÉireann a chur ar an eolas i dtaobh ardchaighdeán na ngníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta inniu.
Cruthaíonn na cláir seo a thabháchtaí is atá an craoltóir náisiúnta, agus a chaithfidh sé a bheith, i
leathnú an cheoil agus na n-amhrán traidisiúnta. Meastar gurb é an t-iomlán a chaitheann RTÉ gach
bliain ar cheol traidisiúnta ar raidió ná €1.67 milliún nuair a chuirtear costais foirne thar thrí sheirbhís
raidió (RTÉ Radio 1, Raidió na Gaeltachta agus Lyric FM) san áireamh.

Caithfear a rá, fós féin, gurb é atá in easnamh ó sceideal an chraoltóra náisiúnta ná díospóireacht
léirmheastúil rialta ar na healaíona traidisiúnta. Ar raidió agus ar theilifís, bíonn an bhéim fós ar an
litríocht, na healaíona súl agus an drámaíocht i gcláir léirmheasa agus i ngnéchláir. Tá na healaíona
traidisiúnta go mór faoi míbhuntáiste sa mhéid seo. Tá díospóireacht léirmheastúil eolasach
riachtanach d’fhonn feasacht a spreagadh i dtaobh cháilíochtaí aestéitiúla na foirme ealaíne,
caighdeáin a fheabhsú, meas ar an bhfoirm ealaíne a mhéadú, agus muintir na hÉireann a chur ar an
eolas maidir le doimhneacht agus uileláithreacht gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta. Ní mór an
scagadh céanna a dhéanamh ar na healaíona traidisiúnta is a dhéantar ar na foirmeacha eile ealaíne
má táthar le comhurraim a bhaint amach. 

B’é €302,000 ceangaltas RTÉ i leith clár teilifíse ar na healaíona traidisiúnta in 2003 – The Raw Bar,
Still Beating Time, Fleadh Cheoil and Come West Along the Road. Ón uair gur bunaíodh é, tá clár
rialta ceoil thraidisiúnta, Geantraí, á chraoladh ag TG4, chomh maith leis na sraitheanna ‘Sé Mo
Laoch, Flosc, Abair Amhrán agus Ceol Cois Locha agus sraitheanna eile nach iad. Íocann RTÉ €85,000
sa bhliain le Comhaltas Ceoltóirí Éireann ar son rochtain ar mhórimeachtáí agus comhoibriú i
ndéanamh clár raidió agus teilfíse éagsúla. Íoctar breis is €6 mhilliún le gníomhaireachtaí bailithe
éagsúla (m.sh. ECC (Eagras um Chearta Cheolta)/IMRO (Irish Musical Rights Organisation), PPI
(Phonographic Performance Ireland), MCPS (Mechanical Copyright Protection Society)) i bhfoirm
ceadúnais cheoil le haghaidh clárú raidió agus teilifíse, ach níl aon mhiondealú ar leithligh ar fáil le
haghaidh ceol traidisiúnta.

Tá tionchar ollmhór ag an gcraoltóir náisiúnta RTÉ ar iomthúsa na n-ealaíon traidisiúnta in Éirinn; tá
ról lárnach aige i ndáil le léiriú, comóradh, taisceadh na bhfoirmeacha ealaíne traidisiúnta go léir agus
gnaoi an phobail a chothú orthu. Mar mheán a fhéadann a bheith mar fhoinse cumhachta le talann
nua a mhisniú agus scothealaíontóirí na hÉireann a thabhairt chun suntais phobal níos leithne, chomh
maith le hardchaighdeán agus tábhacht na n-ealaíon traidisiúnta a chur ar a súile do lucht éisteachta
in Éirinn agus thar lear, ní féidir an iomarca a rá faoi thábhacht an mheáin. Cé gur maith ann iad
gealltanais uile RTÉ i leith chlárú na n-ealaíon traidisiúnta, tá mórchuid saincheisteanna i dtaca le
coimisiúnadh, co-léiriú (le tagairt ar leith do chraoltóirí i dTuaisceart Éireann), sceidealadh, ábhar clár
agus buiséid nárbh fhéidir a phlé/a réiteach ach trí ghaolmhaireacht nua a chruthú idir An Chomhairle
Ealaíon agus RTÉ. Creideann an Coiste gur cheart don Chomhairle Ealaíon sraith cruinnithe a
thionscnamh le RTÉ ar mhaithe le struchtúr nua a chruthú le haghaidh comhoibriú. 
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Maidir leis an aon stáisiún teilifíse náisiúnta tráchtála, TV3, cúis aiféala is ea é nach bhfuil aon spéis
dáiríre á léiriú aige sna healaíona traidisiúnta. I gcás raidió tráchtála, is léir don gCoiste go dtacaíonn
stáisiúin áirithe go mór leis na healaíona traidisiúnta ach nach ndéanann stáisiúin eile aon chúram
díobh. Creideann an Coiste gur cheart gealltanas i leith na n-ealaíon traidisiúnta a bheith mar chuid
d’aon chomhaontuithe ceadúnaithe le craoltóirí feasta. 

Moltaí

4.5.2 Ar an mbonn go bhfuil gníomhaíochtaí RTÉ fíórthábhachtach do na healaíona traidisiúnta, ba cheart
go ndéanfadh An Chomhairle Ealaíon gach iarracht an ghaol idir dá fhoras a neartú. Ba cheart go
mbeadh fóram rialta ann le plé a dhéanamh ar ábhair a bhaineann leis na healaíona i gcoitinne agus,
ar ndóigh, ba cheart go mbeadh na healaíona traidisiúnta lárnach don ngaol seo. 

4.5.3 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon an Rialtas a ghríosú le gealltanas i leith chraoladh na n-ealaíon
traidisiúnta a chuimsiú mar chuid dá riachtanas le haghaidh ceadúnú. 

4.5.4 Ba cheart go gcuirfeadh An Chomhairle Ealaíon tús le comhráití le Coimisiún Craoltóireachta Éireann
(CCÉ). Moltar go dtionólfaí sraith cruinnithe idir An Chomhairle Ealaíon agus CCÉ laistigh de shé mhí
agus go mbeadh na healaíona traidisiúnta mar eochairmhír ar an gclár oibre. 

4.6  EEC (Eagras um Chearta Cheolta)

4.6.1 Is é EEC a riarann an dleacht taibhithe i gceol cóipchearta in Éirinn ar son a mball – scríbhneoirí
amhráin, cumadóirí agus foilsitheoirí ceoil – agus ar son bhaill na gcumann thar lear atá cleamhnaithe
leis. Is é feidhm an EEC bailiú agus dáileadh a dhéanamh ar dhleachta ag éirí as taibhithe poiblí de
shaothair chóipchearta. Is eagraíocht neamhbhrabúsach í EEC. 

Is cóirithe traidisiúnta iad tuairim is 14 faoin gcéad de na saothair uile atá cláraithe le EEC óna mbaill
agus dáileann EEC breis is €130,000 ar a bhaill ar bhonn bliantúil le haghaidh na cóirithe traidisiúnta
seo. Tá EEC bainteach chomh maith i gcur chun cinn cheol traidisiúnta na hÉireann, agus tacaíonn
EEC le haonaigh agus féilte áirithe a eagraítear chuile bhliain ar mhaithe leis na healaíona traidisiúnta.
Suas le €22,000 sa bhliain atá i gceist anseo. Dar leis an eagraíocht fuair tuairim is tríocha aonach
agus féile deontais ón EEC le ceithre bliana anuas. 

Ina ainneoin sin, is é dearcadh an Choiste go bhfuil mórchuid mearbhaill ann, gan trácht ar
chonspóid, i dtaobh shaincheist an cheoil thraidisiúnta agus bailiú dleachta. Go sonrach, de bhrí go
bhfuil mórchuid saincheisteanna i dtaobh cheol traidisiúnta na hÉireann agus bailiú dleachta taibhithe
le réiteach fós, cúis imní é don gCoiste an comhaontú a rinneadh idir EEC agus Comhaltas Ceoltóirí
Éireann inar thoiligh Comhaltas táille bliantúil a íoc le EEC le haghaidh ceadúnais ghinearálta maille le
fóirdheontais airgeadúla thar cúig bliana.

