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Aaron Hurley ~ Abaigh Donohue ~ Abdulrahman Alshahrani ~ Adah Walsh  ~ Adam Bell ~ Adeline Bennett ~ Admiral Chauffeur  ~ Ado Lyons ~ Adrian Devane  ~ Adrian Levelle ~ Adrian Ó’Braonáin ~ Adrian Precelek ~ 
Adriana Betabancoua ~ Adriana Heery ~ Adriano Garcia ~ Adrien Sourdot ~ Aengus O’Connor ~ Agieszka Sendur Yaya ~ Agnes Gurney ~ Agnieszka Barwinska ~ Aidan Brennan ~ Aidan Burke ~ Aidan Hawkins ~ Aidan 
Kennedy ~ Aidan Ryan ~ Aideen Barry ~ Aideen Henry ~ Aideen Monaghan ~ Aideen Moore ~ Ailbhe Friel ~ Ailbhe Murphy ~ Ailbhe Ni Ghearbhuigh ~ Aileen Aremstrong ~ Aileen Doherty ~ Ailish Bhreathnach ~ Aindrias 
de Staic ~ Aine Bairead ~ Aine Bleahene    Alan Fahy ~ Alan Gaillard ~ Alan McMonagle ~ Alan Mongey ~ Alan Rowe ~ Alannah Robins ~ Albaset Dhanoon ~ Aldric Bailey  ~ Alessio Mascitti ~ Alex Fernie ~ Alex Henry ~ 
Alexander Herman ~ Alexandera Kurtes ~ Alexandre Vaelyn ~ Ali Initzar  ~ Alice maher ~ Alice McCartney ~ Alisa Utkina ~ Alisha Nicholson ~ Alison Cronin ~ Alison Eviers ~ Alison Henehan ~ Alison Keelan ~ Alison Morgan 
~ Allison Dunne ~ Allison Fitzpatrick ~ Allison O’Mara ~ Allison Regan ~ Alma Hynes ~ Amanda Percy ~ Amanda Stuart ~ Amaria Healy  ~ Amber Doyle ~ Amelia Walker ~ American Chamber ~ Amir Murathodiz ~ Amy 
Mannion ~ Amy Milikan ~ An Ait Eile ~ An Taibhdhearc ~ Ana Maria Blanquita ~ Ana Pires ~ Anders Trabjerg ~ András Farkas ~ Andrea Healy ~ Andrea Rossi ~ Andres Martorell ~ Andrew Boyle ~ Andrew Downes ~ Andrew 
Flynn ~ Andrew Turkiewicz ~ Andriy Tabachuk ~ Andy Ainley  ~ Andy Pratt ~ Andy Taylor ~ Angela Bane  ~ Angela Feely ~ Angela Guillemet ~ Anita Murphy  ~ Ann Byrne ~ Ann Coen ~ Ann Curran ~ Ann Davis ~ Ann Davoren 
~ Ann Foley ~ Ann Jones ~ Ann Keevans  ~ Ann King ~ Ann Lyons ~ Ann Mallaghan ~ Ann Marie Ui Cheannabhain ~ Ann Marie Walsh ~ Ann McManus ~ Ann O’Higgins ~ Anna Considine ~ Anna Downes  ~ Anna Fiodalliso 
~ Anna Golden  ~ Anna Goonan ~ Anna Kurylik ~ Anna Lardi Fogarty ~ Anna McCarthy ~ Anna O’Donnell ~ Anna Rudy ~ Anna Sweeney ~ Annabell Fitzgerald  ~ Annamae Sheehan ~ Anne - Marie Hession ~ Anne Butler ~ 
Anne Casserly ~ Anne Harkin - Petersen ~ Anne Henning Jocelyn ~ Anne Kenny ~ Anne Loftus ~ Anne Mannion ~ Anne Marie Kennedy ~ Anne Marie McDonagh ~ Anne Marie Walsh ~ Anne McCabe ~ Anne McCarthy ~ Anne 
Melia ~ Anne Murphy ~ Anne O’Byrne ~ Anne O’Gorman ~ Anne Peneluppi ~ Anne Quinn ~ Anne Scully ~ Anne Spelman ~ Anne Wedick ~ Annette Curley ~ Annette Flanagan ~ Annette Maye ~ Annette Walsh ~ Annie Claffey 
~ Annie Costelloe ~ Annie Ingelbach ~ Anthony Clare ~ Anthony Healy ~ Anthony Lawless ~ Anthony Ryan ~ Antionette O’Mahony ~ Antonio Moreno ~ Antony Maurin ~ Aoife Consodine ~ Aoife Gallivan ~ Aoife McDonagh 
