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RÉAMHRÁ

In 2019, aistríodh an fhreagracht as Oíche Chultúir,
an ócáid bhliantúil uile-oileáin lena gceiliúrtar cultúr,
cruthaitheacht agus na healaíona, ón Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta mar a bhí, go dtí an
Chomhairle Ealaíon.
Ag glacadh leis an ról nua seo dóibh, d’fhéach an
Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le príomh-chomhpháirtí
Oíche Chultúir, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, le
tabhairt faoi chlár cuimsitheach athbhreithnithe, taighde
agus comhairliúcháin chun eolas a dhéanamh dóibh agus
iad ag bainistiú agus ag forbairt na hócáide. Go sonrach,
san obair seo d’fhéach an Chomhairle Ealaíon chun:
→ éabhlóid Oíche Cultúir a rianú, na príomhfhachtóirí
spreagtha di a mhíniú;
→ luach poiblí reatha agus féideartha Oíche Chultúir
a thuiscint;
→ moltaí a chur ar fáil ar a fís don todhchaí agus
dá cur i gcrích.
Lena mbeartais le deireanas maidir le Luach Saothair
don Ealaíontóir, agus Comhionannas, Cearta an Duine
agus Éagsúlacht, d’fhéach an Chomhairle Ealaíon freisin
le faisnéis chruinn a bhailiú faoi íocaíocht d’ealaíontóirí a
ghlacann páirt in Oíche Chultúir agus chun ilghnéitheacht
agus ionchuimsitheacht na hócáide a thuiscint.
Sa tuarascáil seo cuirtear i láthair torthaí ó chlár
cuimsitheach oibre agus leagtar amach inti moltaí chun
eolas a chur ar fáil maidir le bainistíocht agus forbairt
Oíche Chultúir ag an gComhairle Ealaíon amach anseo.
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CÚLRA

Is tionscnamh de chuid Iontaobhas Cultúrtha Bharra
an Teampaill / Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath í
Oíche Chultúir, a thosaigh mar imeacht áitiúil nuálach ach
réasúnta beag in 2006, agus í ag fáil €20,000 ón Roinn
Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta. Sna blianta ó shin, le
níos mó tacaíochta ón rialtas láir, tá Oíche Chultúir tar éis
fáis i méid agus i bpróifíl. Anois is cuid sheanbhunaithe
dár bhféilire cultúrtha náisiúnta í, a mbíonn éileamh uirthi,
agus bíonn an rannpháirtíocht idirnáisiúnta in ionaid
Éireannacha agus misin idirnáisiúnta ag fás bliain ar bhliain.
San amlíne thíos rianaítear éabhlóid Oíche Chultúir, ó
cuireadh tús léi in 2006 go dtí 2020. Sainaithnítear na
príomhghníomhaithe lena forbairt agus leagtar amach an
comhthéacs beartais ina bhfeidhmíonn sí.
Déantar dul chun cinn an imeachta a mharcáil le
roinnt príomhphointí béime, amhail nuair a thosaigh
imeachtaí a bheith ar siúl ar fud na tíre, nuair a ceapadh
Comhordaitheoir Náisiúnta, agus nuair a rinneadh
comhpháirtíocht le RTÉ. Is féidir breathnú ar an
gComhairle Ealaíon ag glacadh le freagracht as Oíche
Chultúir in 2019 agus í ag díriú ar a forbairt mar chloch
mhíle shuntasach eile d’Oíche Chultúir.
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2006

2010

2015

2018

→ T
 osaíonn Oíche Chultúir
mar thionscnamh de chuid
Iontaobhas Cultúrtha Bharra
an Teampaill / Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath
agus 40 ionad ag oscailt saor
in aisce agus go mall san
oíche i mBarra an Teampaill i
mBaile Átha Cliath.

→ R
 eáchtáiltear Oíche Chultúir
in 20 áit éagsúil ar fud na
Poblachta, lena n-áirítear
Oileán Thoraí agus Inis Meáin.

→ D
 éantar an deichiú
heagrán d’Oíche Chultúir a
cheiliúradh, le níos mó ná
1,500 imeacht ar siúl.

→ C
 uirtear tús le sraith de
phodchraoltaí Oíche Chultúir.

→ O
 ícheanta Cultúir ar siúl i
réigiúin Ghaeltachta den
chéad uair riamh.

2016

2007
→ Is imeacht ar fud na cathrach
í Oíche Chultúir agus níos mó
ná 82 ionad cultúrtha i mBaile
Átha Cliath ag glacadh páirte.
→ C
 uireann Bus Átha Cliath
iompar saor in aisce ar fáil, ag
nascadh na n-ionad.

→ R
 eáchtáiltear Oíche Chultúir
i nDoire chomh maith le Béal
Feirste.

2012
→ O
 ícheanta Cultúir
Éireannaigh ar siúl i Londain,
Leeds, Newcastle agus
Learpholl, Sasana.
→ A
 ip Oíche Chultúir Bhaile
Átha Cliath seolta.

2008

2013

→ D
 éantar Oíche Chultúir
a leathnú amach chun
Corcaigh, Gaillimh, Luimneach
agus Port Láirge a chuimsiú.

→ C
 omhordaitheoir Náisiúnta
ceaptha.

2009

→ A
 n chéad cheolchoirm
agus craoladh beo ar RTÉ.
Seinneann Ceolfhoireann
Choirme RTÉ i gCearnóg
Theach an Tionóil, Barra an
Teampaill, Baile Átha Cliath,
le craoladh beo ar Arena,
RTÉ Raidió 1.

→ R
 eáchtáiltear Oíche Chultúir
i mBaile Átha Cliath agus i
ndeich gcinn de chathracha
agus de chontaetha eile (Trá
Lí, Ros Comáin, Luimneach,
Corcaigh, Leitir Ceanainn,
Gaillimh, Port Láirge, Maigh
Eo, Loch Garman agus
Sligeach).

→ A
 ip Oíche Chultúir Náisiúnta
seolta.

→ C
 uirtear tús leis an gclár um
Ambasadóir Oíche Chultúir.
→ I gcomhpháirt le hÉire 2016,
cuireann Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, OOP
agus RTÉ sraith speisialta
d’imeachtaí beo agus craolta
i láthair don Chomóradh
Céad Bliain i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath le haghaidh Oíche
Chultúir.
→ R
 eáchtáiltear timpeall 3,000
imeacht i 40 baile, cathair
agus réigiún.

2017
→ R
 eáchtáiltear imeachtaí
i bPáras (Centre Culturel
Irlandais) agus i Nua-Eabhrac
(Irish Arts Centre) den chéad
uair.
→ C
 eannródaithe Oíche
Chultúir ceaptha ag an Aire
Cultúir.

2019
→ A
 istríonn an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta
an fhreagracht as Oíche
Chultúir go dtí an Chomhairle
Ealaíon.

2020
→ T
 á clár Oíche Chultúir anois
ina mheascán d’imeachtaí
digiteacha agus imeachtaí
i bpearsa mar gheall ar
Covid-19.
→ N
 íl aon cheolchoirm RTÉ ann;
seachas sin, reáchtáiltear
craoltaí speisialta,
taibhléirithe coimisiúnaithe
agus ceolchoirmeacha beo
ar theilifís, raidió agus ar líne.
→ A
 n tAonad Cultúrtha sa
Roinn Gnóthaí Eachtracha
bainteach leis. Imeachtaí ar
siúl i misin Londan, Pháras,
Bheirlín agus Nua-Eabhrac.
→ S
 preagann an Chomhairle
Ealaíon imeachtaí a
thagann lena mbeartas um
Chomhionannas, Cearta an
Duine agus Éagsúlacht agus
cleachtais atá ag teacht lena
mbeartas um Luach Saothair
don Ealaíontóir.

→ R
 eáchtáiltear Oíche Chultúir i
mBéal Feirste.

Íomhá le caoinchead Oíche Chultúir Ceatharlach, 2019. Grianghrafadóir: AKN Photography
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→ B
 ogtar Ceolchoirm RTÉ go
dtí an tArd-Mhúsaem ag Dún
Uí Choileáin.
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PRÍOMHGHNÍOMHAITHE OÍCHE
CHULTÚIR

Spreagadh forbairt Oíche Chultúir mar gheall ar na
fachtóirí seo a leanas.

Comhpháirtíocht leis na hÚdaráis Áitiúla
Bhíothas ábalta Oíche Chultúir a chur i bhfeidhm go náisiúnta mar
gheall ar chomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla, agus go sonrach leis
na hOifigí Ealaíon sna comhairlí cathrach agus contae.
Mhéadaigh rannpháirtíocht na n-údarás áitiúil diaidh ar ndiaidh ó
2008, de réir mar a bhí tacaíocht ar fáil ón rialtas náisiúnta agus
iarradh ar chomhairlí timpeall na tíre, nó shocraigh siad féin, páirt a
ghlacadh in Oíche Chultúir. Dearbhaítear an chomhpháirtíocht seo
go dtí 2025 leis an gComhaontú um an gCreatlach don Chomhoibriú
de chuid na Comhairle Ealaíon le Cumann Lucht Bainistíochta
Contae agus Cathrach (CCMA).
Tá an chomhpháirtíocht seo ríthábhachtach le haghaidh rath Oíche
Chultúir sa todhchaí.

Comhpháirtíocht le RTÉ
Téann rannpháirtíocht an chraoltóra náisiúnta in Oíche Chultúir
siar go dtí 2013 nuair a bhí an chéad cheolchoirm agus craoladh
beo ar siúl i gCearnóg Theach an Tionóil i mBarra an Teampaill. Lean
RTÉ ar aghaidh ag obair le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
chun ceolchoirm shuaitheanta Oíche Chultúir a chur ar an stáitse
i mBaile Átha Cliath go dtí 2020, nuair ab éigean, mar gheall ar
shrianta Covid, cur chuige a úsáid a bhí éagsúil ach nach raibh níos
lú tionchair aige. Mar gheall ar an méid a chuireann RTÉ le clár Oíche
Chultúir, iad ag craoladh agus ag cur chun cinn Oíche Chultúir go
ginearálta, méadaítear lucht féachana/éisteachta an imeachta agus
a láithreacht agus a phróifíl.

Infheistíocht rialtais náisiúnta
D’infheistigh an rialtas náisiúnta in Oíche Chultúir ón tús, ag cur tús
le gnéithe den chlár amhail imeachtaí do leanaí, daoine óga agus
seanóirí in 2007 chomh maith le tacú diaidh ar ndiaidh lena cur i
bhfeidhm ar bhonn náisiúnta.
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Íomhá le caoinchead Oíche Chultúir Dún na nGall, 2019. Grianghrafadóir: Paul McGuckian

EOLAS LE HAGHAIDH THODHCHAÍ OÍCHE CHULTÚIR
TUARASCÁIL UM ATHBHREITHNIÚ FIANAISE, TAIGHDE AGUS COMHAIRLIÚCHÁN

PRÍOMHGHNÍOMHAITHE OÍCHE
CHULTÚIR

Comhordú náisiúnta
Nuair a ceapadh Comhordaitheoir Náisiúnta le haghaidh Oíche
Chultúir in 2013 tugadh isteach cur chuige ní ba chomhtháite do
na himeachtaí agus don chumarsáid ina leith, agus méadaíodh
feasacht agus rannpháirtíocht dá réir.

Digiteach
Mar gheall ar phráinneacha 2020, arbh éigean cuid mhór de chlár
Oíche Chultúir a chur ar líne dá mbarr, bhí cuir chuige nua agus
nuálacha ann i leith imeachtaí, agus méadaíodh lucht féachana/
éisteachta agus saolré imeachtaí chomh maith. Breathnaítear ar an
ngné dhigiteach mar spreagadh don imeacht amach anseo.

Nithe dobhraite atá ina gcúis le spreagadh
Sainaithnítear i dtaighde a rinne Bord Bia ar Threochtaí Stíle
Mhaireachtála Tomhaltóirí roinnt treochtaí iompraíochta agus
dearcaidh atá ábhartha d’Oíche Chultúir. Is treocht shuntasach í fós
‘sláinte agus folláine’ a chur chun cinn. Tugann siad dá n-aire mian
daoine an méid atá uathúil agus fíor ina saol féin agus faoina bpobal
(‘pobal agus féiniúlacht’) a chur in iúl agus a cheiliúradh, agus le
haghaidh ‘móimintí fionnachtana’ agus le haghaidh ‘scéalta agus
áiteanna iontacha a chomhroinnt le daoine eile’ (eispéiris spéisiúla).

COMHTHÉACS
BEARTAIS

Is féidir Oíche Chultúir a thuiscint laistigh de chomhthéacs roinnt
creataí agus straitéisí tábhachtacha beartais atá ag an Stát,
comhlachtaí stáit agus ag an AE i réimse na n-ealaíon agus an
chultúir.
Is Creat Náisiúnta Pleanála €116 billiún é Tionscadal Éireann
2040, a foilsíodh in 2018, a bhfuil d’aidhm leis forbairt na hÉireann
a threorú sa 22 bliain seo romhainn, agus ina n-aithnítear ‘an Cultúr,
an Oidhreacht agus an Spórt’ a bheith ar cheann de na deich
dTosaíocht maidir le hInfheistíocht Straitéiseach, go háirithe maidir
le cáilíocht na beatha a fheabhsú agus cur le braistint áite.
Tá d’aidhm le Cultúr 2025, creatbheartas an Rialtais maidir
le cultúr, ‘saol gach duine a shaibhriú trí rannpháirtíocht i saol
cultúrtha an náisiúin’, agus ‘deiseanna a chruthú do rannpháirtíocht
níos mó i measc saoránach.’ Leagtar amach ann an bunús le
haghaidh rannpháirtíochta níos doimhne idir an Rialtas, an
saoránach agus páirtithe leasmhara cultúrtha ábhartha chun seo
agus tuilleadh a bhaint amach.
Agus an cultúr á shainmhíniú, tugtar faoi deara in Cultúr 2025
go n-áirítear leis an gcultúr, sa chiall is leithne de, gach rud a
dhéanaimid mar shochaí agus an chaoi a n-iompraímid sinn féin.
Chun críocha an chreatbheartais, áirítear leis an sainmhíniú atá ann
ar an gcultúr na réimsí seo go léir a leanas – na healaíona, na tionscail
chruthaitheacha, an oidhreacht chultúrtha agus an chruthaitheacht,
ag aithint ag an am céanna gur dlúthchuid den chultúr agus den
chruthaitheacht é a bheith luaineach agus ag forbairt.
Eagraítear obair Éire Ildánach (2017–2022), an clár uile-Rialtais
um chultúr agus folláine, timpeall ar chúig cholún, arb é an dara
ceann ‘an chruthaitheacht a chumasú i ngach pobal.’
In Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh (2016-2025), straitéis
deich mbliana na Comhairle Ealaíon, a foilsíodh in 2015, coinnítear
dhá fhócas ar an ealaíontóir agus ar rannpháirtíocht phoiblí.
Leis na cuspóirí a leagtar amach sa straitéis oibrítear i dtreo na
spriocanna: ‘Tacaítear le healaíontóirí le saothar sármhaith a chruthú
a mbaintear taitneamh as agus atá luachmhar’ agus ‘Bainfidh níos
mó daoine taitneamh as taithí ealaíon d’ardchaighdeán’.
Le Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus
Éagsúlacht na Comhairle Ealaíon, a foilsíodh in 2019, déantar
‘iarracht chun meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth
agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu, as gach cuid den tsochaí, ó
phobail reatha agus nua, agus ó gach cúlra sóisialta, eitneach agus
traidisiún agus a chinntiú go gcuimsítear agus go n-áirítear na
guthanna sin.’
Ina mbeartas Luach Saothair don Ealaíontóir, a seoladh in 2020,
‘aithníonn an Chomhairle Ealaíon a ról maidir le luach saothair agus
conraitheoireacht atá cóir agus cothrom a chur chun cinn laistigh
de na healaíona’ agus, thairis sin, ‘maidir le hathrú a stiúradh chun
cinn trí thabhairt faoi thaighde agus é a roinnt, tacú le gníomhartha
forbartha lena bhfeabhsaítear acmhainn agus trédhearcacht, trí na
ceanglais a chuirimid ar dhaoine a fhaigheann maoiniú, agus trínár
gcomhpháirtíocht agus ár n-obair thacaíochta’.
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MODHEOLAÍOCHT

Cruthaíodh creat athbhreithnithe, taighde agus
comhairliúcháin lena gcuimsítear modheolaíochtaí
cainníochtúla agus cáilíochtúla. Úsáideadh leis foinsí
éagsúla sonraí lenar áiríodh suirbhé ginearálta bliantúil
daonra na Comhairle Ealaíon agus freagraíodh ar
na comhthéacsanna straitéiseacha ábhartha ina
bhfeidhmíonn Oíche Chultúir. Dá thoradh air sin, bhíothas
in ann freagairtí a fháil ó bhonn leathan páirtithe
leasmhara reatha agus féideartha agus cinntíodh go raibh
doimhne comhairliúcháin ann le faisnéiseoirí saineolacha.
Dearadh é chun tagarmharcanna riachtanacha a sholáthar
maidir le hathbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar
Oíche Chultúir amach anseo. Ba é raon feidhme na hoibre
Oíche Chultúir i bPoblacht na hÉireann.