Creideann an Coiste gur cheart don Chomhairle Ealaíon dul chun cainte le PPI, MCPS agus EEC le
hiarracht a dhéanamh in éineacht dul i gceann cheist na ndleachta le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta
agus teacht ar réitigh a bheadh inghlactha do gach páirtí. 

Recommendation

4.6.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon ról ceannasach a ghlacadh i ndáil le himscrúdú ar cheist na ndleachtaí
i dtaca leis na healaíona traidisiúnta de agus na heagraíochtaí ábhartha a ghríosú le dul i gceann cheist
na ndleachta le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta agus teacht ar réitigh a bheadh inghlactha do gach
páirtí. 



Intreoir

Sa roinn seo, leagann an Coiste amach na gnéithe a mheasann sé a bheith riachtanach le measúnú a dhéanamh
feasta ar iarratais ar mhaoiniú i leith na n-ealaíon traidisiúnta.

5.1 Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta a Cheapadh

5.1.1 Dar le mórchuid daoine, cruthúnas is ea an folúntas le haghaidh Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta ar
fheidhmeannas na Comhairle Ealaíon nach bhfuil An Chomhairle Ealaíon dáiríre faoin cúraimí i leith
na n-ealaíon traidisiúnta. Is léir, mar sin, nárbh fhéidir athrú meoin sa Chomhairle i leith na n-ealaíon
traidisiúnta a chur in iúl ar shlí níos fearr ná trí Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta tiomanta a cheapadh
laistigh de shé mhí. 

Go sonrach, molann an Coiste ‘Oifigeach lánaimseartha’ seachas ‘Speisialtóir’. Fostaíonn An
Chomhairle Ealaíon speisialtóirí foirme ealaíne faoi láthair ar bhonn páirtaimseartha, ach is é tuairim
an Choiste gur gá Oifigeach lánaimseartha a cheapadh d’fhonn an tionchar a theastaíonn a imirt ar
ghníomhaíocht ealaíon traidisiúnta. Thairis sin, molann an Coiste go ndéanfaí na healaíona traidisiúnta
a acmhainniú go domhain laistigh den gComhairle Ealaíon, sé sin, go gcuirfí maoiniú méadaithe ar fáil
do na healaíona traidisiúnta, agus le cois, go mbunófaí foireann nó roinn laistigh den gComhairle
Ealaíon le cinntiú nach mbeidh cúram na n-ealaíon traidisiúnta ag brath ar chumas agus ar thiomantas
aon duine ar leith. 

Aithníonn an Coiste go bhfeicfear mórchuid tionscnamh mar thoradh ar cheapadh Oifigeach Ealaíon
Traidisiúnta. Leagann an Coiste amach sna ranna thíos na príomhchúraim a gcreideann siad gur cheart
a bheith mar bhonn le bearta an Oifigigh. 

Moltaí

5.1.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta lánaimseartha, ard-phróifíle a bhfuil
meas air/uirthi go coitianta a cheapadh laistigh de shé mhí. 

5.1.3 Ba cheart an post seo a acmhainniú go domhain laistigh den gComhairle, i dtéarmaí an t-airgeadas a
chuirfear ar fáil dó agus i dtéarmaí foirne tacaíochta. 

5.2  Cuspóirí Beartais

5.2.1. Ba cheart acmhainní na Comhairle a dhíriú ar thacú agus forbairt a dhéanamh ar:        

(i) An Ealaíontóir Traidisiúnta 

(ii) Traschur, i. stíl agus stór a sheachadadh ó ghlúin go glúin

Is é atá i gceist leis an ealaíontóir traidisiúnta a thacú ná aird a thabhairt ar: 

• thacaíocht ealaíontóra i bhfoirm dámhachtainní, sparánachtaí agus scéimeanna, agus maoiniú reatha
a chur ar fáil le haghaidh eagraíochtaí ábhartha d’ealaíontóirí traidisiúnta;      

• gairmeacha ealaíontóirí traidisiúnta na hÉireann a fhorbairt, in Éirinn agus lasmuigh di;
• aitheantas oifigiúil a thabhairt d’ealaíontóirí traidisiúnta a bhfuil éacht déanta acu ar son saol cultúrtha

na hÉireann.

ROINN 5: CREAT ÉIFEACHTACH LE hAGHAIDH MAOINIÚ
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Is é atá i gceist le traschur a thacú ná aird a thabhairt ar: 

• thaisceadh agus ar rochtain ar bhunábhar a fheabhsú d’ealaíontóirí agus do phobail;
• oideachas sna healaíona traidisiúnta a sholáthar do lucht taibhithe agus do lucht éisteachta anois 

agus feasta;
• dheiseanna a thacú le haghaidh thaibhiú na n-ealaíon traidisiúnta. 

Moladh

5.2.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon a cuid acmhainní a dhíriú ar thacú agus forbairt na ngnéithe
lárnacha seo a leanas de na healaíona traidisiúnta:

• An tEalaíontóir Traidisiúnta 

• Traschur, i. stíl agus stór a sheachadadh ó ghlúin go glúin

5.3  An tEalaíontóir Traidisiúnta 

5.3.1 Damhachtainní, Sparánachtaí agus Scéimeanna agus Maoiniú Reatha

D’fhonn tacú le forbairt ealaíonta agus gairmiúil ealaíontóirí traidisiúnta, ní mór clár tacaíochtaí na
Comhairle a athcheartú i gcomhairle le saineolaithe sna healaíona traidisiúnta. Caithfidh an clár
Tacaíocht le haghaidh Ealaíontóirí, go háirithe, a bheith inniúil ar thacú le healaíontóirí traidisiúnta ar
mian leo tabhairt faoi thréimhsí taighde nó forbartha ealaíonta. 

Beidh sé díreach chomh tábhachtach céanna feasacht a spreagadh i measc ealaíontóirí traidisiúnta
faoin méid a dhéanann An Chomhairle Ealaíon ar mhaithe le healaíontóirí agus mar ar féidir leo leas a
bhaint as deiseanna ábhartha. Chuige seo, beidh gá le tionscnamh faisnéise poiblí níos forleithne
chun tacú le hiarrachtaí an Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta. 

Ba cheart maoiniú reatha le haghaidh eagraíochtaí ealaíon traidisiúnta a mheasúnú ar bhonn sochar
soiléir le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta, agus mar a chabhraíonn obair na heagraíochta le traschur. 

Moladh

5.3.2 Caithfidh maoiniú reatha na Comhairle Ealaíon agus an clár Tacaíocht le haghaidh Ealaíontóirí sochair
shoiléire a chur ar fáil do (i) an ealaíontóir traidisiúnta, agus (ii) phróiseas an traschuir.

5.3.3 Forbairt Ghairme

Aithníonn an Coiste na deacrachtaí a bhíonn ag ealaíontóirí traidisiúnta agus iad ag iarraidh slí
bheatha a shaothrú. Bíonn ar mhórchuid ealaíontóirí, nó iad go léir, dul ar chamchuairt thar lear go
rialta chun cur lena n-ioncam agus ba cheart iad a thacú san obair seo le deontais ghluaisteachta. 

Ar mhaithe le meas níos forleithne a chothú ar na foirmeacha ealaíne agus meas a tharraingt ar
ghníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta, ba cheart don Chomhairle Ealaíon tacú le forbairt
léirmheastóireacht ar na healaíona traidisiúnta in Éirinn. Tá a gcuid féin le déanamh ag teilifís, raidió,



meáin phriontála, seimineáir, comhdhálacha, léachtaí poiblí agus cainteanna neamhfhoirmeáilte agus
díospóireachtaí ag féilte sa mhéid seo. 

Moltaí

5.3.4 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí a fhorbairt le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta lena
chumasú dóibh taibhiú thar lear. 

5.3.5 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon forbairt léirmheastóireacht ar na healaíona traidisiúnta a thacú ar
mhaithe le meas níos forleithne a chothú ar na healaíona traidisiúnta in Éirinn. 

5.3.6 Aitheantas agus Tacaíocht

Creideann an Coiste go bhfuil gá le córas gradaim/aitheantais le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta a
bhfuil éacht déanta acu ar son saol cultúrtha na hÉireann agus go deimhin córas íocaíochta, b’fhéidir.
Molann an Coiste ballraíocht Aosdána a leathnú amach nó gur cheart don gComhairle féachaint ar
bhealaí eile le haitheantas a thabhairt. 