~ Aoife McGough ~ Aoife Ni Dhubhlaoich ~ Aoife Ní Laoi ~ Aoife Noone ~ Aoife Porter ~ Aoife Severs ~ Aoife Tarmey ~ Aonghus Joyce ~ April Costelloe  ~ Aran McMahon ~ Ardoura Vitae ~ Artur Brozek ~ Arun Asan ~ Arwel 
Gruffyd ~ Ashitosh Waidande ~ Ashlee Chin ~ Ashling Godfrey ~ Athenry Heritage Centre ~ Audrey Concannon ~ Audrey Cornett ~ Audrey Keane ~ Austin Ivers ~ Ava McCann ~ Avril Smith ~ Ayoma Bowe ~ Barbara Dunne 
~ Barbara Hernon ~ Bárbara Ou ~ Barry Cooley ~ Barry O’Mahony ~ Barry Walls ~ Baska Szostak ~ Beata Anna Fijalkowska ~ Bebhinn Langan ~ Beckey Finn Britton ~ Ben Geoghegan ~ Ben Harrington ~ Ben Kelly ~ Ben Secoirs 
~ Ben Simmons ~ Benita Lipps ~ Berina Kelly ~ Bernadette Divilly ~ Bernadette Hoban ~ Bernadette May ~ Bernadette Mullarkey ~ Bernadine Burke ~ Bernadine Carroll ~ Bernard King ~ Bernard McGlinchey  ~ Berni O’Donnell 
~ Bernice Cooke ~ Bernie Doherty ~ Bernie Mannion ~ Bernie O’Leary ~ Bernie Rougieux ~ Bernie Symth ~ Berwick Solrs ~ Beth Gretton ~ Betsy Carreyette ~ Betty Purcell ~ Bianca Perira  ~ Bill Barry ~ Bill Golden ~ Billy 
Buckley ~ Billy Murray ~ Blaithin Ni Leannain ~ BONGANI DHLAMINI - NKOSI ~ Breda Burke ~ Breda Joyce ~ Breda Kealy ~ Breda Keaveney ~ Breda Mulry ~ Breeda Coyle ~ Breege Flynn ~ Breege Lynch  ~ Brenda Brady ~ 
Brenda O’Sullivan ~ Brendan Buckley ~ Brendan Burke ~ Brendan Ferguson ~ Brendan Flynn ~ Brendan Heneghan ~ Brendan J. Hynes ~ Brendan McGowan ~ Brendan O’Conor ~ Brendan O’Gorman ~ Brendan Smith ~ Brett 
Bell ~ Brian Barrett ~ Brian Berkholst ~ Brian Bruton ~ Brian Donnelly ~ Brian Duffy ~ Brian Fleming ~ Brian Harten ~ Brian Healy ~ Brian Joyce ~ Brian Laheen ~ Brian McGee ~ Brian McNamara ~ Brian Nolan ~ Brian 
O’Connell ~ Brian Twomey ~ Brian Waldron ~ Brid Conneely ~ Brid Gavin ~ Brid Ni Chonghoile ~ Brid Seoige ~ Brid Ward ~ Bridaine Griffin ~ Bridge Sullivan ~ Bridget Bhreathnach ~ Bridget Dolan ~ Bridget Kelly ~ Bridget 
McDonagh O’Toole ~ Bridgetta Briscoe ~ Bridgette Brew ~ Bridgid Mulligan ~ Bridgid Sealy ~ Bridie McMahon ~ Brigid Brophy ~ Brigitte O’Reilly ~ Brit Brenzen ~ Brona Kinnane ~ Bronagh Kenny ~ Brothers of Charity ~ Bryan 
Casburn ~ Cait Noone  ~ Caitlin NicAnultaigh ~ Caitriona Morgan ~ Caitriona Ní Chadhain ~ Caitriona Scully ~ Camila Martins ~ Camile Fafin ~ Caoimhe Connolly ~ Caoimhe Joyce ~ Caoimhe McLaughlin ~ Caoimhe  
Tully  ~ Caoimhín MacGloinn ~ Caoimhin O’ Maolallaigh ~ Capt Gilmore ~ Capt Kelleher ~ Car Stanley ~ Cara Martin ~ Carina Ginty ~ Carme Camprubi ~ Carmel Brennan ~ Carmel Doolan ~ Carmel Garrett ~ Carmel  
Mary Deely ~ Carmel McGrath ~ Carmen Taheny ~ Carole Raftery ~ Caroline Brennan ~ Caroline Bridie Gower ~ Caroline Cleary ~ Caroline Geoghegan ~ Caroline Gower ~ Caroline Horrigan ~ Caroline Keena ~ Caroline 