Forbhreathnú ar mhodheolaíocht

TAIGHDE

Suirbhéanna
Cás-staidéir
Anailís ar Chláir

ATHBHREITHNIÚ AR FHIANAISE

Taighde Deisce
Staidéar Comparáide

COMHAIRLIÚCHÁN

Agallaimh Dhoimhne
Ceardlanna le Príomhfhaisneoirí

Ealaíontóirí | Eagraíochtaí Ealaíne | Lucht Féachana na nEalaíon | Lucht Féachana Oíche Chultúir |
Eagraithe Oíche Chultúir | Soláthraithe Cultúrtha | Sainaisnéisneoirí | An Pobal i gCoitinne |
Ionadaithe Rialtais Áitiúla agus Náisiúnta | Comhpháirtithe sna Meáin

Tá sonraí faoi mhodheolaíocht an athbhreithnithe, an taighde agus
an chomhairliúcháin, lena n-áirítear faisnéis orthu siúd a ndearnadh
comhairliúchán leo agus a ndearnadh suirbhé orthu, san áireamh in
Aguisín I.
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Seicheamh
Cuireadh an clár athbhreithnithe, taighde agus comhairliúcháin i
seicheamh. Rinneadh anailís agus tuairisc ar fhaisnéis agus léargas
a bailíodh i gCéim 1. Sainmhíníodh tacar de phríomhcheisteanna a
bhí mar bhonn eolais don fhiosrúchán agus do rannpháirtíocht sa
dara céim den obair.

Céim 1:
Bailiú faisnéise agus léargais

Céim 2:
Dlúthfhiosrú

Taighde deisce

Taighde deisce

Agallaimh dhoimhne

Cás-staidéir

Anailís ar chláir

Staidéar Comparáide

Suirbhéanna

Ceardlanna príomhfhaisneoirí

Grúpa Stiúrtha
Bunaíodh Grúpa Stiúrtha páirtithe leasmhara chun an clár
athbhreithnithe, taighde agus comhairliúcháin a threorú, a bheith
mar bhonn leis agus é a chur chun cinn. Chuaigh na comhairleoirí i
dteagmháil leis an nGrúpa Stiúrtha ag príomhchéimeanna le linn
na hoibre.
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Íomhá le caoinchead Oíche Chultúir Baile Átha Cliath, 2017. Grianghrafadóir: Michael Nolan
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PRÍOMHTHORTHAÍ

Tiomsaíodh faisnéis ó na gníomhaíochtaí taighde agus
comhairliúcháin agus rinneadh anailís uirthi. Tháinig
na príomhthorthaí seo a leanas chun cinn maidir leis
an tuairim ar Oíche Chultúir, cruth agus ábhar a cláir,
rannpháirtíocht reatha agus amach anseo, branda agus
cuspóir an imeachta, a rialachas agus a bainistíocht agus
an uaillmhian dá todhchaí.
Tuairiscítear anseo freisin torthaí ar fhiosrú sonrach ar
ealaíontóirí a íoc, ilghnéitheacht agus ionchuimsitheacht
Oíche Chultúir agus a ról maidir le forbairt lucht
féachana/éisteachta.

TUAIRIM AR
OÍCHE CHULTÚIR

Cad a cheapann daoine
faoi Oíche Chultúir?

PRÍOMHTHORTHAÍ

Fuarthas amach i suirbhé náisiúnta a rinne Behaviour & Attitudes
in 2020 don Chomhairle Ealaíon go bhfuil 57% den phobal i
gcoitinne feasach ar Oíche Chultúir.

Ar an iomlán bhí tuairim dhearfach ann faoi Oíche
Chultúir agus aitheantas leathan uirthi
Measadh go raibh sé tábhachtach freisin Oíche Chultúir a bheith
ann agus go mbeadh sí ann feasta. Bhí an tuairim ann go raibh
‘stádas’ agus ‘tarraingt’ ag an imeacht, agus gur ‘mír sheasta
thábhachtach’ agus buaicphointe den fhéilire chultúrtha í. Léirigh
a lán daoine a ndíograis agus a dtiomantas don imeacht agus dá
thodhchaí.

72%
Bhí 72% de fhreagróirí ar an suirbhé lucht féachana/éisteachta
sásta nó an-sásta lena n-eispéireas iomlán ar Oíche Chultúir 2020

19

EOLAS LE HAGHAIDH THODHCHAÍ OÍCHE CHULTÚIR
TUARASCÁIL UM ATHBHREITHNIÚ FIANAISE, TAIGHDE AGUS COMHAIRLIÚCHÁN

TUAIRIM AR
OÍCHE CHULTÚIR

Baineann Oíche Chultúir le spraoi, fionnachtain, beocht,
eispéireas comhroinnte
I measc na dtuairimí ar Oíche Chultúir a bhí ar bharr intinne lucht
féachana/éisteachta, eagraithe agus ealaíontóirí bhí smaointe a
bhaineann le spraoi, fionnachtain agus rudaí nua a thriail, ceiliúradh,
rochtain, deis aon-uaire, teacht le chéile le haghaidh eispéireas
comhroinnte. Cuireadh é i gcomparáid le Lá Lus an Chromchinn, lá
‘spotsolais’ amháin nuair a thagann na daoine le chéile ar bhonn
náisiúnta le mothú comhchuspóra.

Nithe a breithníodh a bheith ‘níos cirte ná contráilte’
faoi Oíche Chultúir
Aithníodh go bhfuil a lán gnéithe d’Oíche Chultúir ag obair go maith,
leis an bhféidearthacht ann le haghaidh roinnt réimsí dá heagrú
agus dá feidhmiú a shoiléiriú agus a neartú. Agus í ag réiteach na
gceisteanna seo, moladh don Chomhairle Ealaíon gan na suáilcí a
chailleadh chomh maith leis na duáilcí.

Díograis faoi thodhchaí Oíche Chultúir
Ar an iomlán, bhí dóchas agus dúil ann maidir le forbairt Oíche
Chultúir. Chuir príomhpháirtithe, lena n-áirítear Oifigigh Ealaíon na
n-údarás áitiúil agus RTÉ, a dtiomantas leanúnach in iúl do thacú
le hOíche Chultúir agus tá siad uaillmhianach maidir lena ról ina
todhchaí.
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CLÁR

Céard atá ag tarlú, cén áit,
conas agus cé atá páirteach?
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2019
→ 1,560 Imeacht
→ 21% i gCathair Bhaile Átha Cliath

Le hanailís dhomhain ar na himeachtaí a cuireadh isteach
chuig suíomh gréasáin Oíche Chultúir in 2019 agus 2020,
nochtadh an méid seo a leanas faoi chlár Oíche Chultúir.

→ 17% i gContae Chorcaí agus i gCathair Chorcaí

Líon na nImeachtaí Oíche Chultúir
(líon na gceantar údarás áitiúil)

Bíonn Oíche Chultúir ar siúl ar fud na tíre i ndáiríre
Tá roinnt contaetha, amhail Corcaigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh,
Liatroim agus Sligeach, chun cinn i gcoibhneas lena ndaonra.
Os a choinne sin, bíonn níos lú imeachtaí i roinnt contaetha eile
i gcomparáid lena ndaonra. Tá sé seo amhlaidh mar:
→ T
 á líon beag de na húdaráis áitiúla nach bhfuil ag glacadh páirte
faoi láthair i gcáil fhoirmiúil. Cuireann roinnt eagraíochtaí sna
contaetha sin imeachtaí i láthair go neamhspleách;

29 & níos lú (15)
30 go 59 (8)
60 go 99 (5)
100 go 299 (2)
300 & níos mó (1)

→ D
 íríonn roinnt Oifigí Ealaíon sna húdaráis áitiúla, amhail iad siúd
i gCeatharlach agus i nDún na nGall, ar líon níos lú imeachtaí a
éascú a mbíonn tionchar níos mó acu.

2020
→ 896 Imeacht
→ 31% i gCathair Bhaile Átha Cliath
→ 16% i gContae Chorcaí agus i gCathair Chorcaí
→ 567 567 Imeacht ar Líne (63%)

Líon na nImeachtaí Oíche Chultúir
(líon na gceantar údarás áitiúil)
18 & níos lú (17)
19 go 39 (9)
40 go 69 (3)
70 go 199 (1)
200 & níos mó (1)
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Réimse agus éagsúlacht na ndaoine a bhfuil baint acu le hOíche Chultúir
(imeachtaí na bpríomheagraithe 2019)
214

CLÁR

Is é is fearr é nuair a bhíonn sé áitiúil

180

Daoine cruthaitheacha neamhspleácha & grúpaí
cleachtóirí cultúrtha faoi stiúir ealaíontóirí

Eagraíochtaí gairmiúla músaeim agus
oidhreachta

Measadh gurbh fhearr Oíche Chultúir nuair a bhí sé ‘an-áitiúil ar
fad’, ag cruthú eispéiris chomhroinnte do dhaoine ina bpobal,
comharsanacht nó ceantar áitiúil. Ina leith seo, tugadh faoi deara
nach mór eispéireas tuaithe Oíche Chultúir a mheas agus a
bhainistiú ar bhealach éagsúil.

Réimse leathan na ndaoine a eagraíonn imeachtaí
Sainaithníodh gur bhain na príomheagraithe le réimse leathan
earnálacha, lena n-áirítear cultúr, ealaíona, oidhreacht, oideachas,
fáilteachas, turasóireacht, sláinte agus fiontraíocht trádála agus
chorparáideach. In ainneoin dhoimhne agus ilchineálacht seo na
próifíle eagraithe, braitheadh go bhfuil féidearthacht ann lucht
féachana/éisteachta Oíche Chultúir a leathnú a thuilleadh, go
sonrach taobh amuigh den earnáil ealaíon.

7 Eolaíocht
21

Léiriú cultúrtha

25

Fiontair chultúrtha

103

Leabharlanna agus eagraithe
eile faoi stiúir údarás áitiúil.

168

Grúpaí agus eagraíochtaí ealaíon agus oidhreachta
deonacha

140

Siopaí, caiféanna, pubanna, óstáin srl.

13

Corparáideach

29

Taitneamhachtaí do
chuairteoirí

15

Eile

40

Féilte cultúrtha

140

Grúpaí agus eagraíochtaí deonacha: nach
mbaineann leis na healaíona & leis an
oidhreacht go príomha

RTÉ
13

Cultúrtha

9
147

Eagraíochtaí gairmiúla ealaíon
foirgnimh-láraithe, e.g. ionaid ealaíon,
amharclanna, dánlanna, spásanna oibre
ealaíontóirí

29

Ealaín óige phobail

Ambasáidí & misin

23

Earnáil na sláinte

47
23

Forbairt na nEalaíon

24
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Culture Night 2019 by genre
Ceol 41%

CLÁR

Amharc-ealaín 25%

Réimse iontach cineálacha imeachtaí

Oidhreacht 19%
Taibhiú 18%

Bíonn éagsúlacht iontach i gcineálacha na n-imeachtaí in Oíche
Chultúir. In 2019, ba iad an ceol (41% d’imeachtaí) agus na hamharcealaíona (25%) ba mhó a bhí sa chlár. In 2020 iompaíodh seo thart, le
níos mó imeachtaí dírithe ar na hamharc-ealaíona (33% d’imeachtaí)
ná ar an gceol (28%) agus bhí méadú sa chéatadán d’imeachtaí a
rangaíodh mar oidhreacht (ó 19% go 26%). Féadtar glacadh leis go
raibh tionchar ag srianta mar gheall ar Covid-19 ar na cineálacha
imeachtaí a tairgeadh in 2020.

Ealaíona & Ceardaíocht 14%
Turas 13%
Caint 13%
Damhsa 12%
Litríocht 10%
Ceardlann 10%
Stair 9%
Scéalaíocht 9%
Scannán 7%
Amharclannaíocht 7%
Filíocht 6%
Filíocht ó Bhéal 4%
Taispeántas Beo 4%
Dearadh 3%
Músaem 3%
An Ghaeltacht 3%
Eile 3%

Culture Night 2020 by genre
Amharc-ealaín 33%
Ceol 33%
Oidhreacht 33%
Caint 15%
Ealaíona & Ceardaíocht 14%
Turas 14%
Taibhiú 14%
Scannán 12%
Stair 11%
Litríocht 11%
An Ghaeltacht 9%
Ceardlann 9%
Amharclannaíocht 7%
Scéalaíocht 7%
Seisiúin Chlosamhairc 7%
Filíocht ó Bhéal 7%
Damhsa 7%
Filíocht 5%
Músaem 5%
Íomhánna 5%
Eile 1%
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CLÁR

Tá oscailteacht an chláir tábhachtach
Bhíothas go mór i bhfách leis go leanfadh Oíche Chultúir ar aghaidh
le hoscailteacht deiseanna agus gan an iomarca treorach a
thabhairt maidir le cláreagrú. Moladh go leanfaí ar aghaidh le hOíche
Chultúir mar imeacht ‘móréilimh’ agus a bheith ‘ceannródaíoch’
chomh maith. Ach ceapadh go forleathan gur cheart go mbeadh
branda Oíche Chultúir mar an gléas chun comhleanúnachas
uileghabhálach a thabhairt don chlár i.e., a fís, cuspóir agus
luachanna, seachas aon téama a dhéanfaí a léiriú ar bhonn náisiúnta.
Ach moladh don todhchaí go ndéanfaí gnéithe den chlár a léiriú
go réamhghníomhach agus go spriocdhírithe chun cuspóirí
straitéiseacha áitiúla nó náisiúnta a chur chun cinn.