Moladh

5.3.7 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon córas gradaim/aitheantais a fhorbairt d’ealaíontóirí traidisiúnta a
bhfuil éacht déanta acu ar son saol cultúrtha na hÉireann.

5.4  Traschur

5.4.1 Trí Thaisceadh

I dtaca le traschur na n-ealaíon traidisiúnta, tá tábhacht ar leith le taisceadh agus le bunábhar a chur
ar fáil d’ealaíontóirí. Is léir gur thairbhigh lucht ealaíon traidisiúnta na hÉireann de bhunú thaisce ceoil
dúchais náisiúnta i 1987; úsáidtear é mar fhoinse faisnéise agus mar fhoinse bunábhar lena
ngníomhaíochtaí taibhithe, taifeadta agus foilsitheoireachta a choimeád ag imeacht. Díol suntais é a
mhinice is a n-admhaíonn dlúthdhiosca nó foilseachán nua nó giota taighde an chabhair a fuarthas ó
Thaisce Cheoil Dúchais Éireann (TCDÉ) agus a fhiúntaí is atá sé. Is í An Chomhairle Ealaíon a
mhaoiníonn an taisce (€332,000 i maoiniú reatha in 2004, agus réamh-mhaoiniú caipitil de €100,000
le haghaidh gníomhaíochtaí aontaithe). 

Chomh maith le bheith mar acmhainn phraiticiúil le haghaidh ealaíontóirí, tugann taisce faoi obair
chúlra chomh maith amhail catalógadh agus cóipeáil mhionsonraithe ar ábhar, stóráil cóipeanna
eisláthair a chinntiú ar eagla tubaiste, agus ag leanacht nósanna imeachta an chartlannaithe
ghairmiúil. Is eol don gCoiste go bhfuil méid áirithe bailiúchán ábhar idir phríobháideach agus
réigiúnach timpeall na tíre a d’fhéadfadh catalógadh, taisceadh agus stóráil eisláthair a bheith de
dhíth orthu. Ní mór d’aon taisce nó bhailiúchán príobháideach atá le maoiniú a fháil ón gComhairle
Ealaíon feasta cloí le nósanna imeachta an chartlannaithe ghairmiúil agus a ábhar a chur ar fáil don
phobal. Molann an Coiste chomh maith go gcuirfí cóipeanna de gach ábhar dá leithéid ar aghaidh
chuig Taisce Cheoil Dúchais Éireann le haghaidh slánchoimeád breise do na glúinte atá le teacht. 

Ar mhaithe le gach ábhar dá leithéid a choimeád slán agus a chur ar fáil, ar fud na tíre agus san TCDÉ
araon, agus i ndáil leis an tabhácht bhunúsach a ghabhann le hacmhainní dá leithéid i dtraschur na n-
ealaíon traidisiúnta, molann an Coiste go láidir go méadódh An Chomhairle Ealaíon an méid
maoinithe a chuirtear i leataobh le haghaidh taisceadh. 



25I dTreo Bheartas um na 
hEalaíona Traidisiúnta

Moltaí 

5.4.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon an méid maoinithe a chuirtear i leataobh le haghaidh taisceadh
gairmiúil na n-ealaíon traidisiúnta a mhéadú. 

5.4.3 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon taiscí agus bailiúcháin phríobháideacha a bhainistítear go gairmiúil
agus a mbíonn rochtain ag an bpobal orthu a thacú mar aon le tionscadail a chabhródh le taighde,
taifeadadh agus doiciméadú a dhéanamh ar ghníomhaíocht ealaíon traidisiúnta go háitiúil. Ní mór
d’aon taisce nó bhailiúchán príobháideach atá le maoiniú a fháil feasta ón gComhairle Ealaíon cloí le
nósanna imeachta an chartlannaithe ghairmiúil agus a ábhar a chur ar fáil don phobal. 

5.4.4 Ba cheart cóipeanna de gach ábhar atá taiscthe i dtaiscí ealaíon traidisiúnta timpeall na tíre a chur ar
aghaidh chuig Taisce Cheoil Dúchais Éireann le haghaidh a choimeád slán do na glúinte atá le teacht. 

5.4.5 Trí Oideachas

Is léir don gCoiste gur saincheist rí-thábhachtach í do mhórchuid ball de phobal na n-ealaíon
traidisiúnta ceist an oideachais sna healaíona traidisiúnta. Is mian le mórchuid, a thairbhigh iad féin de
bheith bainteach leis na healaíona traidisiúnta, go nglacfadh i bhfad níos mó daoine in Éirinn, go
háirithe páistí agus déagóirí, páirt sna foirmeacha ealaíne tonnchreathacha seo, le hiad a choimeád
beo ar a laghad. Is mian leo chomh maith go mbeadh meas agus tuiscint níos fearr ar na foirmeacha
ealaíne seo ag muintir na hÉireann i gcoitinne agus creideann siad gurb é an t-oideachas an eochair
chuige sin. Leagann na haighneachtaí béim chomh maith ar na fíorsochair shóisialta, cultúrtha agus
eacnamúla a thiocfadh mar thoradh ar níos mó daoine a bheith bainteach leis na healaíona
traidisiúnta. 

Féadann oideachas sna healaíona traidisiúnta foirmeacha éagsúla a thógáil:

• sa chéad áit, teagasc rialta (seachtainiúil nó míosúil), foirmeáilte, duine le duine nó i ngrúpa, á
sholáthar go príobháideach ag mórchuid ealaíontóirí ar fud na tíre, trí eagraíochtaí ar nós Na Píobairí
Uilleann, Cairdeas na bhFidléirí nó gasraí de Chomhaltas Ceoiltóirí Éireann, trí scoileanna ceoil áitiúla,
agus trí bhunscoileanna agus meánscoileanna;

• sa dara áit, scoileanna samhraidh agus féilte bliantúla ann mar a mbíonn dianteagasc laethúil ar siúl,
thar thréimhse seachtaine de ghnáth;

• ar deireadh, tarlaíonn gné riachtanach d’oideachas an ealaíontóra traidisiúnta lasmuigh den teagasc
foirmeáilte, ar ócáidí taibhithe mar a mbíonn traschur ar siúl.

Is féidir tacú le hoideachas sna healaíona traidisiúnta trí: 
(i) oideachas sna healaíona traidisiúnta a fheabhsú laistigh de chóras foirmeáilte na mbunscoileanna agus

na meánscoileanna, agus
(ii) soláthar níos fearr a dhéanamh le haghaidh oideachas sna healaíona traidisiúnta lasmuigh den gcóras

scoile.

D’fhéadfaí an chéad sprioc a bhaint amach trí (a) modúl ar na healaíona traidisiúnta a thabhairt
isteach sna scoileanna, agus (b) níos mó teagmhála a chothú idir ealaíontóirí traidisiúnta agus na
scoileanna. Maidir leis an dara ceann díobh seo, is beag gníomhaíocht inscoile a dtugann eagraíochtaí
ealaíon traidisiúnta faoi i láthair na huaire. Déanann roinnt ealaíontóirí aonánacha roinnt múineadh
sna scoileanna ach is deacair an méid a thomhas. Braitheann sé go minic ar shuíomh agus/nó
iarrachtaí na scoile féin. Creideann an Coiste gur cheart go mbeadh An Chomhairle Ealaíon chun
tosaigh ag gríosú agus ag tacú eagraíochtaí ealaíon traidisiúnta agus ealaíontóirí le tabhairt faoi níos
mó tionscnamh ealaíon-sna-scoileanna. Ba cheart go misneodh an clár Tacaíocht le haghaidh
Ealaíontóirí go háirithe ealaíontóirí traidisiúnta le tabhairt faoin obair seo. Tá sé riachtanach go gcuirfí



na healaíona traidisiúnta i láthair páistí scoile go forleathan má táthar le meas ar na foirmeacha
ealaíne seo a mhéadú. Aithníonn an Coiste go gcuirfidh na ‘Treoirlínte le haghaidh Ealaíontóirí i
Scoileanna’ atá á gceapadh i láthair na huaire creat ar fáil d’ealaíontóirí agus do scoileanna araon le
haghaidh comhoibriú éifeachtach agus go meallfaidh sé ealaíontóirí isteach san obair seo. 