Loughnane ~ Caroline McDoonagh ~ Caroline McNeill ~ Caroline Meaney ~ Caroline Moran ~ Caroline Phelan ~ Caroline Reid ~ Caroline Stanley ~ Caroline Walsh ~ Caroline Winters ~ Carolyn Wall ~  
Cat Kelly ~ Cath Phelan ~ Cath Taylor ~ Cathal Egan  ~ Cathal Heneghan ~ Cathal O’Cuaig ~ Cathal O’Malley ~ Catherina Blewitt ~ Catherine Bleahen ~ Catherine Boothman ~ Catherine Hennessy ~ Catherine Hession ~ 
Catherine Jordan  ~ Catherine Leydon ~ Catherine McConnell  ~ Catherine O’Leanachain ~ Catherine Phibbs ~ Catherine Prendergast ~ Catherine Ryan ~ Catherine Simon ~ Cathleen Hartnett ~ Cathriona Kelly ~ Cathy Brown 
~ Cathy Hughes ~ Cathy Martin ~ Cathy Reinhardt ~ Catriona O’Reilly ~ Caue Aleixo ~ Caulfield Industrial ~ Ceara Conway ~ Cecil Collot ~ Cecilia Danell ~ Celine Curtin ~ Celine O’Donovan ~ Cesar Perez Doherty ~ Chantelle 
Chartreuse ~ Charlotte McIvor ~ Charoline Griffin ~ Chris Coughlan ~ Chris Coyle ~ Chris Fullam ~ Chris Leach ~ Chris Okeke ~ Christina Cassidy ~ Christina Mullen ~ Christine Heron ~ Christine Mayhew ~ Christine O’Sullivan 
~ Christopher Banahan ~ Christy O’Boyle ~ Christy O’Carroll ~ Cian Burke ~ Cian Finn ~ Cian McCann ~ Cian O’Connell ~ Cian Smyth ~ Cian Twomey ~ Ciara Daly ~ Ciara Flynn ~ Ciara Gannon ~ Ciara Heaphy ~ Ciara Mc Donagh  
~ Ciara Morgan ~ Ciaran Dowd ~ Ciaran Ryan ~ Ciaran Smith ~ Ciaran Taylor ~ Ciaran Tierney ~ Ciaron Fitzpatrick ~ Cindy Coleman ~ Cinemobile ~ Claire Carroll ~ Claire Cuddy ~ Claire Doyle ~ Claire Forde ~ Claire Keegan ~ 
Claire Keville ~ Claire McGlynn ~ Claire McLaughlin ~ Claire O’Leary ~ Claire Power ~ Claire Riordan ~ Claire Smith ~ Claire Walsh ~ Clara Higgins ~ Clare Butler ~ Clare Cashman  ~ Clare Griffin ~ Clare Loughnane ~ Clare 
O’Connell ~ Clare O’Farrell ~ Clarr Kambamettu ~ Claude Madec ~ Claude Warren ~ Clement Shevlin ~ Cliona Clancy ~ Clodagh Barry  ~ Coleman Corrigan  ~ Colete Fahy ~ Colette Devaney ~ Colette Harlowe ~ Colette NicAdoha 
~ Colin Farmer ~ Colin McCay ~ Collette McHugh ~ Colm Cantillion ~ Colm Cill ~ Colm Donnelly ~ Colm Dunne ~ Colm Faherty ~ Colm Farrell ~ Colm Gannon ~ Colm Hopkins ~ Colm Sweeney ~ Colum Joyce  ~ Conleth Gent ~ 
Connie Farrell ~ Conor Buckley ~ Conor Kelly ~ Conor McDaid ~ Conor Nolan ~ Cora Dupuy ~ Cora Gunter ~ Cora McBeth ~ Cora O’Donnell ~ Cora Rowan ~ Coralie Mureau ~ Cormac Conaire ~ Cormac MacMahon ~ Cormac 
O’Beaglaoich ~ Craic in Galway  ~ Craig Flahety  ~ Craig Richardson ~ Cynthia Ashraf ~ D.Rebbholz Schuhuam  ~ Daithi Dubhmor ~ Daithi Gazeley ~ Daithi Ó Dronai ~ Dale Conroy ~ Dallan Doherty ~ Damian Duddy ~ Damien 
Fox ~ Damien Hannify ~ Damien O’Connoe ~ Dani Elle ~ Dani Galvin ~ Dani Gill ~ Dani O’Sullivan ~ Daniel Clark  ~ Daniel de Torres Barderi  ~ Daniyal Daud ~ Dara Bradley ~ Dara Gegan ~ Dara Kelly ~ Dara O’Donnell ~ Dara 