Tuairimí measctha maidir le himeacht suaitheanta RTÉ
Léirigh agus chraol RTÉ ceolchoirm mar chuid d’Oíche Chultúir
ó 2013 go dtí 2019. Cé go raibh roinnt daoine, RTÉ san áireamh,
díograiseach faoi imeacht aitheanta den chineál seo, chreid daoine
eile gur bhain sí aird d’imeachtaí eile i mBaile Átha Cliath agus ar fud
na tíre, agus ‘nár léirigh sí luachanna’ Oíche Chultúir. Bhí a lán daoine
ag iarraidh go mbogfaí an t-imeacht amach as Baile Átha Cliath nó
go ndéanfaí é a cheapadh ar bhealach éagsúil. Tuigtear go bhfuil sé
seo ag brath ar bhuiséad.

Céatadán ard imeachtaí a cruthaíodh, a léiríodh nó
a rinneadh a athbheochan go speisialta le haghaidh
Oíche Chultúir
Ceapadh go raibh Oíche Chultúir ina spreagadh do ghníomhaíocht
agus go mbíonn sí ag spreagadh agus ag oscailt deiseanna do
dhaoine a bheith rannpháirteach sa chultúr.

‘Buail isteach’: imeachtaí a
mbíonn fáilte roimh dhaoine
bualadh isteach chucu nó
nach bhfuil am tosaithe
faoi leith acu nó ar léir óna
n-amanna tosaigh agus
deiridh go bhfuil fad níos
mó ná 2½ uair an chloig ag
baint leo nó a tharlaíonn
taobh amuigh nó i spásanna
neamhfhoirmiúla.
Imeachtaí cláir: imeachtaí a
mhaireann níos lú ná 2½ uair
an chloig le ham tosaithe
soiléir agus formáid agus
láthair nach bhfuil oiriúnach
do dhaoine dul isteach
agus amach de réir mar a
thograíonn siad.

D’imeachtaí a cruthaíodh, a léiríodh nó a
rinneadh a athbheochan go speisialta le
haghaidh Oíche Chultúir

2019

2020

81%

85%

Spré cothrom d’imeachtaí atá leagtha amach agus
imeachtaí ‘buail isteach’
Measadh gur fhorbair Oíche Chultúir ó bheith mar imeacht
‘fáilte roimh chách’ go dtí imeacht nach mór cláreagrú faoi leith
a dhéanamh lena aghaidh. Nochtadh in anailís spré cothrom
d’imeachtaí ‘buail isteach’ agus imeachtaí cláir thar an dá bhliain.

2019

2020

Imeachtaí “buail isteach”

43%

49%

Imeachtaí cláir

54%

50%
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CLÁR

Gan mórán imeachtaí ag tosú tar éis 8.30pm
Tarlaíonn an chuid is mó imeachtaí le linn Oíche Chultúir idir 6pm
agus 8pm. Chuir idir eagraithe agus lucht féachana/éisteachta in
iúl go raibh frustrachas orthu ina leith seo. Bhíothas ag iarraidh go
mbeadh níos mó comhoibrithe agus comhordaithe ann maidir le
sceidil ar an oíche. Bhí roinnt daoine ag iarraidh go ndéanfaí Oíche
Chultúir féin a shíneadh – go gcuirfí tús le himeachtaí níos luaithe
sa lá nó go reáchtálfaí ar feadh an deireadh seachtaine iad. Ach
d’aithin an móramh gurb é an neart agus an difríocht a bhaineann le
hOíche Chultúir í a bheith ina ‘móimint’ faoi leith san am.

2019

2020

9%

5%

Ag tosú tar éis 8.30pm

Méadú ollmhór in imeachtaí ar líne in 2020
Brúdh a lán imeachtaí Oíche Chultúir ar líne in 2020 de bharr Covid.

Imeachtaí ar líne:

2019

2020

2

567 (63%)

Leis seo osclaíodh deiseanna d’eagraithe rochtain agus saolré a
n-imeachtaí a leathnú.
Ach aithníodh go forleathan go mbaineann Oíche Chultúir le
‘beocht’ agus ‘dlúthchaidreamh’ a bhaineann le heispéireas i
bpearsa. Dúradh faoi eispéireas digiteach Oíche Chultúir gur
‘athraíodh eispéireas i gcoitinne ina eispéireas pearsanta’. Luadh
mar shaincheisteanna an costas a bhaineann le saothar a chruthú
ar líne agus an cumas eispéiris dhigiteacha tharraingteacha a
chruthú le haghaidh Oíche Chultúir. Bhí sástacht an lucht féachana/
éisteachta le himeachtaí Oíche Chultúir ar líne níos ísle ná mar a
bhíonn i gcás imeachtaí i bpearsa.

Thug lucht féachana/éisteachta an meánscór 6.9/10 do na
himeachtaí ar líne ar fhreastail siad orthu in 2020 (le 40% ag
tabhairt scór níos ísle ná seo)
Tugadh an meánscór 7.5/10 d’imeachtaí i bpearsa, le 26% ag
tabhairt scór níos ísle ná seo
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Cén fáth a mbíonn daoine ag
glacadh páirte agus an molfaidís do
dhaoine eile a bheith páirteach in
Oíche Chultúir?

I bhfreagraí lucht féachana/éisteachta ar cheist an tsuirbhé maidir
le fís do thodhchaí Oíche Chultúir léirítear roinnt saincheisteanna a
imríonn tionchar ar a n-eispéireas.
→ is fearr le daoine imeachtaí i bpearsa;
→ ábhar buartha maidir le caighdeán imeachtaí ar líne;
→ f rustrachas go raibh na himeachtaí a raibh siad ag iarraidh
freastal orthu go hiomlán curtha in áirithe;
→ deacracht maidir le dul tríd an eolas faoi na himeachtaí;

LUCH T F É ACH A NA /É ISTE ACH TA

→ gan eolas a fháil in am.

Bíonn rudaí faoi leith ag lucht féachana/éisteachta
Oíche Chultúir a thugann inspreagadh dóibh páirt
a ghlacadh
Cuireadh inspreagadh lucht féachana/éisteachta Oíche Chultúir i
gcomparáid le hinspreagadh lucht freastail ealaíon mar a léiríodh
i suirbhé na Comhairle Ealaíon ar an daonra i gcoitinne a rinne
Behaviour & Attitudes.
Fuarthas amach gur mó an seans go mbainfeadh inspreagadh lucht
féachana/éisteachta Oíche Chultúir le:
→ teacht ar eispéiris chultúrtha nua (61% i gcomparáid le 10%);

L UC HT EAG RA ITH E

An iomad fáthanna le heagraithe a bheith páirteach in
Oíche Chultúir
Ní raibh aon fháth ar leith ann chun páirt a ghlacadh in Oíche
Chultúir. Chreid a lán daoine go raibh sé tábhachtach a bheith mar
chuid d’Oíche Chultúir (29% in 2020, 43% in 2019) agus ba mhinic a
breathnaíodh ar an imeacht mar dheis chun:

→ rud éigin nua a fhoghlaim (54% i gcomparáid le 9%);

→ Triail a bhaint as rudaí nua e.g. obair ar líne (21% in 2020);

→ a bhfolláine féin (49% i gcomparáid le 9%);

→ Dul i ngleic le lucht féachana/éisteachta reatha agus nua;

→ inspreagadh a fháil (40% i gcomparáid le 10%).

→ Spotsolas a dhíriú ar obair nó gníomhaíocht faoi leith.

Léiríodh sa dá shuirbhé go dtéann díreach níos mó ná leath den
lucht féachana/éisteachta i ngleic le himeachtaí cultúrtha chun
spraoi a bheith acu.

64%
Is dócha go molfadh 64% de lucht féachana/éisteachta do chairde
agus do bhaill teaghlaigh a bheith páirteach in Oíche Chultúir
amach anseo

Is dócha go molfadh 64% de lucht féachana/éisteachta dá gcairde
agus do bhaill teaghlaigh a bheith páirteach in Oíche Chultúir amach
anseo. Ach, tá 22% ‘idir dhá chomhairle’ agus éiginnte faoin imeacht.
Ní dócha go molfadh 14% do dhaoine eile a bheith páirteach in
Oíche Chultúir.

32

49%
Is dócha go molfadh 49% d’eagraithe d’eagraíochtaí eile a bheith
páirteach in Oíche Chultúir amach anseo
Ach, ní dócha go ndéanfadh 38% an moladh seo.

Ní dócha go molfadh níos mó ná 1 eagraí as 3 (38%) d’eagraithe eile
a bheith páirteach in Oíche Chultúir. Tá sé seo amhlaidh in ainneoin
tuairim barr intinne ar Oíche Chultúir de chuid 76% d’eagraithe
a bheith go hiomlán dearfach. Le hathbhreithniú ar fhaisnéis a
chuirtear ar fáil in áiteanna eile sa suirbhé nochtadh míshásamh
faoin méid oibre a bhíonn i gceist le hOíche Chultúir, an easpa
aitheantais ar an iarracht sin, agus an easpa tacaíochta deis
straitéiseach a dhéanamh di.
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RANNPHÁIRTÍOCHT IN
OÍCHE CHULTÚIR

E A LA ÍONTÓIRÍ
Tugadh cúiseanna éagsúla le haghaidh rannpháirtíocht ealaíontóirí
in Oíche Chultúir: Spreag íocaíocht 20% acu, thosaigh 20% a bheith
páirteach de bhrí gur iarradh orthu. Bhreathnaigh 15% ar Oíche
Chultúir mar dheis le haghaidh nochtadh a fháil nó chun triail a
bhaint as rud éigin (13%). Ghlac 12% eile d’ealaíontóirí páirt mar gheall
ar chineál an imeachta: ‘imeacht spraíúil corraitheach a thugann an
pobal le chéile’.

54%
Ní dócha go molfadh 54% d’ealaíontóirí d’ealaíontóirí eile a bheith
páirteach in Oíche Chultúir amach anseo

In ainneoin tuairimí barr intinne 62% d’ealaíontóirí ar Oíche Chultúir
a bheith go hiomlán dearfach, ní dócha go molfadh ach 30%
d’ealaíontóirí d’ealaíontóirí eile a bheith páirteach in Oíche Chultúir.
Bhí 22% de thuairimí ealaíontóirí ar Oíche Chultúir go hiomlán
diúltach. Léiríodh freagairtí ar réimse ceisteanna laistigh den
suirbhé go raibh diúltachas na n-ealaíontóirí faoi Oíche Chultúir
dírithe ar thrí shaincheist:
→ dúshaothrú ealaíontóirí;
→ á
 bhar imní go ndéanann imeachtaí saor in aisce na healaíona a
dhíluacháil;
→ a
 n tuairim gur cheart cultúr a cheiliúradh níos mó ná oíche
amháin go díreach.
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An íoctar ealaíontóirí as a rannpháirtíocht in Oíche Chultúir?

Athraíonn rannpháirtíocht bunaithe ar íocaíocht
→ D
 úirt 26% d’ealaíontóirí ag freagairt ar an suirbhé nár ghlac siad
páirt in Oíche Chultúir toisc nach n-íocfaí iad.

Rinneadh dlúth-anailís ar íocaíocht ealaíontóirí le
haghaidh Oíche Chultúir ó thaobh n-ealaíontóirí agus na
n-eagraithe araon de, chun faisnéis chruinn a chur ar fáil
ar an tsaincheist seo.

Íoctar an chuid is mó d’ealaíontóirí
→ T
 á céatadán na n-ealaíontóirí a deir gur íocadh iad as a gcuid
oibre ar Oíche Chultúir tar éis méadú go suntasach ó 54% in 2019
go dtí 77% in 2020.

→ Íocadh níos lú ná €50 le cúigear ealaíontóirí as a gcuid oibre ar
Oíche Chultúir in 2020. Ag féachaint níos géire ba léir go raibh an
cúigear go léir ag cur le caint, le hagallamh nó le podchraoladh
(bhí taispeántas ag duine amháin an mhí sin freisin). Dúirt siad
go léir go ndearna siad an cinneadh glacadh leis an táille íseal
de bhrí go raibh siad ag iarraidh tacú lena ngrúpa faoi stiúir
ealaíontóirí nó leis an eagraíocht chultúrtha agus nach raibh
mórán ama ná saineolais i gceist.
→ B
 a iad amharc-ealaíontóirí ba dhóchúla nach n-íocfaí iad go
sonrach le haghaidh Oíche Chultúir. Léiríodh ina ráitis go raibh
sé seo amhlaidh mar tharla go raibh Oíche Chultúir ar siúl le linn
tréimhse níos faide dá dtaispeántas nó de bhrí go dtiocfadh
íocaíocht trí shaothar a dhíol, seachas táille.

→ In 2019 dúirt eagraithe gur íoc siad 53% d’ealaíontóirí. Mhéadaigh
seo go 59% in 2020. (Tabhair faoi deara: bhí 13% d’eagraithe a
d’fhreagair ón earnáil amaitéarach agus dheonach agus, nuair
a chuirtear freagairtí eagraithe i gcomparáid le hanailís an
chláir, is cosúil gur chuir eagraithe eile rannpháirtithe pobail
gan phá san áireamh mar ealaíontóirí. Dúirt 80% d’eagraithe gur
íoc siad ar a laghad cuid acu siúd a chuir siad san áireamh mar
ealaíontóirí, agus ba dhóchúla gurbh iad údaráis áitiúla agus
eagraíochtaí ealaíon gairmiúla a dhéanfadh seo).

Tháinig méadú ar íocaíocht
→ T
 áillí comhréidhe i bhí i gceist le beagnach gach íocaíocht.
Ardaíodh an táille airmheánach faoi 500% idir 2019 agus 2020.
→ In 2019, íocadh níos mó ná €1,000 le 5% d’ealaíontóirí. Mhéadaigh
seo go 33% in 2020.

Táillí comhréidhe

2019 €

2020 €

Méadú

2,000.00

5,000.00

250%

342.73

1,163.11

339%

Íosmhéid

50.00

25.00

-50%

Airmheán

200.00

1,000.00

500%

Uasmhéid
Meán
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LUCHT
FÉACHANA/
ÉISTEACHTA
A FHORBAIRT

An bhforbraítear lucht féachana/
éisteachta mar gheall ar Oíche
Chultúir?
Téann an chuid is mó de lucht féachana/éisteachta Oíche Chultúir i
ngleic le heagraíochtaí cultúrtha i rith na bliana, le gan ach 4% ag rá
nach raibh siad in iarsmalann ná foirgneamh stairiúil, in áit a mbíonn
tóir ag cuairteoirí uirthi, ag taispeántas ealaíne, taibhiú beo ná
taispeántas pictiúrlainne le 12 mhí anuas.
Is díograiseoirí cultúrtha iad 27% de lucht féachana/éisteachta
Oíche Chultúir a bhíonn ag glacadh páirte i réimse leathan
d’imeachtaí cultúrtha ar a laghad uair sa mhí. Bíonn 37% de lucht
féachana/éisteachta Oíche Chultúir páirteach go measartha
rialta agus bíonn 31% páirteach i réimse cúng de na cineálacha
eagraíochtaí cultúrtha seo go hannamh.