I dtaca leis an dara cuspóir i láthair na huaire is tríd an mhaoiniú a chuireann sí ar fáil do scoileanna
samhraidh agus féilte éagsúla ina mbíonn ranganna ar siúl, agus a tacaíocht d’obair na bPíobairí
Uilleann, Chairdeas na bhFidléirí, Chairde na Cruite, Ionad Cultúrtha Bhaile Bhúirne, Siamsaíochtaí
Malartacha agus eile a thacaíonn An Chomhairle Ealaíon le hoideachas seachscoile sna healaíona
traidisiúnta. Má mhéadaítear an tacaíocht sin agus má chabhraítear le heagraíochtaí fás agus forbairt,
beidh tionchar dearfach aige sin ar oideachas sna healaíona traidisiúnta. Ina theannta sin, creideann
an Coiste go bhfuil póitéinseal le haghaidh oideachas sna healaíona traidisiúnta i múnla Music
Network do Sheirbhísí Oideachais Áitiúla don gCeol agus tacaíonn sé leis An Chomhairle Ealaíon agus
í á moladh don Roinn Oideachais agus Eolaíochta. 

Gné riachtanach eile den oideachas sna healaíona traidisiúnta ná an ghá go mbeadh rochtain ag níos mó
daoine ar uirlisí den scoth. Is minic go dtosaíonn duine le ceachtanna ar an bhfeadóg stain. Munar spéis
leis an duine an uirlis seo, seans nach mbacfaidh siad le ceann eile a thriail. Creideann an Coiste gur
chóir aghaidh a thabhairt air seo, ach tá roinnt dúshlán le sárú ag na healaíona traidisiúnta sa mhéid seo.
Cosnaíonn sraith iomlán píopaí uilleann c. €8,000 i láthair na huaire (agus is minic liosta feithimh roinnt
blianta ann le haghaidh sraith a fháil déanta); cosnaíonn consairtín maith €2,000-€3,000; cosnaíonn
bosca ceoil cnaipí do thosaitheoir €600-€700; agus cosnaíonn cruit €2,500-€4,000 (fadhb eile is ea
liostaí feithimh do chruiteanna maithe in Éirinn). Is féidir fidleacha agus feadóga móra a fháil níos fusa
do thosaitheoirí, ach tá an Coiste go láidir den tuairim gur chóir go dtacódh agus go misneodh An
Chomhairle Ealaíon bunú taisce uirlisí ealaíon traidisiúnta ar fud na tíre le tosaitheoirí a éascú le huirlisí
éagsúla a thriail agus uirlisí den scoth a chur ar fáil dóibh siúd a mbeadh gealladh fúthu. Creideann an
Coiste go dtiocfadh sochair gan áireamh ó thionscnaimh dá leithéid ar fud na tíre. 

Ina theannta sin, toisc go mbaineann uirlis mar na píobaí uilleann go huathúil le healaíona traidisiúnta na
hÉireann – cé gur constaicí móra iad praghas agus infhaighteacht na n-uirlisí – gur cheart go dtacódh An
Chomhairle Ealaíon le taighde ar a dtáirgeadh d’fhonn nuálachas a spreagadh agus táirgiúlacht a
mhéadú. D’fhéadfaí é seo a dhéanamh b’fhéidir i gcomhar leis Na Píobairí Uilleann, eagraíocht a bhfuil
togha oibre déanta acu ag cur seinm na bpíopaí uilleann chun cinn le beagnach 40 bliain. 

Is fiú smaoineamh freisin ar stádas na n-ealaíon traidisiúnta ag an tríú leibhéal. Faoi láthair, tá dhá chúrsa
fo-chéime i dtaibhiú an cheoil thraidisiúnta, cé go n-ofráileann roinnt coláistí tríú leibhéil ceol traidisiúnta
na hÉireann mar ghné dá gcéimeanna ceoil. Tá cúrsaí iarchéime i gceol agus i ndamhsa traidisiúnta na
hÉireann forbartha ag Ionad Ceoil Dhomhanda na hÉireann i Luimneach. Tá géarghá leis na tionscnaimh
seo go léir le scileanna breise a thabhairt d’ealaíontóirí traidisiúnta ar mhaithe le gairm a fhorbairt, taighde
a mhisniú agus cur lenár dtuiscint ar na foirmeacha ealaíne seo, agus ar ndóigh comhurraim a thabhairt
d’ealaíona traidisiúnta na hÉireann mar réimse staidéir, mar ghairm agus mar fhoirm ealaine. Caithfear tacú le
tionscnaimh ar bith a chuireann le stádas na n-ealaíon traidisiúnta ag an tríú leibhéal. 

Moltaí

5.4.6 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon soláthar foirmeáilte a lorg le haghaidh oideachas sna healaíona
traidisiúnta sa chóras oideachais agus gníomhaíochtaí ealaíon-i-scoileanna ag ealaíontóirí agus
eagraíochtaí traidisiúnta a thacú agus a mhisniú.

5.4.7 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon tacaíocht mhéadaithe a chur ar fáil le haghaidh oideachas
seachscoile sna healaíona traidisiúnta. 

5.4.8 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon bunú bancanna uirlisí ealaíon traidisiúnta ar fud na tíre a mhisniú agus a thacú. 

5.4.9 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon taighde ar tháirgeadh na bpíobaí uilleann a mhisniú agus a thacú. 
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5.4.10 Trí Thaibhiú

Má táthar leis na healaíona traidisiúnta a chaomhnú ní mór tacú le himeachtaí mar a mbíonn traschur
ar siúl. Ar na himeachtaí seo tá féilte, fleadhanna, scoileanna samhraidh, ‘seisiúin’ neamhfhoirmeáilte,
agus ócáidí taibhithe níos foirmeáilte.

Féilte, fleadhanna agus scoileanna samhraidh

Cruthú is ea é ar thábhacht an traschuir i bhforbairt na n-ealaíon traidisiúnta an oiread féilte ealaíon
traidisiúnta beaga, neamhspleácha atá tar éis teacht ar an bhfód le blianta beaga anuas ar fud na tíre.
Deiseanna is ea féilte, scoileanna samhraidh agus fleadhanna d’ealaíontóirí teacht le chéile, a bheith
muinteartha, taibhiú, plé agus foghlaim a dhéanamh agus tá siad riachtanach le pobal na n-ealaíon
traidisiúnta a neartú agus na healaíona traidisiúnta a fhorbairt. Ócáidí iad ní amháin do cheiliúradh na
bhfoirmeacha ealaíne seo do lucht éisteachta agus lucht leanúna, nó don turasasóireacht agus do na
sochair a thagann aisti, is diantréimhsí tábhachtacha foghlama agus traschuir iad do chleachtóirí
chomh maith a fhéadann a ngníomhaíochtaí agus an tsamhlaíocht ealaíonta acu a choimeád ag
imeacht go ceann seachtainí nó míonna go fiú ina ndiaidh. 

Is amhlaidh an cás le himeachtaí a d’aicmeofaí de ghnáth mar imeachtaí iomaíocha, i. fleadhanna
agus Oireachtas na Gaeilge. Is é tuairim an Choiste gur chóir don Chomhairle Ealaíon imeachtaí dá
sórt a thacú ar an mbonn gur ócáidí tábhachtacha iad le haghaidh thraschur na n-ealaíon traidisiúnta.

Seisiúin

Braitear go forleathan gur cuid bhunúsach de na healaíona traidisiúnta í an nós na healaíona
traidisiúnta a thaibhiú i dtithe tábhairne. Ní amháin go n-oireann an suíomh neamhfhoirmeáilte do
mhórchuid ealaíontóirí, ach is féidir leis an ‘seisiún íoctha’ ina n-íoctar beirt nó triúr ceoltóirí le taibhiú
go rialta in ionad éigin a bheith go maith mar fhoinse ioncaim. 

