
‘Ní obair gan dua an damhsa.’

Am na hEalaíne

Is í ár dteanga féin í.

English version  
overleaf



Déantar scríbhneoireacht na Gaeilge a cheiliúradh.



Am na hEalaíne

Cuireann Foras na Gaeilge na healaíona Gaeilge, 

na healaíona traidisiúnta, cultúr agus saíocht na 

Gaeilge chun cinn ar bhonn uile-oileáin agus ar bhonn 

idirnáisiúnta trí pholasaithe maoinithe a cheapadh agus a 

fheidhmiú. Cuimsíonn an obair seo earnáil na n-ealaíon, 

féilte, comhdhálacha, drámaíocht, ceardlanna oiliúna, 

foilseacháin, scannáin agus ócáidí cultúrtha.



Dar le Foras na Gaeilge go n-imríonn na healaíona ról 

riachtanach sa tsochaí trí chuidiú linn ár bhféiniúlacht a 

shainiú agus muid féin a chur in iúl.

Áirítear Scéim na bhFéilte agus Scéim na gCompántas 

Drámaíochta i measc na dtacaíochtaí a chuireann  

Foras na Gaeilge ar fáil i réimse na n-ealaíon. Cuireann 

Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil do mhórfhéilte agus 

do na ceanneagraíochtaí Gaeilge trí chéile.

Ag Cumasú na nEalaíon



Cabhraíonn Colmcille le pobail Ghaeilge in Éirinn agus in 

Albain caidreamh agus comhpháirtíocht a dhéanamh le 

chéile, agus teangacha a chéile a fhoghlaim.

Tá trí scéim maoinithe ag Colmcille:

 > Scéim deontas Cholmcille, le haghaidh tionscadal

 > An scéim miondeontas, le comhpháirtíocht agus plean 

tionscadail a fhorbairt

 > An scéim sparánachta, le cuidiú le daoine freastal ar 

chúrsaí Gàidhlig

Oibríonn Foras na Gaeilge go dlúth le Bòrd na Gàidhlig, an 

comhlacht poiblí atá freagrach as cur chun cinn na Gàidhlig, 

agus déanann an dá chomhlacht cómhaoiniú ar thionscadail 

leithéid Iomáin Cholmcille, féile bhliantúil iomána trí mheán 

na Gaeilge is na Gàidhlig.

Tionscadal oidhreachta de chuid Cholmcille is ea Slí Cholmcille, 

agus tá tuilleadh eolais fúithi ag www.colmcille.org.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar obair ghinearálta Cholmcille 

ag www.colmcille.net.



Socrúcháin chruthaitheacha do scríbhneoirí

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal liteartha 

Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha/teanga i réigiúin 

Eorpacha agus tá sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin 

chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i 

mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh. 

Is iad na heagraíochtaí comhpháirtíochta:

 > Donostia Kultura agus San Sebastian 2016  

(Tír na mBascach)

 > Foras na Gaeilge (Éire)

 > X-OP, malartán d’oibritheoirí agus de tháirgeoirí 

ealaíne (an tSlóivéin)

 > Fóram Óige na Mladi (an Mhacadóin)

 > Leeuwarde/Ljouwert 2018 (an Fhreaslainn).
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focaileile

Arna chómhaoiniú ag an gclár, 
an Eoraip Chruthaitheach de 

chuid an Aontais Eorpaigh