An chreidiúint go bhfuil ról ag Oíche Chultúir maidir le
forbairt lucht féachana/éisteachta
Creideann eagraithe maidir le hOíche Chultúir:
→ gur cabhair dóibh í lena bpróifíl a ardú (82%);
→ g
 o ndoimhníonn sí a gcaidreamh le lucht féachana/
éisteachta reatha (73%);
→ go mbaintear amach lucht féachana/éisteachta nua (75%);
→ go ndéantar a lucht féachana/éisteachta a éagsúlú (65%).

Tuairimí measctha faoin éifeachtúlacht; bearna
fhéideartha scileanna
Dúirt 51% d’eagraithe gur chreid siad go bhfilleann lucht féachana/
éisteachta Oíche Chultúir ag amanna éagsúla den bhliain. Ach, dúirt
16% go raibh a fhios acu nach bhfilleann lucht féachana/éisteachta
Oíche Cultúir, agus bhí 33% éiginnte.
Ba chosúil go raibh bearna ann i scileanna agus eolais maidir le
forbairt lucht féachana/éisteachta, le gan ach 31% d’eagraithe ag
tabhairt faoi ghníomhaíochtaí forbartha lucht féachana/éisteachta
le linn Oíche Chultúir ar dócha go mbeidís éifeachtach.
I bhfiosrú breise ar an tsaincheist trí chás-staidéir ar shé eagraíocht
a thugann faoi ghníomhaíochtaí forbartha lucht féachana/
éisteachta timpeall ar Oíche Chultúir, léiríodh go bhfuil sé deacair
mar gheall ar fhormáid Oíche Chultúir tús a chur le caidreamh
le lucht féachana/éisteachta. I gceithre cinn de na cás-staidéir
soláthraíodh fianaise nár fhill lucht freastail Oíche Chultúir in
ainneoin gníomhaíocht forbartha lucht féachana/éisteachta.
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LUCHT
FÉACHANA/
ÉISTEACHTA
A FHORBAIRT

Spreagtar daoine le triail a bhaint as rud éigin nua mar
gheall ar Oíche Chultúir
Áiteanna: Thug 47% de lucht freastail Oíche Chultúir in 2020 cuairt
ar ionad, foirgneamh nó spás amháin ar a laghad nach raibh siad ann
sna cúig bliana roimhe sin. Dúirt 56% den lucht freastail gur dócha
go bhfillfidís laistigh de bhliain nó mar sin. Mar sin, thug 26% díobh
siúd go léir a d’fhreastail ar imeacht amháin ar a laghad i bpearsa
cuairt ar áit nua agus dúirt siad gur dócha go bhfillfidís.
An cineál imeachta: Dúirt 44% go bhfaca siad nó gur ghlac siad páirt
i gcineál imeachta nó gníomhaíochta cultúrtha nach raibh taithí
acu air roimhe sin. Dúirt 49% den lucht freastail seo gur dócha go
lorgóidís an cineál seo imeachta arís laistigh de bhliain nó mar sin.
Ar an iomlán, bhain 22% díobh siúd go léir a d’fhreastail ar imeacht
amháin ar a laghad i bpearsa triail as imeacht nua agus dúirt siad
gur dócha go bhfillfidís.
Cultúr ar líne: 43% díobh siúd a d’fhreastail ar imeacht amháin ar
a laghad ar líne, ní dheachaigh siad ar líne le haghaidh imeacht nó
gníomhaíocht chultúrtha roimh Oíche Chultúir. Dúirt 58% díobh
gur dócha go ndéanfaidís arís é. Mar sin, bhí 25% díobh go léir a
d’fhreastail ar imeacht ar líne á dhéanamh den chéad uair agus dúirt
siad gur dócha go ndéanfaidís arís é.
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ÉAGSÚLACHT
AGUS IONCHUIMSITHEACHT

An léiriú ar chultúr in Éirinn inniu í
Oíche Chultúir?
Ceaptar go bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh ár
n-éagsúlacht a thuiscint agus a léiriú
Tugadh faoi deara go coitianta go bhfuil léarscáil chultúrtha na
hÉireann athraithe go suntasach le deich mbliana anuas nó níos mó.
Ceapadh go raibh Oíche Chultúir in áit an-mhaith chun dealramh
an chultúir in Éirinn inniu a fhiosrú, a chomhroinnt agus a chur ar
taispeáint agus ‘breathnú ar an méid a aontaíonn sinn’. Ba chúis é
seo le rannpháirtíocht roinnt eagraithe san imeacht. Breathnaíodh
go dearfach ar fhócas na Comhairle Ealaíon ar a mbeartas um
Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht in 2020.
Dúradh gur spreagadh a bhí ann d’eagraithe smaoineamh faoi na
healaíontóirí agus na pobail lena mbíonn siad i dteagmháil agus go
raibh difríocht déanta leis d’ábhar cláir agus rannpháirtíocht.

Féadfar níos lú ná 10% d’imeachtaí a chatagóiriú mar
ilchineálach
In ainneoin na hidirghabhála seo, léiríodh i ndlúth-anailís ar
na tuairiscí ar na himeachtaí a cuireadh isteach chuig suíomh
gréasáin Oíche Chultúir gurbh fhéidir, in 2019, 86 as 1,560 imeacht
(6%) a chatagóiriú mar ilchineálach nó ionchuimsitheach. In 2020,
ba ionann é seo agus 82 as 871 imeacht (9%).
I measc na gcineálacha imeachtaí a sainaithníodh bhí na cinn seo
a leanas:
→ é
 agsúlacht chultúrtha (go háirithe malartuithe idirchultúrtha
agus eispéiris iarrthóirí tearmainn, dídeanaithe agus imirceach);
→ cultúr na mbodhar nó na healaíona agus an míchumas;
→ cultúr Thaistealaithe na hÉireann;
→ comhionannas inscne;
→ grúpaí faoi ghannionadaíocht.
(Tabhair faoi deara: Is féidir nár luadh i dtuairiscí a cuireadh
isteach ar imeachtaí gnéithe d’ábhar, cruthaitheoirí, taibheoirí
agus rannpháirtithe imeachta faoi leith a bheadh ina n-údar le
hiad a chatagóiriú mar ilchineálach nó ionchuimsitheach.)

Lucht féachana/éisteachta Oíche Chultúir i gcomparáid
le héagsúlacht an daonra
Tá freagróirí an tsuirbhé lucht féachana/éisteachta beagán níos
ilchineálaí maidir le cúlra cultúrtha ná an daonra. Tá 12% ó chúlraí
eile Geala (i gcomparáid le 10% den daonra) agus tá 3% ó ghrúpaí
eitneacha measctha agus eile (2% den daonra). Tá grúpaí eitneacha
eile faoi ghannionadaíocht nó níl ionadaíocht ar bith acu. Aithnítear
6% de fhreagróirí mar bheith bodhar nó go bhfuil míchumas acu.
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ÉAGSÚLACHT
AGUS IONCHUIMSITHEACHT

1

Is córas aicmithe é grád sóisialta a
úsáidtear go forleathan i dtaighde
margaidh. Rangaíonn sé teaghlach
agus a bhaill go léir de réir shlí
beatha phríomhshaothraí ioncaim
an teaghlaigh.

Fuarthas amach sa suirbhé náisiúnta a rinne Behaviour & Attitudes
in 2020 don Chomhairle Ealaíon an fhaisnéis seo a leanas faoi
fheasacht agus rannpháirtíocht in Oíche Chultúir i bpróifílí
eitneacha, sóisialta agus míchumais.

Feasacht

Participation

In 2020, chuala 48% de náisiúnaigh
neamh-Éireannacha faoi Oíche
Chultúir i gcomparáid le 58% de
náisiúnaigh Éireannacha.
(Suas ó 29% agus 52% faoi seach
in 2019)

Is lú seans go bhfaca náisiúnaigh
neamh-Éireannacha a chuala faoi
Oíche Chultúir imeacht ar an teilifís
nó ar líne (9% i gcomparáid le 20%
de náisiúnaigh Éireannacha) ach is
mó seans go bhfaca siad imeacht i
bpearsa (10% i gcomparáid le 6%).

Is mó seans gur chuala daoine in
ABC1 faoi Oíche Chultúir ná daoine
in C2DEF.1

 í raibh difríocht ar bith idir an
N
céatadán de dhaoine faoi mhíchumas
nó daoine a raibh riochtaí sláinte
fadtéarmacha orthu a bhreathnaigh
ar imeachtaí ar an teilifís nó ar líne
(19%) nó i bpearsa (7%).

59% i gcomparáid le 40% (2019)
63% i gcomparáid le 52% (2020)
In 2020, ba mhó an seans de
bheagán go gcloisfeadh daoine
faoi mhíchumas nó daoine a raibh
riochtaí sláinte fadtéarmacha
orthu faoi Oíche Chultúir (61% i
gcomparáid le 56% de dhaoine
nach raibh na riochtaí seo orthu).

 o difference in the percentage of
N
people with disabilities or long-term
health conditions watching events
on TV or online (19%) or in-person (7%).

Forbairt cumais a theastaíonn chun ilchineálacht agus
ionchuimsitheacht a chinntiú
Bhíothas den tuairim go coitianta má tá Oíche Chultúir le bheith
ilchineálach agus ionchuimsitheach go fírinneach, go bhfuil na nithe
seo a leanas ag teastáil:
→ c
 láir rannpháirtíochta thiomanta, réamhghníomhacha nó dhírithe
ag leibhéal áitiúil;
→ t uiscint níos fearr ar chleachtais ilchineálachta agus
ionchuimsitheachta agus conas a bheith ag obair i
gcomhthéacsanna idirchultúrtha;
→ ilchineálacht agus ionchuimsitheacht Oíche Chultúir a bheith
níos infheicthe (moladh ina leith seo cur chuige agus clúdach
RTÉ maidir le hOíche Chultúir in 2020).

28%
Luaigh 28% d’eagraithe ‘lucht féachana/éisteachta a leathnú agus a
éagsúlú’ ina bhfís do thodhchaí Oíche Chultúir.
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CUSPÓIR AGUS
BRANDA

Cén cuspóir atá ag Oíche Chultúir? An
bhfuil branda láidir aici?

Gan cuspóir soiléir
Tá easpa soiléire ann maidir le cuspóir Oíche Chultúir: an fáth a
bhfuil sí ann agus an t-ionchur uathúil atá aici. Bhraith roinnt daoine
gur bhain Oíche Chultúir le forbairt lucht féachana/éisteachta, ach
den chuid ba mhó bhí an tuiscint ann gur bhain an t-imeacht le
heispéireas comhroinnte, fáilte, ceiliúradh, cuireadh, fionnachtain,
deis, nasc a chruthú le cultúr agus trí chultúr, le béim mhór ar
mhothúcháin seachas ar fheidhm.
Ceapadh go coitianta go mbeadh ráiteas láidir cuspóra ina chabhair
don Chomhairle Ealaíon maidir le hOíche Chultúir a fhorbairt, go
spreagfaí agus go gcumasófaí leis ceannach isteach laistigh den
Chomhairle Ealaíon agus le páirtithe leasmhara seachtracha,
lena dtarraingeofaí le chéile cláreagrú agus lena gcuirfí ar fáil
paraiméadair shoiléire chun Oíche Chultúir a mheasúnú.

Lógó seachas branda
Measadh go raibh féiniúlacht tharraingteach (lógó) ag Oíche
Chultúir ach nach raibh branda soiléir (clú) aici, le tairiscint
agus gealltanas a thuigtear go forleathan agus a chuirtear in
iúl go cumhachtach. Tuairiscíodh gur ‘cheap sí í féin’ seachas
go ndearnadh í a bhainistiú go gníomhach. Measadh go raibh
féidearthacht ann an branda ‘a shimpliú, a dhéanamh daonna agus
fuinneamh a chur ann’ ionas gur féidir gach rud atá dearfach faoi a
thuiscint, a mhéadú agus a ghníomhachtú.
Tuigtear gur le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath branda Oíche
Chultúir, ach bhí sonraí an chlárúcháin, na gcosaintí agus na gceadanna
maidir le húsáid doiléir.
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DEIS AGUS
TIONCHAR

An dualgas nó deis í Oíche Chultúir?
Cén tionchar atá aici?

Féidearthacht straitéiseach Oíche Chultúir
‘neamhshaothraithe’
Cé gur aithníodh gur féidir breathnú ar Oíche Chultúir mar dhualgas
bliantúil, measadh go forleathan í a bheith ina deis straitéiseach.
Ceapadh go bhfuil féidearthacht shuntasach, más féidearthacht
neamhshaothraithe fós í, ag an imeacht chun cuspóirí áitiúla agus
náisiúnta a chur chun cinn, go háirithe maidir le rannpháirtíocht an
phobail, forbairt áite, comhtháthú sóisialta, folláine.

Ní fios cad é an tionchar
Ní fios faoi láthair cén tionchar a bhíonn ag Oíche Chultúir. Measadh
gur bhrath ról straitéiseach le haghaidh Oíche Chultúir ar phróisis
éifeachtacha measúnaithe de réir méadracht shainithe ábhartha.
Iarradh go gcomhroinnfí faisnéis agus léargas chun tacú le
déanamh cásanna agus forbairt cláir.
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RIALACHAS AGUS
BAINISTÍOCHT

Conas a dhéantar Oíche Chultúir a rialú,
a bhainistiú agus a sholáthar? Conas a
oibríonn sí?

An deis rialachas Oíche Chultúir a shoiléiriú agus a neartú
Sula raibh an Chomhairle Ealaíon páirteach, bhí freagracht Oíche
Chultúir ar an roinn rialtais ar a raibh cúram na n-ealaíon agus an
chultúir agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar úinéir
bhranda Oíche Chultúir. Bhí de thréith ag an rialachas faoin dá pháirtí
seo go raibh sé ‘saoráideach’, ag feidhmiú le ‘tuiscint’ seachas le
comhaontú foirmiúil. Bhí éileamh ar chreat níos láidre rialachais le
níos mó trédhearcachta agus cuntasachta; bhí éileamh freisin go
saineofaí an caidreamh idir úinéir an bhranda agus an Chomhairle
Ealaíon mar ‘chaomhnóirí’ Oíche Chultúir, agus go saineofaí a róil agus
a bhfreagrachtaí.

Deiseanna le haghaidh Oíche Chultúir faoin
gComhairle Ealaíon
Ar an iomlán bhí fiosracht agus dóchas ann faoi Oíche Chultúir faoin
choimirce na Comhairle Ealaíon. Bhí roinnt imní ann go bhféadfadh
Oíche Chultúir a bheith srianta nó a bheith mar ‘Oíche Ealaíon’,
agus chuir roinnt daoine ceist conas a d’fhéadfadh an Chomhairle
Ealaíon a sainchúram faoi leith a chomhréiteach le sainordú níos
leithne Oíche Chultúir. Bhí an chuid ba mhó acu, áfach, ag súil leis
an gComhairle Ealaíon ceannaireacht a thabhairt leo, ag treisiú
a clár reatha agus a caidreamh agus ag cruthú caidrimh nua ag
leibhéal áitiúil agus náisiúnta, taobh istigh agus taobh amuigh de na
healaíona. Spreagadh an Chomhairle Ealaíon rannpháirtíocht níos
dlúithe a éascú le páirtithe leasmhara agus eatarthu. Spreagadh
rannpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon freisin chun feabhas a chur
ar thuiscint agus úsáid Oíche Chultúir mar shócmhainn straitéiseach.