Cé gur féidir go gcruthódh an timpeallacht cheart – lucht féachana maith, fuaimíocht mhaith, áit
chompordach le taibhiú – ócáidí suntasacha le haghaidh ealaíontóirí agus lucht féachana araon, ní mór
a mheabhrú gur minic a bhíonn an timpeallacht ina dtaibhíonn ealaíontóirí traidisiúnta neamhoiriúnach
agus rachadh sé go mór chun sochair dóibh áiteanna eile a bheith ar fáil. Is fiú chomh maith breathnú
ar impleachtaí an reachtaíocht a ritheadh le gairid a thoirmeascann ar pháistí faoi ocht mbliana déag
d’aois a bheith i dtithe tábhairne i ndiaidh 9pm. Baineann sé seo uathu an deis a bhíodh acu páirt a
ghlacadh i seisiúin cheoil agus foghlaim go neamhfhoirmeáilte ó cheoltóirí a raibh níos mó taithí acu. 

Sna dálaí nua seo, tá sé ríthábhachtach go misneodh agus go dtacódh An Chomhairle Ealaíon pobal
na n-ealaíon traidisiúnta le deiseanna a fhorbairt le haghaidh taibhiú foirmeáilte agus
neamhfhoirmeáilte i dtimpeallachtaí ardchaighdeáin. 

Moltaí

5.4.11 Ba cheart go leanfadh An Chomhairle Ealaíon lena clár maoinithe le haghaidh féilte agus imeachtaí
ealaíon traidisiúnta agus é a fhorbairt ar bhealach nuálach chomh maith. 

5.4.12 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon imeachtaí ceoil thraidisiúnta a aicmítear mar iomaíoch a thacú ar an
mbonn go bhfuil siad tábhachtach le haghaidh traschur. 

5.4.13 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon cabhrú le deiseanna a fhorbairt do pháistí agus do dhéagóirí le gur
féidir leo na healaíona traidisiúnta a thaibhiú i suíomhanna sóisialta. 

5.4.14 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon forbairt timpeallachtaí ardchaighdeáin le haghaidh taibhiú ealaíon
traidisiúnta a thacú agus a mhisniú



Mar chlabhsúr ar a thuarascáil, tugann an Coiste thíos na moltaí go léir atá déanta aige i ndáil leis na healaíona
traidisiúnta. 

Sainmhíniú ar Ealaíona Traidisiúnta na hÉireann

1.1.5 Ba cheart ealaíona traidisiúnta na hÉireann a shainmhíniú mar ealaíona a chuimsíonn ‘ceol,
amhránaíocht agus damhsa traidisiúnta, agus ealaíona béil mar an scéalaíocht agus an t-agallamh
beirte’. 

1.1.6 Caithfidh aon sainmhíniú ar ealaíona traidisiúnta na hÉireann a cheapfar chun críocha na Comhairle
Ealaíon féachaint le bheith chomh huileghabhálach agus is féidir. 

Oiriúnacht agus Ábharthacht na dTéarmaí ‘Amaitéarach’, ‘Gairmiúil’ agus ‘Deonach’ 

1.2.4 Tá na téarmaí ‘gairmiúil’ agus ‘deonach’ ábhartha do na healaíona traidisiúnta ar na bealaí seo a leanas: 

•  thiocfadh luach saothair iomlán an ealaíontóra traidisiúnta ‘gairmiúil’ nó cuid mhór de óna 
c(h)leachtas ealaíonta;

• d’fhéadfaí ‘deonach’ a thabhairt ar mhórchuid gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta, sa chiall 
nach é luach saothair airgeadúil is aidhm dóibh siúd a ghlacann páirt sna gníomhaíochtaí seo.

1.2.5 Ní bhaineann an téarma ‘amaitéarach’ le hábhar nuair a bhítear ag déanamh cur síos ar
ghníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta.

1.2.6 Caithfear a chur san áireamh nuair a bhíonn iarratais ar thacaíocht á meas go bhféadfadh nach
ealaíontóirí ‘gairmiúla’ iad cuid de na cleachtóirí is suaithinsí agus is mó tionchair sna healaíona
traidisiúnta. 

1.2.7 Níor chóir go mbeadh nádúr ‘deonach’ gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta ina chonstaic riamh i ndáil
le tacaíocht a sholáthar do na healaíona traidisiúnta. 

Ealaíona Traidisiúnta na hÉireann: I dTreo Bheartais Chomhleanúnaigh

2.12 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon príomhról cúraim a ghlacadh uirthi féin agus a chomhlíonadh i dtaca
le forbairt agus tacú na n-ealaíon traidisiúnta agus gníomhú i dtreo imeascadh eolgasach na n-ealaíon  
traidisiúnta le struchtúir, córais agus fealsúnachtaí lárnacha ghníomhaíochtaí uile na Comhairle. 

2.13 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon beartas ealaíon traidisiúnta poiblí a fhorbairt le ról déach, (i) lena cuid
oibre féin a threorú, agus (ii) le bonn eolais a sholáthar do bheartas foras agus ranna stáit eile.

2.14 Ní mór do bheartas ealaíon traidisiúnta a bheith cuimsitheach, ní roghnach, agus é tógtha ar nearta
dúchasacha na n-ealaíon traidisiúnta.

2.15 Ar mhaithe le bonn eolais a chur faoi thionscnaimh bheartais le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta
feasta, ba cheart don gComhairle tabhairt faoi chomhairliúchán leanúnach le healaíontóirí traidisiúnta.

Ról na Comhairle Ealaíon um Mhaoiniú

3.2.5 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon oiriúnacht na ndámhachtainní, scéimeanna agus sparánachtaí atá
ann faoi láthair le haghaidh cleachtas ealaíon traidisiúnta comhaimseartha a athbhreithniú láithreach,
trí dhul i gcomhairle le saineolaithe ealaíon traidisiúnta.

3.2.6 Ba cheart don gComhairle Ealaíon oiriúnacht a beartas ealaíon um iarratas ar mhaoiniú reatha do
ghníomhaíocht chomhaimseartha ealaíon traidisiúnta a choimeád faoi shíorathbhreithniú, i gcomhairle
le saineolaithe ealaíon traidisiúnta.

CLABHSÚR: LIOSTA MOLTAÍ
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3.2.7 Is gá don gComhairle Ealaíon tabhairt faoi bhunthionscnamh feasachta poiblí ar mhaithe le (i) áiteamh
ar ealaíontóirí traidisiúnta go bhfuil an Chomhairle dáiríre faoi thacú leo, agus (ii) pobal na n-ealaíon
traidisiúnta a chur ar an eolas i dtaobh na deontais agus an mhaoiniú atá ar fáil dóibh tríd An
Chomhairle Ealaíon. 

Comhaltas Ceoltóirí Éireann

3.3.7 Ní mór don gComhairle Ealaíon a freagrachtaí i leith na n-ealaíon traidisiúnta a chomhlíonadh. Níor
chóir ‘Comhairle Ealaíon Traidisiúnta’ a bhunú.

3.3.8 Ba cheart don gComhairle Ealaíon gaolmhaireachtaí maoinithe a fhorbairt le gasraí áitiúla de CCÉ ar
fud na tíre.

3.3.9 Ní mór don gComhairle Ealaíon agus CCÉ iarrachtaí úra a dhéanamh lena ngaolmhaireacht a fheabhsú. 

Na hEalaíona Traidisiúnta á gCothú

3.4.6 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon gealltanas a lorg ón Rialtas a chumasóidh di an tacaíocht a thugann
sí do na healaíona traidisiúnta a mhéadú, ionas go mbeadh sé, laistigh de thrí go cúig bliana, ar
cheann de na ceithre fhoirm ealaíne is mó a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Ba cheart go
gcumasódh an maoiniú breise seo di freagairt do riachtanais phobal na n-ealaíon traidisiúnta gan
teagmháil do mhaoiniú le haghaidh foirmeacha eile ealaíne. 

Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann

4.1.2 Ba cheart go mbeadh meon oscailte ag An Chomhairle Ealaíon i ndáil le gníomhaíochtaí ealaíon
traidisiúnta a mhaoniú ar fud oileán na hÉireann i gcomhar le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.

Cur chun cinn na nEalaíon Traidisiúnta ag an Stát go hIdirnáisiúnta

4.2.2 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon tacaí ábhartha ar nós deontas gluaisteachta a dhíriú le cabhrú le
healaíontóirí traidisiúnta póitéinseal tharraingteacht na n-ealaíon traidisiúnta thar lear a uasmhéadú. 