An tsamhail dhéabhlóidithe soláthair ag obair go maith
Déantar Oíche Chultúir a bhainistiú agus a sholáthar trí Oifigí Ealaíon
na n-údarás áitiúil le tacaíocht ó Chomhordaitheoir Náisiúnta, go dtí
seo is cuideachta bainistíochta imeachtaí a ceapadh chun lóistíocht
imeachtaí agus a cur chun cinn a bhainistiú. Measadh go raibh an
tsamhail dhéabhlóidithe um fheidhmiú ag obair go maith, ag cinntiú
gníomhú agus sealbhú Oíche Chultúir ar bhonn áitiúil. Ba mhór an
sochar d’Oifigí Ealaíon é an chomhoiriúint leis an gComhaontú um an
gCreatlach don Chomhoibriú de chuid na Comhairle Ealaíon leis an
CCMA. Faigheann na hOifgí Ealaíon anois maoiniú Oíche Chultúir níos
luaithe sa bhliain, mar chuid dá leithdháileadh iomlán ón gComhairle
Ealaíon, agus leis sin tá níos mó solúbthachta acu maidir lena
gcaiteachas ar an imeacht.
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Tá na hOifigí Ealaíon bunriachtanach le haghaidh rath
Oíche Chultúir

Infheistíocht mhéadaithe riachtanach

Bhí fuinneamh agus díograis ann le haghaidh Oíche Chultúir i measc
Oifigigh Ealaíon, go háirithe iad siúd taobh amuigh de Bhaile Átha
Cliath. Ina dhiaidh sin, moladh a n-obair agus a dtiomantas don
imeacht, go háirithe nuair a chuirtear san áireamh an ‘tarraingt
shíoraí’ ar a n-am agus acmhainní. Dúradh go raibh na hOifigí Ealaíon
bunriachtanach le haghaidh rath Oíche Chultúir.
Níl aon chur chuige comónta i leith Oíche Chultúir. Ceapann roinnt
Oifigeach Ealaíon anois Comhordaitheoir le haghaidh Oíche Chultúir
chun an t-imeacht a sholáthar, agus leanann roinnt eile á bainistiú
iad féin. Dúirt roinnt de na hOifigigh Ealaíon go n-úsáideann siad
Oíche Chultúir go straitéiseach laistigh dá gclár oibre: ag coimeád
imeachtaí faoi leith agus ag déanamh infheistíochta iontu, agus
ag an am céanna ag tabhairt cuireadh oscailte do dhaoine páirt
a ghlacadh. Ní dhéanann roinnt eile ach cuireadh a thabhairt do
dhaoine páirt a ghlacadh. Tá próiseas ag an gcuid is mó acu le
haghaidh iarratas a dhéanamh ar rannpháirtíocht in Oíche Chultúir.

Budget

Don todhchaí, breathnaíodh ar dhaonchumhacht a bheith níos
tábhachtaí ná airgead, cé gur aontaíodh go mbeadh acmhainní
breise riachtanach chun síneadh spriocdhírithe Oíche Chultúir a
bhaint amach laistigh de chontaetha. D’fháiltigh Oifigigh Ealaíon
roimh an deis teacht le chéile agus ba mhór acu na torthaí agus na
léargais a cuireadh ar fáil dóibh le linn an chomhairliúcháin seo. Bhí
siad ag iarraidh go leanfadh faisnéis agus rannpháirtíocht mar seo
ar aghaidh sa todhchaí chun tacú le forbairt fianaise-bhunaithe agus
chomhoibríoch Oíche Chultúir.

Bliain

2019

An Roinn

Líne bhuiséid €420,000 +
caiteachas breise

An Chomhairle Ealaíon

€10,000

Comhordú €205,000
Clár €225,000

Údaráis Áitiúla

€378,720

€416,755

Iomlán

€808,720

€846,755

*Includes €70,000 increased
investment into EHRD priority.

RTÉ díocasach faoi chomhpháirtíocht leanúnach

In most cases, participating Local
Authorities have increased their
investment in recent years. In
2020, they collectively invested
1.85 times the required match
funding. This increased the
overall programme budget by
43%, and equated to 65% of the
total programme budget.

Dúradh go raibh an maoiniú reatha chun Oíche Chultúir a bhainistiú
agus a sholáthar róbheag le haghaidh uaillmhianta an imeachta
agus go mbeadh maoiniú breise riachtanach má tá Oíche Chultúir
chun a féidearthacht straitéiseach a bhaint amach. Thuairiscigh a
lán údarás áitiúil infheistíocht san imeacht ag leibhéil go suntasach
níos airde ná an maoiniú meaitseála a theastaíonn, ag tarraingt go
discréideach ar fhoinsí eile maoinithe chun cur lena bhfuil ar fáil le
haghaidh Oíche Chultúir. Dúradh go raibh an tearc-infheistíocht ‘ag
cur isteach ar thionchar’.

2020

Tá caidreamh RTÉ le hOíche Chultúir ann le fada agus is cinnte
go leanfaidh sé ar aghaidh. Dúradh go raibh comhréir láidir idir
tosaíochtaí corparáideacha RTÉ, a chuspóirí branda agus cuspóir
Oíche Chultúir. Tá fonn ar RTÉ leanúint de bheith ina ardán agus ina
léiritheoir ar ábhar Oíche Chultúir agus saothar a choimisiúnú.
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AN UAILLMHIAN
DON TODHCHAÍ

Nuair a iarradh ar dhaoine Oíche Chultúir a shamhlú chomh maith agus
is féidir amach anseo, tháinig na téamaí seo a leanas chun cinn, a raibh
a lán acu comónta idir gach duine a ndearnadh suirbhé orthu agus
comhairliúchán leo. Ar a lán bealaí is ionann iad agus tréithe reatha
Oíche Chultúir leanúint ar aghaidh, a bheachtú nó a shíniú, seachas
imeachtaí nó béimeanna nua.
→ Inrochtana: ‘oscailte do chách’, ‘fáilteach’, ‘ionchuimsitheach’,
‘éasca’
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FOGHLAIM Ó
DHAOINE EILE

Leis an staidéar comparáide cuireadh ar fáil roinnt príomhrudaí a
foghlaimíodh le haghaidh Oíche Chultúir. Go príomha, léiríodh leis
gur imeacht fíor-uathúil í Oíche Chultúir gan aon chomparadóir
díreach. Ní bhaintear amach áit ar bith eile a lucht féachana/
éisteachta náisiúnta, ná an leithne gníomhaíochta cultúrtha a
chuimsíonn sí ná an scála rannpháirtíochta, i gcomhthéacsanna
uirbeacha agus tuaithe.

Féilte a athbhreithníodh

→ G
 nóthach agus corraitheach: an iliomad imeachtaí agus
éagsúlacht eispéireas
→ B
 eo: is fearr le daoine imeachtaí i bpearsa, le heispéiris ar líne ar
chaighdeán níos fearr
→ Spraoi: sultmhar, ‘lúcháireach’, le ‘braistint cheiliúrtha’
→ F
 ionnachtain: cumas a bheith ‘ag fánaíocht’, rudaí a bheith ann ar
féidir ‘teacht orthu gan choinne’, ‘randamach’
→ Ú
 r agus nuálach: lucht féachana/éisteachta, eagraithe agus
eispéiris nua a spreagadh
→ Teacht le chéile: ‘daoine ó gach cúlra le chéile’
Bhí timpeall 10% de lucht féachana/éisteachta agus 13%
d’ealaíontóirí ag iarraidh go mbeadh Oíche Chultúir níos faide.
Ní raibh seo ina uaillmhian do lucht eagraithe ná dóibh siúd a
ndearnadh comhairliúchán leo. Bhí íocaíocht ealaíontóirí san
áireamh in uaillmhianta eagraithe agus ealaíontóirí araon.
Bhí rannpháirtithe an chomhairliúchán ag lorg todhchaí freisin ina
mbeadh na nithe seo a leanas amhlaidh maidir le hOíche Chultúir:
→ A
 bheith ag obair go straitéiseach agus deiseanna arna gcruthú
ag an gComhairle Ealaíon a threisiú;
→ A
 n diaspóra a bheith san áireamh, comhleanúnachas a bhaint
amach le Tuaisceart Éireann agus ‘gan fócas ar an ngné áitiúil a
chailleadh riamh’;
→ A
 cmhainní agus tacaíochtaí a bheith i bhfeidhm chun cabhrú le
hacmhainn áitiúil a mhéadú;

Soiléireacht cuspóra
Léiríodh má bhíonn tuiscint shoiléir ar chuspóir go ndéantar
bonn eolais do chinntí straitéiseacha agus cláir agus go ndéantar
rannpháirtíocht mhuiníneach a spreagadh. Cuirtear le neart branda
agus éascaítear teachtaireachtaí comhleanúnacha agus cumarsáid
láidir.

→ A
 cmhainní cuí a chur ar fáil di le ‘creat láidir’ chun í a bhainistiú
agus a fhorbairt;

Tá cuspóir Lá Lus an Chromchinn - "lá dúinn go léir dóchas
a thabhairt do dhaoine a bhfuil tionchar ag an ailse orthu” tarraingteach, spreagúil agus úsáidtear go leanúnach é i ngach
cumarsáid, go háirithe ina dtreoracha chun gnímh.

→ M
 éadracht nua a bheith aici agus modh éifeachtach
measúnaithe a bheith i bhfeidhm.

Trédhearcacht deiseanna

→ ‘Branda láidir’ agus ‘teachtaireachtaí sofaisticiúla’ a bheith ann;

Tá soláthar faisnéise soiléire maidir le rannpháirtíocht tábhachtach
do lucht eagraithe imeachtaí, mar atá cur in iúl soiléir ionchas agus
cur i bhfeidhm comhsheasmhach na dtacaíochtaí atá ar fáil.
Cuireann Kulturnatten sainmhínithe an-soiléir ar fáil ar chatagóirí
eagraithe agus tacaíochtaí atá ar fáil laistigh de gach catagóir, atá
go léir amlínithe go maith roimh ré.
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FOGHLAIM Ó
DHAOINE EILE

Cláreagrú de réir comhthéacs
Déantar gníomhaíochtaí a bhraisliú agus a sceidealú - go háirithe
taobh amuigh de shuíomhanna cathrach - chun imeachtaí agus
eispéiris a chosaint ó bheith scartha amach.
Cinntíonn Teach Oscailte Bhaile Átha Cliath nach mbíonn aon ionad
imeachta leis féin go tíreolaíoch, agus tá uirlisí forbartha acu chun
cabhrú le lucht freastail a mbealach a dhéanamh tríd an gclár de
réir tíreolaíochta agus ama, chun an lá is fearr leo a phleanáil roimh
ré.

Díriú ar eispéireas an lucht féachana/éisteachta
Is gné lárnach d’eispéireas maith a chinntiú don lucht freastail é
ionchais agus iompraíochtaí an lucht féachana/éisteachta a bhainistiú.
Féachann Kulturnatten le heispéireas an lucht freastail a optamú trí
réamheolas a chur ar fáil maidir lena bhfuiltear le bheith ag dréim
leis agus an chaoi a bheith ag iompar, dea-bhainistíocht sluaite,
roghanna iompair agus comhairle fíor-ama (trí aip) chun daoine a
spreagadh imeacht ó shuíomhanna gnóthacha go dtí imeachtaí in
aice láimhe.

Rannpháirtíocht páirtithe leasmhara i rith na bliana
Dúradh go raibh rannpháirtíocht leanúnach agus tógáil caidrimh le
lucht eagraithe imeachtaí agus páirtithe leasmhara eile éifeachtach
chun acmhainn, muinín agus ceannach isteach a thógáil.
Eagraíonn Coiste Sóisialta na Comhairle Oidhreachta
gníomhaíochtaí amhail oiliúint na meán, imeachtaí líonraithe agus
cláir dámhachtainí i rith na bliana do lucht eagraithe imeachtaí
Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta.

Infheistíocht in acmhainní
Cé go raibh buiséid fhoriomlána do na himeachtaí sa staidéar
an-éagsúil, ó €200,000 go dtí níos mó ná €1 mhilliún, i ngach
tionscnamh anseo rinneadh tosaíocht den chumarsáid (margaíocht,
caidreamh poiblí agus rannpháirtíocht páirtithe leasmhara) agus
rinneadh infheistíocht shuntasach inti. Chomh maith leis sin, rinneadh
soiléir é go dteastaíonn tacaíocht ó fhoireann i rith na bliana le
haghaidh na n-uaillmhianta maidir le fás nó forbairt straitéiseach.

Maoirseacht ag eintiteas aonair
I measc shamhlacha oibriúcháin na n-imeachtaí a ndearnadh
staidéar orthu bhí cumann faoi threoir comhaltaí (Kulturnatten)
agus eagras neamhbhrabúsach (Seachtain na Gaeilge), tionscnaimh
faoi threoir an tionscail (an Lá Turasóireachta, Céad Shathairn New
Orleans), cláir arna reáchtáil ag carthanais / cuideachtaí teoranta
(Lá Lus an Chromchinn, Teach Oscailte Bhaile Átha Cliath, Lá Éigse
Éireann) agus cláir arna rith ag comhlachtaí bardasacha nó stáit
(Nuit Blanche (oíche go maidin), Lange Nacht Der Ideen (oíche
fhada na smaointe), Cruinniú na nÓg, Seachtain Náisiúnta na
hOidhreachta). Ach tá an fhreagracht iomlán ag eagraíocht amháin
as maoirseacht agus treoir straitéiseach an imeachta i ngach cás.
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PRÍOMHCHEISTEANNA

Tháinig roinnt príomhcheisteanna chun cinn ón bpróiseas
athbhreithnithe, taighde agus comhairliúcháin.

Cad é mian na Comhairle Ealaíon d’Oíche Chultúir?
Cén chaoi nach ndéantar Oíche
Ealaíon d’Oíche Chultúir?

Cén chaoi a gcuirimid ar
chumas gach Oifige Ealaíon a
bheith ar bharr a maitheasa
d’Oíche Chultúir?

Cén chaoi a gcinntímid clár atá
oscailte agus comhtháite?

Cén chaoi a mbíonn Oíche
Chultúir ina deis straitéiseach,
seachas ina dualgas?

Cén chaoi a meallaimid croí
agus aigne na hearnála ealaíon
ina hiomláine chomh maith le
earnálacha eile a spreagadh le
páirt a ghlacadh?

Cén chaoi a mbainimid tuiscint
níos fearr as an eispéireas a
bhíonn ag lucht féachana Oíche
Chultúir agus é a fheabhsú?

Cad é branda Oíche Chultúir?
A cuspóir, fís, luachanna agus
eisint?

Cén chaoi a ndéanaimid
rannpháirtíocht a éagsúlú:
ealaíontóirí, lucht féachana,
eagraithe?