4.2.3 I gcibé struchtúir nua a cheapfar mar thoradh ar an athbhreithniú ar an mbeartas ealaíon idirnáisiúnta,
caithfidh na healaíona traidisiúnta ról lárnach a thógáil i gcur chun cinn chultúr na hÉireann thar lear. 

Údaráis Áitiúla

4.3.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon údaráis áitiúla a ghríosú le dul i gcomhairle le healaíontóirí agus
eagraíochtaí traidisiúnta áitiúla ar mhaithe le beartais a fhorbairt a d’fhreastalódh ar a riachtanas agus
a dhíreodh aird faoi leith ar phóitéinseal na n-ealaíon traidisiúnta ina gceantar. 

4.3.3 Tá gá le breis fóirdheontas le haghaidh gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta i gceantair údarás áitiúil
agus breis clárú i gcás na n-ealaíon traidisiúnta in ionaid a fhaigheann tacaíocht ó údaráis áitiúla. 

Tacaíochtaí Gaeilge

4.4.2 Aithníonn an Coiste go gcaithfidh an Ghaeilge a bheith ina cuid tábhachtach d’aon bheartas
comhleanúnach um na healaíona traidisiúnta agus gur cheart don gComhairle Ealaíon tacaíocht a
mhisniú ar bhonn leathan le haghaidh gníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta sa Ghaeilge. 

4.4.3 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon tionscnaimh a thacú a d’fhorbródh múineadh na hamhránaíochta
ar an sean-nós laistigh de cheantair Ghaeltachta agus lasmuigh díobh. 



Craoladh Raidió agus Teilifíse

4.5.2 Ar an mbonn go bhfuil gníomhaíochtaí RTÉ fíórthábhachtach do na healaíona traidisiúnta, ba cheart
go ndéanfadh An Chomhairle Ealaíon gach iarracht an ghaol idir dá fhoras a neartú. Ba cheart go
mbeadh fóram rialta ann le plé a dhéanamh ar ábhair a bhaineann leis na healaíona i gcoitinne agus,
ar ndóigh, ba cheart go mbeadh na healaíona traidisiúnta lárnach don ngaol seo. 

4.5.3 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon an Rialtas a ghríosú le gealltanas i leith chraoladh na n-ealaíon
traidisiúnta a chuimsiú mar chuid dá riachtanas le haghaidh ceadúnú. 

4.5.4 Ba cheart go gcuirfeadh An Chomhairle Ealaíon tús le comhráití le Coimisiún Craoltóireachta Éireann
(CCÉ). Moltar go dtionólfaí sraith cruinnithe idir An Chomhairle Ealaíon agus CCÉ laistigh de shé mhí
agus go mbeadh na healaíona traidisiúnta mar eochairmhír ar an gclár oibre

ECC/IMRO

4.6.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon ról ceannasach a ghlacadh i ndáil le himscrúdú ar cheist na
ndleachtaí i dtaca leis na healaíona traidisiúnta de agus na heagraíochtaí ábhartha a ghríosú le dul i
gceann cheist na ndleachta le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta agus teacht ar réitigh a bheadh
inghlactha do gach páirtí. 

Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta a Cheapadh

5.1.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta lánaimseartha, ard-phróifíle a bhfuil
meas air/uirthi go coitianta a cheapadh laistigh de shé mhí. 

5.1.3 Ba cheart an post seo a acmhainniú go domhain laistigh den gComhairle, i dtéarmaí an t-airgeadas a
chuirfear ar fáil dó agus i dtéarmaí foirne tacaíochta. 

Cuspóirí Beartais

5.2.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon a cuid acmhainní a dhíriú ar thacú agus forbairt na ngnéithe
lárnacha seo a leanas de na healaíona traidisiúnta

• An tEalaíontóir Traidisiúnta 
• Traschu, i. stíl agus stór a sheachadadh ó ghlúin go glúin

Damhachtainní, Sparánachtaí agus Scéimeanna agus Maoiniú Reatha

5.3.2 Caithfidh maoiniú reatha na Comhairle Ealaíon agus an clár Tacaíocht le haghaidh Ealaíontóirí sochair 
shoiléire a chur ar fáil do (i) an ealaíontóir traidisiúnta, agus (ii) phróiseas an traschuir.

Forbairt Ghairme

5.3.4 Caithfidh An Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí a fhorbairt le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta lena
chumasú dóibh taibhiú thar lear. 

5.3.5 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon forbairt léirmheastóireacht ar na healaíona traidisiúnta a thacú ar
mhaithe le meas níos forleithne a chothú ar na healaíona traidisiúnta in Éirinn. 
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Aitheantas agus Tacaíocht

5.3.7 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon córas gradaim/aitheantais a fhorbairt d’ealaíontóirí traidisiúnta a
bhfuil éacht déanta acu ar son saol cultúrtha na hÉireann.

Taisceadh

5.4.2 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon an méid maoinithe a chuirtear i leataobh le haghaidh taisceadh
gairmiúil na n-ealaíon traidisiúnta a mhéadú. 

5.4.3 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon taiscí agus bailiúcháin phríobháideacha a bhainistítear go gairmiúil
agus a mbíonn rochtain ag an bpobal orthu a thacú mar aon le tionscadail a chabhródh le taighde,
taifeadadh agus doiciméadú a dhéanamh ar ghníomhaíocht ealaíon traidisiúnta go háitiúil. Ní mór
d’aon taisce nó bhailiúchán príobháideach atá le maoiniú a fháil feasta ó An Chomhairle Ealaíon cloí
le nósanna imeachta an chartlannaithe ghairmiúil agus a ábhar a chur ar fáil don phobal. 

5.4.4 Ba cheart cóipeanna de gach ábhar atá taiscthe i dtaiscí ealaíon traidisiúnta timpeall na tíre a chur ar
aghaidh chuig Taisce Cheoil Dúchais Éireann le haghaidh a choimeád slán do na glúinte atá le teacht. 

Oideachas

5.4.6 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon soláthar foirmeáilte a lorg le haghaidh oideachas sna healaíona
traidisiúnta sa chóras oideachais agus gníomhaíochtaí ealaíon-i-scoileanna ag ealaíontóirí agus
eagraíochtaí traidisiúnta a thacú agus a mhisniú.

5.4.7 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon tacaíocht mhéadaithe a chur ar fáil le haghaidh oideachas
seachscoile sna healaíona traidisiúnta. 

5.4.8 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon bunú bancanna uirlisí ealaíon traidisiúnta ar fud na tíre a mhisniú
agus a thacú. 

5.4.9 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon taighde ar tháirgeadh na bpíobaí uilleann a mhisniú agus a thacú. 

Thaibhiú

5.4.11 Ba cheart go leanfadh An Chomhairle Ealaíon lena clár maoinithe le haghaidh féilte agus imeachtaí
ealaíon traidisiúnta agus é a fhorbairt ar bhealach nuálach chomh maith. 

5.4.12 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon imeachtaí ceoil thraidisiúnta a aicmítear mar iomaíoch a thacú ar an
mbonn go bhfuil siad tábhachtach le haghaidh traschur. 

5.4.13 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon cabhrú le deiseanna a fhorbairt do pháistí agus do dhéagóirí le gur
féidir leo na healaíona traidisiúnta a thaibhiú i suíomhanna sóisialta. 

5.4.14 Ba cheart don Chomhairle Ealaíon forbairt timpeallachtaí ardchaighdeáin le haghaidh taibhiú ealaíon
traidisiúnta a thacú agus a mhisniú.

D’fhormheas Jerome Hynes, Philip King agus Katie Verling an tuarascáil seo go foirmeáilte ar an Máirt, 13 Iúil 2004. 
Thug Úna Ó Murchú agus Mícheál Ó hEidhin le fios go leagfaidh siad amach a ndearcadh siúd go neamhspleách. Bhreathnaigh An
Chomhairle Ealaíon an tuarascáil ag a cruinniú den 13ú Meán Fómhair 2004 agus is é freagairt na Comhairle a thugtar thíos.
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• Muiris Ó Rócháin/Harry Hughes, Scoil Samhraidh Willie Clancy, Sráid na Cathrach, Co. an Chláir
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• Cathal Ó Broin
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• Mary McPartlan
• Eleanor McElligott, Branch Secretary, Comhaltas Ceoltóiri Éireann, Lixnaw, Co. Kerry
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• Margaret O’Sullivan, 16 Upper Cattlemarket Street, Shandon, Cork
• Irene Martin, Silvermount, Strawberry Beds, Dublin 20
• Margaret Saunders, Irish Pipe Band Association, 3 Hawthorn Drive, Wyckham Park, Dundrum, Dublin 16
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An chéad chruinniú, 15 Nollaig 2003
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King
Úna Ó Murchú
Katie Verling
Leithscéalta: Mícheál Ó hEidhin
I láthair: Ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, Fionnuala Sweeney

An dara cruinniú, 19 Eanáir 2004
Philip King (Cathaoirleach)
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
Leithscéalta: Jerome Hynes (ghlac sé páirt sa chruinniú ar an nguthán) 
I láthair: Ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, Séamus Crimmins

An tríú cruinniú, 4 Feabhra 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
I láthair: Ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, Fionnuala Sweeney

An ceathrú cruinniú, 18 Feabhra 2004 
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
I láthair: Ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, Fionnuala Sweeney

An cúigiú cruinniú, 25 Feabhra 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
I láthair: Ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, Fionnuala Sweeney

An séú cruinniú, 12 Márta 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
Leithscéalta: Philip King 
I láthair: Ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, Fionnuala Sweeney

An seachtú cruinniú, 22 Márta 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
I láthair: Ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, Fionnuala Sweeney;
Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn
* Tharraing Ms Ó Murchú agus Mr Ó hEidhin as go luath sa chruinniú

AGUISÍN 2: LIOSTA NA gCRUINNITHE COISTE A TIONÓLADH 
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An t-ochtú cruinniú, 8 Aibreán 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Katie Verling
Leithscéalta: Mícheál Ó hEidhin, Úna Ó Murchú
I láthair: Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn

An naoú cruinniú, 23 Aibreán 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Katie Verling
Leithscéalta: Mícheál Ó hEidhin, Úna Ó Murchú
I láthair: Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn

An deichiú cruinniú, 20 Bealtaine 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Katie Verling
Leithscéalta: Mícheál Ó hEidhin, Úna Ó Murchú
I láthair: Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn

An t-aonú cruinniú déag, 11 Meitheamh 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Katie Verling
Leithscéalta: Úna Ó Murchú
I láthair: Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn

An dóú cruinniú déag, 30 Meitheamh 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
I láthair: Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn

An triú cruinniú déag, 7 Iúil 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Úna Ó Murchú
Katie Verling
Leithscéalta: Mícheál Ó hEidhin
I láthair: Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn
* Tharraing Ms Ó Murchú as go luath sa chruinniú

An ceathrú cruinniú déag, 13 Iúil 2004
Jerome Hynes (Cathaoirleach)
Philip King 
Mícheál Ó hEidhin
Úna Ó Murchú
Katie Verling
I láthair: Oifigeach Tionscadail an Choiste Speisialta, Toner Quinn



Fearann An Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuarascáil an Choiste Speisialta um na hEalaíona Traidisiúnta mar
chéim thábhachtach i dtreo bheartas cuimsitheach ar na foirmeacha ealaíne mórluachmhara seo.  Is é tuairim na
Comhairle go bhfuil moltaí agus focail an Choiste idir fhaisnéiseach agus oiliúnach, agus go bhfuil deis den scoth
ann anois feabhsú tábhachtach a dhéanamh ar an soláthar le haghaidh na healaíona traidisiúnta in Éirinn. 

Imlíníonn tuarascáil an Choiste roinnt moltaí mionsonraithe ar ghlac an Chomhairle leo go ginearálta, ach is léir
go bhfuil gá le tuilleadh machnaimh sula dtuigfimid an tslí le hiad a bhrostú ar an gcaoi is éifeachtaí. 

Is é a thugtar thíos ná chéad fhreagairt na Comhairle, a chruinníonn príomhshnáitheanna na tuarascála, agus a
bheidh mar bhonn le díospóireacht mar gheall ar an tacaíocht a thabharfaidh an Chomhairle do na healaíona
traidisiúnta amach anseo. 

Na hEalaíona Traidisiúnta á Sainmhiniú
Faomhann An Chomhairle Ealaíon gur cheart go gcuirfí ceol, amhránaíocht agus damhsa traidisiúnta, i
dteannta le healaíona béil dála seanchas agus agallamh beirte, san áireamh sa sainmhíniú ar na
healaíona traidisiúnta, agus gur cheart don gComhairle Ealaíon an bhrí is cuimsithí is féidir a bhaint as
an sainmhíniú. Cé go bhfaomhann an Chomhairle gur cuid dílis de na healaíona traidisiúnta í an
Ghaeilge, cuireann an Chomhairle roimpi tacú le cleachtas na n-ealaíon traidisiúnta bíodh sé i nGaeilge
nó i mBéarla. 

Faomhann An Chomhairle Ealaíon conclúidí an Choiste Speisialta maidir le hoiriúnacht agus ábharthacht
na dtéarmaí ‘amaitéarach’, ‘gairmiúil’ agus ‘deonach’ agus beidh meas aici ar a 
n-ábharthacht nó eile laistigh de phobal na n-ealaíon traidisiúnta sa déileáil a bheidh aici leis na
foirmeacha ealaíne seo. 

Ról na Comhairle Ealaíon
Admhaíonn An Chomhairle Ealaíon go ndearnadh neamhchúram riamh de na healaíona traidisiúnta
agus go bhfuil siad ar an ngannchuid ó thaobh maoinithe de i láthair na huaire, agus tá fúithi tabhairt
faoi fhorbairt na n-ealaíon traidisiúnta ar bhealach níos gníomhaí, i gcruth is go gcuideofar leis na
foirmeacha ealaíne agus na healaíontóirí traidisiúnta seo a n-acmhainneachtaí a chur chun lántairbhe.
Aithníonn an Chomhairle a thábhachtaí is atá sé tógáil ar neart dúchasach na n-ealaíon traidisiúnta agus
an gá le beartas cuimsitheach a fhorbairt do na foirmeacha ealaíne seo. Tá an Chomhairle den tuairim
go bhfuil gá gaol níos éifeachtaí a chothú le pobal na n-ealaíon traidisiúnta, gaol a bheidh bunaithe ar
chumarsáid agus ar chomhairliúchán leanúnach. 

Aithníonn an Chomhairle go bhfuil raon eagraíochtaí agus pearsanra faoi láthair ag tabhairt faoi
mhórchuid gníomhaíochtaí mórluachmhara i réimse na n-ealaíon traidisiúnta, agus féachann sí leis an
obair seo a chomhlánú agus tacú léi. Ní bheadh sé oiriúnach nó indéanta don gComhairle a bheith mar
sholáthraí aonair maoinithe agus tacaíochta le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta, ach tá sé rún ag an
gComhairle oibriú go réamhghníomhach le páirtithe eile lena chinntiú go mbíonn tacaíocht an stáit
sásúil agus curtha i bhfeidhm go híogaireach, agus chun na tacaíochtaí deonacha atá ann faoi láthair a
choimeád ar siúl. Sa tacaíocht a thabharfar do ghníomhaíochtaí reatha, féachfaidh an Chomhairle
chomh maith le tionscnaimh nua a mhisniú a chumhachtóidh ealaíontóirí agus a neartóidh na
foirmeacha ealaíne seo sa bhaile agus i gcéin.   

I dtaca leis na cuspóirí seo, tá gealltanas tugtha ag an gComhairle iarratas láidir a dhéanamh láithreach
ar an Rialtas le haghaidh acmhainní breise airgeadais a chumasóidh di tacaíocht a mhéadú do na
healaíona traidisiúnta, i gcruth is go mbeadh ionad feiceálach ag na foirmeacha ealaíne seo i maoiniú
na Comhairle taobh le tosaíochtaí beartais eile. Ina theannta sin, tá an Chomhairle lándáiríre faoin
saineolas agus an pearsanra a theastaíonn a fháil le go bhféadann sí ról eolasach a bheith aici i
bhforbairt na n-ealaíon traidisiúnta: tosaíocht is ea í dá réir sin foireann a cheapadh chun tacú le ról nua
feabhsaithe na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.  