Cad atá le cur i bhfeidhm leis an todhchaí is fearr is féidir a chinntiú d’Oíche Chultúir?
Rialachas, Bainistíocht, Acmhainní a Fháil, Cumarsáid

Leis na ceisteanna seo cuireadh ar fáil creat le haghaidh tuilleadh
fiosraithe le páirtithe leasmhara agus, sa deireadh, múnlaíodh
agus tugadh bonn eolais do na moltaí le haghaidh fhorbairt Oíche
Chultúir feasta.
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Íomhá le caoinchead Oíche Chultúir An Chláir, 2018. Grianghrafadóir: Joan O'Hanrahan

MOLTAÍ

Sna moltaí seo a leanas sainaithnítear áiteanna a bhfuil
fócas ag teastáil chun an todhchaí is fearr a chinntiú
d’Oíche Chultúir.
Tá na moltaí a chuireamar chun tosaigh timpeallaithe ag
uaillmhian soiléire agus comhleanúnachas a thabhairt
don imeacht, le creidiúint ina acmhainneacht agus trí
mheas ar an spreagadh daonlathach atá ag croílár Oíche
Chultúir.
Aithnítear iontu gurb iad príomhchúiseanna le rath Oíche
Chultúir go dtí seo an chomhpháirtíocht, an infheistíocht
agus síneadh tíreolaíoch an imeachta agus go bhfuil siad
seo fós tábhachtach chun an t-imeacht a bhrú chun cinn.
Aithnítear sna moltaí freisin an ról a d’fhéadfadh a bheith
ag Oíche Chultúir mar chumasóir do thosaíochtaí beartais
áitiúla agus náisiúnta.
Sa deireadh, táthar ag iarraidh tréithe uathúla Oíche
Chultúir a chaomhnú agus réimse agus éagsúlacht na
ndaoine atá páirteach in Oíche Chultúir a choinneáil agus
a mhéadú.
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1

MOLADH 1

AN CULTÚR A SHAINMHÍNIÚ

2

MOLADH 2

AN CUSPÓIR, FÍS, MISEAN AGUS
LUACHANNA A SHAINMHÍNIÚ

Cén fáth an moladh seo?

Cén fáth an moladh seo?

Níl aon tuiscint shoiléir chomhroinnte ar an gciall atá le ‘cultúr’ agus,
mar sin, ar an méid a d’fhéadfadh a bheith á chuimsiú ag Oíche
Chultúir. Thairis sin, nuair a chuirtear san áireamh ról na Comhairle
Ealaíon maidir le hOíche Chultúir, tá gá le tuiscint a léiriú ar an
gcultúr lena n-áirítear na healaíona ach ní sin amháin.

Ní mór cuspóir, fís, misean agus luachanna Oíche Chultúir
a shainmhíniú go soiléir agus a thuiscint chun cumarsáid
chomhleanúnach an imeachta a chinntiú, chun bonn eolais a
dhéanamh do chláir ailínithe agus chun rannpháirtíocht a ghríosú
agus a spreagadh i measc bonn leathan d’eagraithe, rannpháirtithe
agus lucht féachana/éisteachta.

Sainmhíniú molta ar chultúr
Moltar an sainmhíniú leathan seo a leanas ar chultúr arna fhoirmliú
ag Comhdháil Dhomhanda UNESCO ar Bheartais Chultúrtha.
Úsáideann údaráis áitiúla an sainmhíniú seo ar chultúr go forleathan.

Sainmhínithe molta ar chuspóir, fís, misean agus
luachanna Oíche Chultúir
CUSPÓIR
(An chúis a bhfuil Oíche Chultúir ann agus an méid uathúil a
chuireann an ócáid le saol daoine).
Le hOíche Chultúir tugtar cuireadh do gach duine gach áit, ar oíche
lúcháireach amháin, gach rud a bhaineann lenár gcultúr inniu a
aimsiú agus a cheiliúradh.

“Tacar de ghnéithe sainiúla
spioradálta, ábharacha, intleachtúla,
agus mothúchánacha den tsochaí
nó de ghrúpa sóisialta, agus go
gcuimsítear leis, chomh maith le
healaíon agus litríocht, stíleanna
beatha, bealaí um maireachtáil le
chéile, córais luachanna, traidisiúin
agus creidimh.”
—U
 NESCO, Dearbhú Uilechoiteann ar an
Ilchineálacht Chultúrtha

Íomhá le caoinchead Oíche Chultúir Chill Chainnigh,
2020. Grianghrafadóir: Freddie Greenall
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FÍS
(An méid a dhéanann Oíche Chultúir chun a fís a bhaint amach)
Bíonn ár gcultúr ilghnéitheach beo, luachmhar agus á chothú i saol
daoine inniu agus gach lá.
MISEAN
(An méid a dhéanann Oíche Chultúir chun a fís a bhaint amach)
A bheith ina móimint náisiúnta ina gceiliúrtar a bhfuil i saibhreas
agus éagsúlacht an chultúir in Éirinn inniu, ina nasctar gach duine
le himeachtaí cultúrtha go háitiúil agus go náisiúnta agus ina
n-osclaítear cosáin i dtreo rannpháirtíocht leanúnach.
LUACHANNA
(An méid a seastar ar a shon agus a gcreidtear le hOíche Chultúir)
An
Oscailteacht

Do chách. Gach áit.

Fionnachtain

Le haghaidh fiosrachta agus eachtraíochta. Le
haghaidh triail a bhaint as rudaí.

Ceiliúradh

Le haghaidh spraoi.

Muintearas

Chun a bhrath go bhfuilim mar chuid de seo, agus
gur cuid díom é seo.
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3

MOLADH 3

BRANDA AGUS TEACHTAIREACHTAÍ
OÍCHE CHULTÚIR A SHOILÉIRIÚ AGUS
A LÁIDRIÚ

Cén fáth an moladh seo?
Dúradh go ndearnadh branda (clú) Oíche Chultúir ‘a fhorbairt’
seachas é a bheith sainithe agus bainistithe. Le hinfheistíocht
i straitéisí branda agus cumarsáide le haghaidh Oíche Chultúir
tabharfar láidreacht agus comhleanúnachas don imeacht. Cuirfear
ar chumas gach duine atá bainteach le hOíche Chultúir beocht a
chur inti agus í a chur chun cinn ar bhealaí chun a clú a dhearbhú
agus a neartú agus a mealltacht a ardú.

Gníomhartha molta
→ A
 bheith ag obair le gníomhaireacht bhranda chun straitéis
bhranda a cheapadh agus a chur i bhfeidhm lena dtógfaí ar an
gcuspóir, an fhís agus na luachanna de réir mar a shainmhínítear
anseo iad.
→ T
 reoirlínte a chruthú agus a chur chun cinn chun tuiscint agus
ceannach isteach páirtithe leasmhara inmheánacha agus
seachtracha a thógáil maidir le clú an bhranda atáimid ag iarraidh
a thógáil d’Oíche Chultúir.
→ S
 traitéis chumarsáide faoi threoir cuspóra a fhorbairt, a mhaoiniú
agus a chur i bhfeidhm ó cheann ceann na bliana, lena spreagtar
agus lena gcuirtear chun cinn an t-imeacht ina ilghnéitheacht
agus a rochtain go léir, sna meáin thraidisiúnta agus nua, ach
lena bhféachtar freisin le luach straitéiseach agus tionchar Oíche
Chultúir a dhearbhú agus a mhéadú.
→ Infheistíocht a dhéanamh i dtacaíochtaí bolscaireachta
réigiúnacha ar líne agus as líne.
→ U
 irlisí a fhorbairt lena gcabhraítear leis an bpobal a mbealach a
dhéanamh tríd an gclár: de réir spéise, suímh, sceidil.
→ A
 cmhainní inmheánacha na Comhairle Ealaíon agus
comhpháirtithe eile a úsáid chun an branda agus
príomhtheachtaireachtaí a mhéadú.
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4

MOLADH 4

OÍCHE CHULTÚIR A SHUÍ
MAR DHEIS STRAITÉISEACH
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5

MOLADH 5

AN CHOMHPHÁIRTÍOCHT AGUS
AN COMHOIBRIÚ A CHUMASÚ

Cén fáth an moladh seo?

Cén fáth an moladh seo?

Tá féidearthacht shuntasach ann chun Oíche Chultúir a mheas
agus a úsáid mar shócmhainn straitéiseach lena gcuirtear le
spriocanna beartais náisiúnta agus áitiúla laistigh agus lasmuigh de
chomhthéacs an chultúir, lena n-áirítear rannpháirtíocht an phobail,
comhtháthú sóisialta, cruthaitheacht agus folláine. Tá comhréir
fhollasach ann le cuspóirí na Comhairle Ealaíon féin maidir le
rannpháirtíocht an phobail, an earnáil amaitéarach agus dheonach,
an comhionannas, cearta daonna agus an éagsúlacht, agus pleanáil
spásúil agus dhéimeagrafach; tá sineirge fhéideartha ann freisin le
cláir ar leith amhail Scoileanna Ildánacha agus Áiteanna Ildánacha.

Le comhpháirtíochtaí láidre agus cinnte amhail na cinn leis na
húdaráis áitiúla, RTÉ agus Forais Chultúrtha Náisiúnta táthar tar éis
cur le rath Oíche Chultúir ar feadh na mblianta. Tá féidearthacht
shuntasach ann tionchar na Comhairle Ealaíon a imirt agus
comhpháirtíochtaí agus comhghuaillíochtaí nua agus éagsúla le
haghaidh Oíche Chultúir a chruthú. Tá misneach ag an gComhairle
Ealaíon freagairt ar an dúil atá i measc Oifigigh Ealaíon agus
eagraithe áitiúla i gcomhordú agus i gcomhoibriú níos mó.

Gníomhartha molta

→ T
 iomantas Chumann Lucht Bainistíochta na Cathrach agus an
Chontae i leith Oíche Chultúirultúir a dheimhniú agus a chur chun
cinn tríd an gcomhaontú um an gCreatlach don Chomhoibriú.

Gníomhartha molta

→ T
 uiscint ar Oíche Chultúir a láidriú laistigh den Chomhairle
Ealaíon - ag leibhéal an fheidhmeannais agus na Comhairle chun a sainghnéithe a chosaint agus chun tacú lena húsáid mar
shócmhainn straitéiseach agus í a neartú.
→ A
 n cuspóir, an fhís agus na luachanna ateilgthe a chomhroinnt,
mar aon le faisnéis agus léargas a tiomsaíodh sa tuarascáil seo,
chun comhráite faoi luach straitéiseach féideartha agus tionchar
Oíche Chultúir a thionscnamh le páirtithe leasmhara reatha agus
ionchasacha. Go sonrach, a fhéachaint le ceannach isteach a
neartú ag leibhéal sinsearach ar fud na hearnála cultúrtha.
→ G
 níomhaíocht chláir / idirghabhálacha a dhreasú i réimsí
easnaimh agus tosaíochta beartas.
→ Infheistíocht a dhéanamh i measúnú ar Oíche Chultúir de réir
táscairí straitéiseacha sainaitheanta.

Íomhá le caoinchead Oíche Chultúir Baile átha
Cliath, 2014. Grianghrafadóir: Kasia Kaminska

→ R
 annpháirtíocht leis na Forais Chultúrtha Náisiúnta agus le
hOifigigh Ealaíon na nÚdarás Áitiúil a dhoimhniú, lena n-áirítear
réamhléiriú agus athbhreithniú ar Oíche Chultúir gach bliain chun
deiseanna, léargas agus foghlaim a chomhroinnt agus a phlé.
→ E
 agraithe agus rannpháirtithe a spreagadh agus a chumasú ag
leibhéal áitiúil agus réigiúnach teacht le chéile chun comhoibriú
agus comhordú a n-iarrachtaí i leith Oíche Chultúir a fhorbairt.
→ A
 n caidreamh le RTÉ a choinneáil agus a fhorbairt; a bheith ag
obair le chéile chun an t-eispéireas craolta ar Oíche Chultúir a
thionscnamh agus a leathnú, go háirithe taobh amuigh de Bhaile
Átha Cliath.
→ C
 omhpháirtíochtaí náisiúnta a shainaithint agus a chruthú a
mbeadh tionchar dearfach acu do lucht eagraithe Oíche Chultúir
go háitiúil e.g., le hOifig na nOibreacha Poiblí, an Chomhairle
Oidhreachta, CLG.
→ A
 n fhéidearthacht le haghaidh comhoibriú a shainaithint le
Scoileanna Ildánacha agus le cláir nó gníomhaireachtaí eile a
bhfuil caidreamh reatha acu leis an gComhairle Ealaíon.
→ C
 omhpháirtíochtaí reatha a choinneáil agus a fhorbairt e.g., le
hEalaín na Gaeltachta, an Roinn Gnóthaí Eachtracha, Bus Átha
Cliath, An Post, Bus Éireann.
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MOLADH 6

FORBAIRT ACMHAINNE AGUS
EISPÉIRIS

Cén fáth an moladh seo?

Gníomh molta: forbairt acmhainne

Tá cion, díocas agus uaillmhian ann maidir le hOíche Chultúir. Tá
eagraithe agus lucht féachana/éisteachta araon ag iarraidh go
mbeidh a n-eispéireas ar Oíche Chultúir chomh maith agus is féidir
leis a bheith. Tá féidearthacht ann acmhainn eagraithe a fhorbairt
chun eispéiris Oíche Chultúir a chruthú le croí agus aigne an lucht
féachana/éisteachta a ghabháil, rannpháirtíocht amach anseo a
spreagadh agus spriocanna straitéiseacha a bhaint amach.

→ C
 airt d’Oíche Chultúir a fhorbairt lena soiléirítear agus lena
ndaingnítear comhthiomantas do na cuspóirí, luachanna agus
cleachtais, lena n-áirítear íocaíocht ealaíontóirí, rud a chinntíonn gur
eispéireas dearfach í Oíche Chultúir dóibh siúd go léir atá páirteach.

Moltar trí shnáithe gníomhaíochta faoin moladh seo. Tá an taighde
agus an measúnú bunriachtanach chun bonn eolais a dhéanamh do
na heispéiris a chruthaítear agus iad a fheabhsú. Ní mór scileanna,
eispéiris agus tuiscint a thógáil agus a chomhroinnt. Ní mór
deiseanna agus cuir chuige faoi leith maidir le cláreagrú a chruthú.

Gníomh molta: taighde agus measúnú
→ Infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus measúnú eispéireas an
lucht féachana/éisteachta agus na n-eagraithe.
→ A
 n Chomhairle Ealaíon chun an taighde agus an measúnú
réamhluaite a stiúradh, ag úsáid tagarmharcanna arna gcruthú
sa saothar seo ag suirbhé Behaviour & Attitudes atá ionadaíoch
go náisiúnta agus le taighde ábhartha eile, chun bonn eolais a
dhéanamh do chinnteoireacht.
→ I gcomhairliúchán le páirtithe leasmhara, méadracht agus
modhanna nua agus níos cainníochtúla chun tuairisciú ar
ghníomhaíocht agus tionchar Oíche Chultúir.
→ S
 onraí agus léargas ó eagraithe agus lucht féachana/éisteachta
faoi Oíche Chultúir a chomhroinnt chun bonn eolais a dhéanamh
d’fhorbairt eispéiris.