AN CHOMHAIRLE EALAÍON AGUS NA HEALAÍONA TRAIDISIÚNTA 
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Dámhachtainní, Scéimeanna, Sparánachtaí agus Maoiniú Ioncaim
Tá sé faofa ag An Chomhairle Ealaíon, mar chuid den mhórathbhreithniú atá ar siúl faoi láthair ar
dhámhachtainní, scéimeanna, sparánachtaí agus beartais mhaoinithe ioncaim, go meáfar riachtanais
ealaíontóirí traidisiúnta agus go n-iomlánófar iad isteach sa chlar ‘Tacaíocht le haghaidh Ealaíontóirí’
agus sa bheartas maoinithe ioncaim. Glacann an Chomhairle leis gur cheart go bhfeicfí sochair shoiléire
(i) don ealaíontóir traidisiúnta, agus (ii) don traschur, .i. seachadadadh stíle agus stóir mar thoradh ar
mhaoiniu faoi na cláir seo. 

Tá rún daingean ag an gComhairle dul i gceann an choimhthíos a bhraitheann pobal na n-ealaíon
traidisiúnta i leith na Comhairle a bhfuil sé de thoradh soiléir air nach lorgaíonn ealaíontóirí traidisiúnta
na dámhachtainní atá ar fáil dóibh. 

An Chomhairle Ealaíon agus Oideachas sna hEalaíona Traidisiúnta
Tá An Chomhairle Ealaíon tiomanta go hiomlán i leith soláthar oideachas ealaíon – lena n-áirítear
oideachas sna healaíona traidisiúnta – ag an gcéad, dara agus tríú leibhéal, chomh maith le hoideachas
sna healaíona traidisiúnta lasmuigh de na struchtúir foirmeáilte oideachais. 

Mar chuid amháin den tiomantas seo, aithníonn an Chomhairle na dúshláin atá le tabhairt ag
amhránaíocht ar an sean-nós agus faomhann sí go gcaithfear teagasc agus traschur na foirme ealaíne
seo a mhisniú agus tacú leo. 

Uirlisí Ealaíon Traidisiúnta 
I gcomhthéacs na moltaí a rinneadh i dtuarascáil an Choiste Speisialta i dtaca le taiscí uirlisí ealaíon
traidisiúnta, tá rún ag An Chomhairle Ealaíon athbhreithniú a dhéanamh ar a beartas foriomlán i leith
taiscí uirlisí ar mhaithe le freastal ar riachtanais ealaíontóirí traidisiúnta agus phobal na n-ealaíon
traidisiúnta. 

Creideann an Chomhairle gur cheart tacú le taighde ar dhearadh agus déantúsaíocht píopaí uilleann
agus an chláirsigh Ghaelaigh, ar mhaithe le hinfhaighteacht uirlisí ardchaighdeáin a mhéadú. 

An tEalaíontóir Traidisiúnta agus Traschur
Mar chuid den bhéim beartais ar (i) an ealaíontóir traidisiúnta, agus (ii) phróiseas an traschuir, creideann
An Chomhairle Ealaíon gur cheart aire ar leith a dhíriú ar ghníomhaíochtaí ealaíon traidisiúnta i réimsí
taifeadta agus taibhithe. Admhaíonn an Chomhairle chomh maith an tábhacht a ghabhann le taisceadh
agus rochtain ar bhunábhar sna healaíona traidisiúnta, agus, go sonrach, ról Thaisce Cheoil Dúchais
Éireann. Tá rún daingean aici cabhrú leis na healaíona traidisiúnta trí thacú le taisceadh, chomh maith
le tionscadail a dhoiciméadaíonn gníomhaíocht áitiúil sna healaíona traidisiúnta. 

Admhaíonn an Chomhairle an ról barrthábhachtach atá ag féilte, scoileanna samhraidh, seisiúin
neamhfhoirmeáilte agus imeachtaí éagsúla eile sna healaíona traidisiúnta i dtraschur agus sna
foirmeacha ealaíne seo i gcoitinne, agus tá rún daingean aici forbairt a dhéanamh ar an tacaíocht a
thugann sí do na gníomhaíochtaí seo. Aithníonn an Chomhairle gur gá cheist na timpeallachta taibhithe
le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta a scrúdú, le tagairt ar leith d’fhorbairt deiseanna taibhithe
oiriúnacha le haghaidh ealaíontóirí traidisiúnta faoi bhun ocht mbliana déag. 

An Chomhairle Ealaíon agus Eagraíochtaí agus Gníomhaireachtaí Tacaíochta eile
Admhaíonn An Chomhairle Ealaíon an ról a bhí ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann le tuairim is leathchéad
bliain anuas i dtaca leis na healaíona traidisiúnta a fhorbairt agus a chur i mbéal an phobail agus ina
gcleachtadh a spreagadh agus a mhisniú, go háirithe i measc daoine óga. Tá rún ag an gComhairle gaol
bisiúil a bhunú le Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Chuirfeadh an Chomhairle fáilte roimh thograí maoinithe
don todhchaí ó bhrainsí áitiúila den gComhaltas a fhéachann le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar a
ngníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta. 



Tá An Chomhairle Ealaíon lándáiríre faoi dhul ag obair le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann/Arts
Council of Northern Ireland ar mhaithe le soláthar le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta a fheabhsú agus
tacú le gníomhaíochtaí ealaíontóirí traidisiúnta. 

Admhaíonn An Chomhairle Ealaíon an ról barrthábhachtach agus straitéiseach atá ag údaráis áitiúla i
dtacú leis na healaíona traidisiúnta, go háirithe i neartú traidisiún áitiúil, agus tá sí lándáiríre faoi dhul
ag obair leis na forais thábhachtacha seo ar mhaithe lena n-acmhainneachtaí a chur chun lántairbhe i
dtacú le gníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta agus le healaíontóirí traidisiúnta.  

Aithníonn an Chomhairle tábhacht an chraolacháin i gcur chun cinn na n-ealaíon traidisiúnta agus tá sé
tiomanta i leith láithreacht láidir a mholadh do na foirmeacha ealaíne go léir, lena n-áirítear na healaíona
traidisiúnta, i sceidil náisiúnta chraolacháin. 

Tá sé faofa ag an gComhairle beartas a fhorbairt i dtaca le bailiú dleachtanna ar thaibhiú ceoil
thraidisiúnta, ar mhaithe leis an gcleachtas is fearr a mhisniú agus dearcadh a mholadh a chuireann leasa
ealaíontóirí traidisiúnta san áireamh. 

Ealaíontóirí Traidisiúnta na hÉireann Thar Lear
Tá rún daingean ag An Chomhairle Ealaíon tacú, ar bhealaí éagsúla, le cleachtas ealaíon ealaíontóirí
traidisiúnta agus iad ag obair thar lear, agus ról a mholadh le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta i gcur
chun cinn chultúr na hÉireann ag an stát go hidirnáisiúnta. 

An Chomhairle Ealaíon agus Imeachtaí Iomaíocha
Bíodh is gur chuid de bheartas na Comhairle Ealaíon é gan tacú go díreach le himeachtaí iomaíocha, ón
uair gur cleachtas bunaithe sna healaíona traidisiúnta í an iomaíocht, tá faofa ag an gComhairle tograí
maoinithe a bhreathnú ó imeachtaí ealaíon traidisiúnta a bhfuil gné iomaíoch ag gabháil leo. 

Léirmheastóireacht ar na hEalaíona Traidisiúnta 
Admhaíonn An Chomhairle Ealaíon na sochair le haghaidh ealaíontóirí atá ag cleachtadh, agus lucht
éisteachta/féachana chomh maith, a thagann ón léirmheastóireacht ardchaighdeáin ar na healaíona
traidisiúnta, agus tá rún aici tacú le tionscnaimh éagsúla chun cabhrú lena forbairt. 

Aitheantas le haghaidh na nEalaíon Traidisiúnta 
Aithníonn An Chomhairle Ealaíon an gá le coras gradaim / aitheantais le haghaidh ealaíontóirí
traidisiúnta a bhfuil éacht déanta acu ar son saol cultúrtha na hÉireann agus tá rún aici taighde agus
forbairt a dhéanamh ar thogra le haghaidh tionscnaimh dá leithéid. 