→ A
 n t-eolas agus na scileanna a thógáil chun tacú leis na nithe seo
a leanas:
• e
 ispéiris tharraingteacha do lucht féachana/éisteachta a
chruthú ar líne chomh maith le cinn i bpearsa;
• O
 íche Chultúir a úsáid mar uirlis i bhforbairt lucht
féachana/éisteachta;
• r annpháirtíocht a mhéadú i measc pobal a bhfuil tearcionadaíocht acu faoi láthair in Oíche Chultúir;
• r annpháirtíocht leanaí agus daoine óga in Oíche Chultúir
a mhéadú;
• t rí na samplaí den chleachtas is fearr a chur ar fáil, meicníocht
chun faisnéis agus comhairle a chomhroinnt agus na foirne
uirlise praiticiúla lena dtacófar le hOifigí Ealaíon leanúint ar
aghaidh lena n-obair tógála acmhainne.
→ D
 eiseanna digiteacha a lorg agus a úsáid go sonrach chomh maith
le heispéireas poiblí ar Oíche Chultúir a fheabhsú nó a leathnú (ach
ní a ionadú) - lena n-áirítear do leanaí, daoine óga, an diaspóra,
agus daoine nach bhfuil ábalta a bheith rannpháirteach i bpearsa agus saolré agus lucht féachana/éisteachta gníomhaíochtaí Oíche
Cultúir a mhéadú.

Gníomh molta: clár
→ A
 n cur chuige reatha maidir le cláreagrú a choinneáil agus a
neartú, lena measctar Gairm Oscailte le gníomhaíocht choimeádta.

Ar lean

→ S
 ainchúram agus freagracht uathúil na Comhairle Ealaíon a
úsáid chun:
• R
 oinnt imeachtaí inaitheanta a choimisiúnú ar fud na tíre ina
dtugtar eiseamláir de chuspóir agus luachanna Oíche Chultúir
nó lena gcuirtear chun cinn tosaíocht beartais agus lena
léirítear daonlathas tíreolaíoch an imeachta.
• D
 ámhachtainí, coimisiúin nó cónaitheachtaí faoi leith d’Oíche
Chultúir a chruthú do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí sa
phobal ealaíon gairmiúil agus san earnáil pobail / dheonach.
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MOLADH 7

TODHCHAÍ INBHUANAITHE
A CHINNTIÚ

Cén fáth an moladh seo?
Mheas gach duine a ndearnadh comhairliúchán leo le linn an
fhiosrúcháin seo é a bheith tábhachtach go leanfaidh Oíche Chultúir
ar aghaidh. Má tá Oíche Chultúir le bheith chomh maith agus is
féidir, agus má tá todhchaí shlán inbhuanaithe le bheith aici ní mór
rialachas agus bainistíocht Oíche Chultúir a shoiléiriú agus a neartú.

Gníomhartha molta
→ Grúpa

Stiúrtha Páirtithe Leasmhara a bhunú ina mbeadh páirtithe
leasmhara reatha agus ailínithe, a bhfuil téarmaí tagartha soiléire
agus údarás acu.
→ P
 ost do Chomhordaitheoir Náisiúnta ó cheann ceann na bliana a
chruthú, ag a mbeidh sainchúram forbartha soiléir straitéiseach,
lena n-áirítear suí agus acmhainní Oíche Chultúir, forbairt agus
bainistíocht caidrimh leis an gComhairle Ealaíon, laistigh di agus
thar a ceann.
→ T
 acaíocht le bheith ag ról an Chomhordaitheora Náisiúnta ó
shaineolaí margaíochta agus cumarsáide agus ó thacaíocht
lóistíochtúil, bainistíochta imeachtaí ar bhonn conartha.
→ F
 oráil a dhéanamh le haghaidh Chomhordaitheoirí Oíche Chultúir
le bheith i bhfeidhm chun tacú le gach Oifigeach Ealaíon i
bhforbairt agus i soláthar Oíche Chultúir.
→ T
 aobh leis an gcomhaontú um an gCreatlach don Chomhoibriú
le húdaráis áitiúla, Cairt faoi leith d’Oíche Chultúir a fhorbairt le
hOifigí Ealaíon lena soiléirítear agus lena ndaingnítear tiomantas
comónta, comhleanúnach do na cuspóirí, luachanna agus
comhsheasmhacht chleachtais, lena gcinntear gur eispéireas
dearfach í Oíche Chultúir dóibh siúd go léir atá páirteach.
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TÉARMAÍ TAGARTHA TÁSCACHA DO GHRÚPA STIÚRTHA
PÁIRTITHE LEASMHARA

→ Príomhchuspóir:
Treoir agus tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Oíche
Chultúir mar chaomhnóirí a croíchuspóra agus a
croíluachanna.
→ T
 acú leis an gComhairle Ealaíon agus le Comhordaitheoir
Náisiúnta Oíche Chultúir maidir le soláthar na moltaí /
gníomhartha a leagtar amach sa tuarascáil seo.
→ Pointí nua teagmhála a chruthú d’Oíche Chultúir.
Téarma

→ Tiomantas trí bliana le cruinnithe ceithre huaire sa bhliain.

STRUCHTÚR TÁSCACH AGUS
LÍNTE TUAIRISCITHE
An Chomhairle Ealaíon
Freagracht deiridh as Oíche Chultúir

Grúpa Maoirseachta

Ceann Ealaíne Áitiúla, Áite & Poiblí

→ Tacaíocht a thabhairt do thodhchaí Oíche Chultúir
agus bonn eolais a chur fúithi mar chaomhnóirí
cuspóirí agus luachanna.
→ Obair a dhéanamh leis an gComhairle Ealaíon
agus leis an gComhordaitheoir Náisiúnta chun
gníomhartha a mholtar a sheachadadh.
→ Tuairiscíonn an Cathaoirleach don Chomhairle.

→ Ar an nGrúpa Maoirseachta
→ Tuairiscíonn don Chomhairle mar Fheidhmeannach
na Comhairle Ealaíon le freagracht as Oíche Chultúir.

→ Comhordaitheoir Náisiúnta i láthair ag gach cruinniú.
→ S
 ainchúram agus comhdhéanamh an Ghrúpa Maoirseachta
a athbhreithniú tar éis dhá bhliain.

COMHDHÉANAMH TÁSCACH AN GHRÚPA
STIÚRTHA PÁIRTITHE LEASMHARA
→ Cathaoirleach - an Chomhairle Ealaíon, comhalta Comhairle
→ Ceann Ealaíne Áitiúla, Áite agus Poiblí
→ Ionadaí ó Fhoras Cultúrtha Náisiúnta
→ Ionadaí ó Údarás Áitiúil - Cumann Oifigigh Ealaíon na nÚdarás Áitiúil
→ Ionadaí ó RTÉ
→ Ionadaí Pobail / ‘Tríú Earnáil’
→ Ionadaí ón earnáil oidhreachta
→ Ionadaí ón earnáil músaem
→ Ionadaí ó Chónaidhm Thionscal Turasóireachta na hÉireann (ITIC)
→ Ionadaí ó fhiontraíocht áitiúil
→ Ionadaí ón Roinn Cultúir
→ Urlabhraí ar son lucht féachana/éisteachta

Comhordaitheoir Náisiúnta

→ Freagrach as forbairt agus seachadadh foriomlán Oíche Chultúir, lena n-áirítear líonrú, comhpháirtíochtaí a
fhorbairt, rannpháirtíocht leis na príomhpháirtithe leasmhara uile agus bainistíocht ar thacaíochtaí lóistíochta
agus cumarsáide tríú páirtí.
→ Tuairiscíonn don Cheann Ealaíne Áitiúla, Áite agus Poiblí

Oifigigh Ealaíon

Comhordaitheoirí Áitiúla

→ Freagrach as Oíche Chultúir a fhorbairt agus a
sheachadadh sa cheantar áitiúil.
→ Déanann obair le Comhordaitheoirí Áitiúla agus
Náisiúnta

→ Freagrach as imeachtaí áitiúla a sheachadadh ar
Oíche Chultúir.
→ Tuairiscíonn don Oifigeach Ealaíon.
→ Idirghabháil dhlúth leis an gComhordaitheoir
Náisiúnta.

Gníomhartha molta: inbhuanaitheacht sa téarma níos faide
Tar éis tuiscint ar Oíche Chultúir a athnuachan, rialachas soiléir agus
bainistíocht éifeachtach a bhunú agus a soláthar a neartú, ní mór
smaoineamh ar thodhchaí fadtéarma Oíche Chultúir, laistigh de
chomhthéacs beartais chultúrtha náisiúnta nua, an t-athbhreithniú
ar Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus beartais agus forbairtí
ábhartha eile.
Moltar go ndéanfaí lena leithéid de bhreithniú fiosrú maidir le bunú
Oíche Chultúir mar eintiteas neamhspleách a bhfuil tacaíocht rialtais
náisiúnta aige trí bheith:
→ A
 g obair le comhpháirtithe ar fud an réimse earnálacha cultúrtha
chun múnla rialachais náisiúnta a dhearadh le haghaidh Oíche
Chultúir lena léirítear a lucht féachana/éisteachta agus a tionchar
i bhfad lasmuigh de na healaíona agus lena n-éascófar a forbairt
bhreise amach anseo.
→ B
 ord a chur ar bun le réimse leathan agus éagsúil saineolais, taithí
agus tionchair lena léirítear cumhacht agus cuspóir straitéiseach
Oíche Chultúir in innéacsanna sochaí.

68

→ B
 onn leathan a chur ar bun le haghaidh na heagraíochta nua trí thógáil
ar na sruthanna ilghnéitheacha ioncaim a forbraíodh sna chéad chúig
bliana de cheannaireacht na Comhairle Ealaíon agus ag saothrú na
ndeiseanna maoinithe a osclaítear le neamhspleáchas.
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MOLADH 8

INFHEISTÍOCHT MHÉADAITHE SHLÁN

Cén fáth an moladh seo?
Nochtadh san fhiosrúchán seo an fhéidearthacht shuntasach atá ag
Oíche Chultúir cur le príomhchuspóirí beartais áitiúla agus náisiúnta.
Tá infheistíocht riachtanach chun an acmhainn seo a scaoileadh
agus chun a tionchar a optamú.

Gníomhartha molta
→ A
 bheith i dteagmháil leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir,
Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán chun uaillmhian na
Comhairle Ealaíon maidir le hOíche Chultúir a chur i láthair, chun
tuiscint ar fhéidearthacht straitéiseach an imeachta a neartú,
ag teacht le cuspóirí beartais náisiúnta, agus chun maoiniú
feabhsaithe a fháil.
→ A
 bheith i dteagmháil le Cumann Lucht Bainistíochta na Cathrach
agus an Chontae chun uaillmhian na Comhairle Ealaíon maidir le
hOíche Chultúir a chur i láthair, chun tuiscint ar fhéidearthacht
straitéiseach an imeachta a neartú, ag teacht le cuspóirí rialtais
áitiúil, agus chun maoiniú feabhsaithe a fháil.
→ A
 bheith i dteagmháil le comhpháirtithe reatha chun a
n-infheistíocht in Oíche Chultúir a fháil agus a fheabhsú.

MOLTAÍ LE
HAGHAIDH 2021

Cuirtear na gníomhartha seo a leanas chun tosaigh agus maítear
go bhfuil siad indéanta agus tábhachtach le tabhairt chun cinn in
2021. Déantar tosaíocht leo de bheith ag cinntiú go gcomhroinntear
an fhaisnéis sa tuarascáil seo chun tuiscint a thógáil agus chun
gníomhartha a ghríosú ag teacht leis an treo a mholtar, de réir mar
is cuí. Féachtar leo freisin chun tús a chur leis an bpróiseas chun
struchtúr éifeachtach rialachais agus bainistíochta agus próisis
chumhachtaithe a dheimhniú le haghaidh Oíche Chultúir. Sainaithnítear
leo láidreachtaí chun tógáil orthu agus réimsí le forbairt láithreach.

Gníomhartha molta:
→ A
 chinntiú go bhfuil an fhoireann Náisiúnta Chomhordaithe
feasach ar thorthaí agus moltaí ón gclár athbhreithnithe, taighde
agus comhairliúcháin seo.
→ T
 uarascáil a fhoilsiú agus plean le haghaidh 2021 a chur i láthair
do phríomhpháirtithe leasmhara.
→ A
 chinntiú go dtuigeann comhaltaí agus ardbhainisteoirí
na Comhairle Ealaíon tréithe uathúla Oíche Chultúir agus
an fhéidearthacht a bhaineann léi a bheith ina sócmhainn
straitéiseach don Chomhairle Ealaíon agus don earnáil chultúrtha.

→ L eas a bhaint as comhghuaillíochtaí trasearnála lena ngintear
sruthanna éagsúla ioncaim.

→ A
 n tuarascáil agus na moltaí a chomhroinnt le gach ball
d’fhoireann na Comhairle Ealaíon agus a fhiosrú le Cinn Foirne
conas is féidir leo tacú le hOíche Chultúir in 2021.

→ D
 eiseanna a fhiosrú le haghaidh urraíocht chorparáideach ar
ghnéithe faoi leith d’Oíche Chultúir.

→ Grúpa Stiúrtha Oíche Chultúir a bhunú.

→ F
 ianaise a thógáil ar luach agus tionchar Oíche Chultúir chun an
cás a dhéanamh le haghaidh infheistíochta, ag cur san áireamh
réimse torthaí a bhaineann le príomhthosaíochtaí beartais e.g.,
tionchar sóisialta, tionchar eacnamaíoch, folláine.

→ L eanúint ar aghaidh leis an gcur chuige a glacadh in 2020 le
cláreagrú dírithe ar réimsí tosaíochta beartais.
→ A
 bheith ag obair le RTÉ chun leanúint ar aghaidh leis an gcur
chuige samhlaíoch agus cláreagrú ar bhonn náisiúnta a raibh
tionchar chomh dearfach sin aige anuraidh.
→ B
 randa Oíche Chultúir a fhorbairt agus teachtaireachtaí
straitéiseacha a mhéadú.
→ T
 osú ag forbairt uirlisí chun tacú le lucht féachana/éisteachta
agus iad ag déanamh a mbealaigh tríd an gclár.
→ C
 reat taighde a chur i bhfeidhm le haghaidh 2021 bunaithe ar
thagarmharcanna atá forbartha anois.
→ O
 íche Chultúir 2021 a athbhreithniú le príomhpháirtithe
leasmhara. Torthaí agus léargais taighde a chomhroinnt.
→ A
 n próiseas a thosú chun Comhordaitheoir ar Oíche Chultúir a
earcú a bheidh i mbun oibre ó cheann ceann na bliana.
→ A
 bheith i dteagmháil le Tascfhórsaí Téarnaimh chun ról
féideartha Oíche Chultúir a chur chun cinn.
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SONRAÍ MODHEOLAÍOCHTA
TAIGHDE

Anailís ar an gclár
i. 	Athbhreithniú mionsonraithe ar an gclár imeachtaí le haghaidh
2019 agus 2020 (‘gnáthbhliain’ agus bliain ‘eisceachtúil’) chun anailís
chruinn a chur ar fáil maidir le:
• Uimhreacha, cineálacha agus seánraí imeachtaí.
• C
 lúdach tíreolaíochta imeachtaí (arna innéacsú de réir
daonra).

Suirbhé ar lucht
féachana/éisteachta
437 freagróir

Suirbhé ar
ealaíontóirí
174 freagróir

Suirbhé ar
eagraithe
128 freagróir

74% baineann

57% baineann

72% 45+ bliain d’aois

23% faoi 35 bliain d’aois

38% ina n-eagraíochtaí
cultúrtha gairmiúla

12% Geal eile
3% Measctha/
eitneacht eile

• Imeachtaí cláreagraithe seachas imeachtaí le doirse oscailte.

6% Bodhar nó faoi
mhíchumas

• A
 n réimse soláthraithe cultúrtha (a shainaithnítear mar
phríomheagraithe) atá páirteach in Oíche Chultúir.

16% ina n-eagraithe ó
Údarás Áitiúil

Eitneacht de réir daonra

13% ina ngrúpaí deonacha/
amaitéaracha

84% Geal Éireannach

• Imeachtaí i bpearsa seachas imeachtaí digiteacha.
• An sceidealú.

55% 35-45 bliain d’aois

93% as Éirinn

Measann 91% gur
ealaíontóirí gairmiúla iad
28% ó chathair Bhaile Átha
Cliath

5% ina dtionscnóirí aonair
16% ó chathair Bhaile Átha
Cliath
15% ó chathair Chorcaí

6% ó thar lear

• A
 n leibhéal rannpháirtíochta ag eagraíochtaí deonacha agus
grúpaí pobail
• M
 éid na n-imeachtaí agus na ndeiseanna ina léirítear an
éagsúlacht agus an chuimsitheacht.

ii. 	Rochtain ar thorthaí shuirbhéanna náisiúnta ealaíon Behaviour &
Attitudes 2019 agus 2020 chun na nithe seo a leanas a thuiscint:
• Leibhéil feasachta ar Oíche Chultúir.

Suirbhéanna

• Leibhéil feasachta ar Oíche Chultúir.

i. 	Suirbhéanna ar leith ar líne ar ealaíontóirí, lucht freastail Oíche
Chultúir agus ar lucht eagraithe Oíche Chultúir chun na nithe seo
a leanas a thuiscint:

• Inspreagthaí lucht freastail ealaíon i gcomparáid le lucht
freastail Oíche Chultúir.

• Tuairimí ar an Oíche Chultúir.
• Rannpháirtíocht in Oíche Chultúir.
• Inspreagthaí i gcomhair rannpháirtíochta.
• Sástacht le hOíche Chultúir.
• Scór Glan Tionscnóra (an dóchúlacht go molfadh siad).
Agus fiosrú sonrach ar na nithe seo a leanas:
• Scála agus ráta luach saothair don ealaíontóir.
• F
 ócas agus gníomhaíocht um fhorbairt lucht
féachana/éisteachta.
• Leibhéal éagsúlachta agus ionchuimsitheachta.
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TAIGHDE

Cás-staidéir
i.	Le hocht n-eagraí ionadbhunaithe chun ról agus éifeachtúlacht
Oíche Chultúir a thuiscint maidir le forbairt lucht féachana/
éisteachta, ag lorg fianaise go bhfilleann na daoine a
fhreastalaíonn ar Oíche Chultúir uair amháin ar a laghad taobh
istigh de bhliain amháin.

14 Sráid Henrietta

Baile Átha Cliath

Dorothée Roberts Gallery Studios

Corcaigh

An Ceoláras Náisiúnta

Baile Átha Cliath

Pavilion Theatre (Amharclann an Phailliúin)

Dún Laoghaire

Drioglann Pearse Lyons

Baile Átha Cliath

Riverbank Arts Centre
(Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann)

Droichead Nua

Solstice Arts Centre
(Ionad Ealaíon an Ghrianstad)

An Uaimh

Ionad Cultúir do Leanaí, The Ark

Baile Átha Cliath

ii.	Le trí Oifig Ealaíon chun tuiscint níos doimhne a fháil ar sholáthar
Oíche Chultúir ag leibhéal áitiúil.

Comhairle Contae Dhún na nGall
Comhairle Contae agus Cathrach Luimnigh
Comhairle Contae Loch Garman

78
Íomhá le caoinchead Oíche Chultúir Baile átha Cliath, 2016. Grianghrafadóir: Cristina Del Moral

EOLAS LE HAGHAIDH THODHCHAÍ OÍCHE CHULTÚIR
TUARASCÁIL UM ATHBHREITHNIÚ FIANAISE, TAIGHDE AGUS COMHAIRLIÚCHÁN

ATHBHREITHNIÚ
AR FHIANAISE

i. Taighde deisce
Athbhreithniú ar fhaisnéis reatha, taighde ar lucht féachana/
éisteachta, tuairiscí agus beartais chun forbairt Oíche Chultúir a
rianú agus cúiseanna lena forbairt a shainaithint agus Oíche Chultúir
a shuí laistigh den tírdhreach cultúrtha agus den chomhthéacs
beartais comhaimseartha.
ii. Staidéar Comparáide
Athbhreithniú ar dheich n-imeacht nó tionscnamh, in Éirinn agus
thar lear, ina n-amharctar ar a gcuspóir, cur chuige cláreagraithe,
modh oibriúcháin agus cur ar fáil acmhainní.

Cruinniú na nÓg

Éire

Lá Lus an Chromchinn

Éire

Na Chéad Sathairn

New Orleans, SAM

Kulturnatten

Cóbanhávan, an Danmhairg

Oíche Fhada na Smaointe

Beirlín, An Ghearmáin

An tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta

Éire

An Lá Náisiúnta Turasóireachta

Éire

Nuit Blanche

Páras, an Fhrainc

Teach Oscailte Bhaile Átha Cliath

Éire

Lá Éigse Éireann

Éire

Seachtain na Gaeilge

Éire
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COMHAIRLIÚCHÁN

i. Agallaimh
Agallaimh dhoimhne leathstruchtúrtha déanta le páirtithe
leasmhara reatha chomh maith le saineolaithe i réimsí
branda, rannpháirtíochta, beartas cultúrtha, éagsúlachta agus
ionchuimsitheachta, pobail, cruthaitheachta agus cultúir.

Páirtí Leasmhar

Kevin Rafter

An Chomhairle Ealaíon

Páirtí Leasmhar

Maureen Kennelly

An Chomhairle Ealaíon

Páirtí Leasmhar

Sinéad O’Reilly

An Chomhairle Ealaíon

Páirtí Leasmhar

Aimée van Wylick

Boxroom Productions
(Comhordaitheoir Náisiúnta
2013-2020)

Páirtí Leasmhar

Ray Yeates

Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath

Páirtí Leasmhar

Colm Lundberg

An Roinn Turasóireachta,
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán

Páirtí Leasmhar

Tracey Diamond
Vanessa Gildea
Anne-Marie Power
Kay Sheehy
Derek O’Connor
John O’Kane

RTÉ

Páirtí Leasmhar

Melanie Scott
Philip Delamere

Comhairle Contae
Thiobraid Árann
Comhairle Contae Liatroma

Cultúr taobh amuigh
de na healaíona

Virginia Teehan
Gina O’Kelly
Rosemary Collier

An Chomhairle Oidhreachta
Cumann Músaem na hÉireann
Oifig na nOibreacha Poiblí

Éagsúlacht agus
ionchuimsitheacht

Lorraine Maher

#IamIrish

An comhthéacs
áitiúil / tuaithe

Sarah Clancy
Michelle Horrigan

Ealaíontóir agus Líonra
Rannpháirtíochta Pobail
an Chláir
Ealaíona Comhaimseartha
Eas Géitine

An comhthéacs
pobail

Carolann Courtney
Johnny Sheehan

Áiteanna Ildánacha: Tuaim
The Wheel

Branda agus
cumarsáid

Ciarán Ó Gaora

Zero-G

Beartas cultúrtha

Martin Drury

Sainchomhairleoir Neamhspleách

Idirnáisiúnta

Angela Byrne
Eugene Downes

An Roinn Gnóthaí Eachtracha
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COMHAIRLIÚCHÁN

ii. Ceardlanna príomhfhaisneoirí
Saincheisteanna straitéiseacha faoi leith a thagann chun cinn ó
thorthaí agus comhairliúchán Chéim 1 a bhreithniú.

Ceardlann

Ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon tríd an
bhFeachtas Náisiúnta ar son na nEalaíon (NCFA)

Ceardlann x 2

Oifigigh Ealaíon na nÚdarás Áitiúil

Ceardlann

An Chomhairle Ealaíon – Coiste Beartais
agus Straitéise

Ceardlann

An Chomhairle Ealaíon – Cinn Foirne

Ceardlann

Forais Chultúrtha Náisiúnta – Cinn Mhargaíochta,
Oibríochtaí, Lucht Féachana/Éisteachta, Rannpháirtíocht an Phobail, Oideachas agus For-rochtain
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GRÚPA STIÚRTHA
AGUISÍN II

Chun an toradh is fearr a chinntiú don tionscadal seo, bhunaigh
an Chomhairle Ealaíon Grúpa Stiúrtha beag ina bhfuil páirtithe
leasmhara atá bunriachtanach le haghaidh rath Oíche Chultúir anois
agus amach anseo.

GRÚPA STIÚRTHA

Ba é príomhchuspóir an Ghrúpa Stiúrtha an tionscadal a threorú,
bonn eolais a dhéanamh dó agus é a chosaint trí na nithe seo a
leanas a dhéanamh:
→ A
 bheith ag obair leis na sainchomhairleoirí chun cuspóirí agus
torthaí soiléire a chomhaontú don tionscadal mar aon le fráma
ama lena chur i gcrích;
→ L éargais agus saineolas a chur ar fáil chun tacú le cur i gcrích
rathúil an tionscadail;
→ T
 acaíocht a thógáil don tionscadal lena mbonn príomhpháirtithe
leasmhara láithreacha agus le páirtithe leasmhara ábhartha eile;
→ C
 abhair i leith chéim fionnachtana na hoibre (taighde
agus comhairliúchán) trí chomhairle a thabhairt maidir le
rannpháirtithe agallaimh, tionscnaimh chomparáide, samhlacha
dea-chleachtais etc.;
→ C
 ur lena smaoineamh is fearr maidir le breithniú ar chuspóir, fís
agus spriocanna straitéiseacha Oíche Chultúir sa todhchaí.
Chruinnigh an Grúpa Stiúrtha le chéile cúig huaire le linn
an tionscadail.

Ba iad comhaltaí an Ghrúpa Stiúrtha:
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Deirdre Behan

An Chomhairle Ealaíon, Stiúrthóir Straitéise
(Urraitheoir an Tionscadail)

Philip Delamere

Comhairle Contae Liatroma, Oifigeach Ealaíon

Aideen Howard

The Ark, Stiúrthóir
(Feachtas Náisiúnta ar son na nEalaíon)

Orlaith McBride
(Eanáir – Aibreán
2021)

An Chartlann Náisiúnta, Stiúrthóir
(Cathaoirleach, Comhairle na nInstitiúidí Cultúrtha
Náisiúnta 2021)

John O’Kane

RTÉ, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Cheolfhoirne RTÉ

Sinéad O’Reilly

An Chomhairle Ealaíon, Ceann Ealaíne Áitiúla, Áite agus
Poiblí (Bainisteoir Tionscadail)

Sean Rainbird
(Deireadh Fómhair
– Nollaig 2020)

An Gailearaí Náisiúnta, Stiúrthóir
(Cathaoirleach, Comhairle na nInstitiúidí Cultúrtha
Náisiúnta 2020)

Melanie Scott

Comhairle Contae Thiobraid Árann, Oifigeach Ealaíon

Ray Yeates

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
Oifigeach Ealaíon
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AGUISÍN III

MCADAM
MAITLAND
NUGENT

MAIDIR LE
MCADAM I
MAITLAND I
NUGENT

Tháinig na príomh-shainchomhairleoirí Janice McAdam, Heather
Maitland agus Annette Nugent le chéile mar chuibhreannas chun an
tionscadal seo a chur i gcrích.
Eatarthu tá níos mó ná 60 bliain de thaithí acu ar a bheith ag
obair san earnáil ealaíon agus taobh amuigh di, ag déanamh
speisialtóireachta i dtionscadail lena mbaineann taighde, anailís
sonraí, sainchomhairleoireacht agus éascaíocht um dhearadh,
rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, forbairt lucht féachana/
éisteachta, forbairt eagraíochtúil agus pleanáil straitéiseach.

Janice McAdam
Tá Janice McAdam ag cabhrú le daoine agus eagraíochtaí a bheith
ag smaoineamh go straitéiseach agus dul i ngleic go héifeachtach
le níos mó ná fiche bliain. Ó cháiligh sí mar chóitseálaí in 2011,
chabhraigh sí leo freisin smaoineamh ar athrú agus é a bhainistiú.
Tar éis a bheith ag obair leis an bpríomhchuideachta
sainchomhairleoireachta bainistíochta, Genesis, chuir Janice a
gnólacht féin ar bun in 2015 mar shainchomhairleoir straitéise agus
rannpháirtíochta, ag déanamh speisialtóireachta i dtionscadail
lena mbaineann athrú. Is éascaitheoir oilte agus taighdeoir a bhfuil
gradaim bainte aici í Janice, agus oibríonn sí laistigh agus lasmuigh
den earnáil ealaíon, ag tacú le cliaint smaoineamh go soiléir agus go
cróga faoina dtodhchaí.

Heather Maitland
Is sainchomhairleoir ealaíon, údar, oiliúnóir agus Comhalta Comhlach í
Heather Maitland leis an Ionad um an Léann um Bheartas Cultúrtha ag
Ollscoil Warwick. Tá sí ag obair in Éirinn le níos mó ná cúig bliana déag.
Is é speisialtóireacht Heather a bheith ag cabhrú le heagraíochtaí
cultúrtha a lucht féachana/éisteachta a thuiscint trí thaighde
comhoibríoch agus anailís sonraí. Ina tionscadail go léir, baineann
sí leas as cur chuige faoi stiúir an úsáideora, ag cabhrú le cliaint a
riachtanais faisnéise a shainaithint, agus na bealaí a mbeidís ag idirphlé
leis an bhfaisnéis sin, agus ag comhoibriú chun faisnéis a chur ar fáil a
bhaineann lena gcuid oibre ó lá go lá agus a bpleanáil straitéiseach.

Annette Nugent
Is sainchomhairleoir í Annette Nugent atá ag díriú go speisialta ar
earnáil chultúrtha na hÉireann ó 2005 i leith. Tugann sí comhairle
maidir le cumarsáid agus gníomhaíochtaí gnóthaí poiblí ag leibhéal
straitéiseach, agus oibríonn sí le heagraíochtaí chun a dtionchar
a mhéadú, trína rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, forbairt lucht
féachana/éisteachta agus gníomhaíocht rannpháirtíochta poiblí
a optamú.
Is pragmatach eagraithe í, chomh maith le smaointeoir straitéiseach,
agus is bainisteoir tionscadail í Annette a bhfuil taithí aici, agus
stiúir sí roinnt tionscadail chasta leis an iliomad comhpháirtithe
agus páirtithe leasmhara éagsúla, a bhfuil fócas taighde agus
comhairliúcháin ag a lán acu.
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An Chomhairle Ealaíon
70 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2,
D02 NY52, Éire
info@artscouncil.ie
+353 1 618 0200

artscouncil.ie