O’Leary ~ Darach Glennon ~ Darach Mac Con Iomaire ~ Darach Ó Tuairisg  ~ Darah Mullooly ~ Darina McCarthy ~ Darius Ivan ~ Darragh McKeogh ~ Darren Burke  ~ Dave Burnett ~ Dave Donovan ~ Dave Glynn ~ Dave Keogh 
~ Dave O’Connell ~ David Breen ~ David Byrne ~ David Collins ~ David Creane ~ David Cuddy ~ David Kelly  ~ David Kirrane ~ David Leahy  ~ David Miskell  ~ David Niland ~ David O’Brien ~ David Ofeldt ~ David Owens ~ David 
Parnell ~ David Power  ~ Davide Terlingo ~ Davnet McEllin ~ Davy Crockett ~ Dawm mcGoldrick ~ Dawn Howard ~ Dawn O’Sullivan ~ De Lourdes Fahy ~ Dearbhla Mooney ~ Debbie McDonagh ~ Debbie Watkins ~ Debi O’Hehir 
~ Declan Brennan ~ Declan Dooley ~ Declan Farrell ~ Declan Gibbons ~ Declan Jones ~ Declan Sheridan ~ Declan Varley ~ Dee Quinn ~ Deirdre Burke ~ Deirdre Clarke ~ Deirdre Costello ~ Deirdre Curley ~ Deirdre Deegan 
McGee ~ Deirdre Kennedy ~ Deirdre Lydon ~ Deirdre McLoughlin ~ Deirdre Naughton ~ Deirdre Ní Argáin ~ Deirdre Ni Chonghaile ~ Deirdre O’Mahoney ~ Deirdre Ridge ~ Deirdre Tully ~ Deirdre Walsh ~ Deirdre Whelan  ~ 
Deirdre’s Alterations ~ Delia Breathnanch ~ Della Brennan ~ Dellow Collier ~ Denis Connolly ~ Denis Mockler ~ Denis Nealis ~ Denise Hogan ~ Denise Manning ~ Denise McDonagh ~ Denise McNamara ~ Dennis Darcy  ~ Derek 
Cassidy ~ Derek Walsh ~ Dermot Lally ~ Dermot O’Donovan ~ Derrick Hambleton ~ Derval Leahy ~ Des Campbell ~ Des Conroy ~ Des Foley ~ Des Kilbane  ~ Desmond Caden ~ Desmond Lally ~ Diane Davies ~ Diane Henshaw 
~ Diane Keane ~ Diane Nevin ~ Diane Norton ~ Diane Reid ~ Diarmaid O’Flatharta ~ Diarmaid O’hEocha ~ Diarmuid O’Conghaile ~ Diarmuid Puirs ~ Diarmuid Walsh ~ Dick O’Donovan  ~ Dillon O’Callaghan ~ Dolores  
Duggan ~ Domhnall O’Broin ~ Dominic Moran ~ Dominic Nater ~ Dominic Thorpe ~ Dominick Whelan ~ Dominika Dudek ~ Dónal Lally ~ Donal Leech ~ Donal Ward ~ Donna Burke ~ Donna Gleeson ~ Donnacha Cahill ~ 
Donnchadh Wernntrom ~ Doreen O’Keefe ~ Doug Leddin ~ Doughbros ~ Dr Ciara Smyth ~ Dr Eugene Farrell ~ Dr Gerry Kearns ~ Dr Lamine Abad ~ Dr Niamh Reilly  ~ Dr. Adrian Paterson ~ Dr. Aimee  
Mollaghan ~ Dr. Aisling McCluskey ~ Dr. Alison Forrestal ~ Dr. Caitriona Clear ~ Dr. Conn Holohan ~ Dr. Dane Flannery  ~ Dr. Emil Skoldberg ~ Dr. Emma Holian ~ Dr. Enrico Dal Lago ~ Dr. Frances McCormack ~ Dr. Gary 
Lupton ~ Dr. Gearoid Barry ~ Dr. Gerald Cipriani ~ Dr. Haixuan Yang ~ Dr. Ian Walsh ~ Dr. James Browne ~ Dr. James Cruickshank ~ Dr. James Ward ~ Dr. Jerome Sheahan ~ Dr. John Burns ~ Dr. John Cunningham ~ Dr. John 
Kenny ~ Dr. Julia Carlson ~ Dr. Kate Quinn ~ Dr. Keiran Ryan ~ Dr. Kevin O’Sullivan ~ Dr. Kimberly LoPrete ~ Dr. Laura McLoughlin ~ Dr. Laurence Marley ~ Dr. Marie - Louise Coolahan ~ Dr. Mark Mc Carthy ~  
Dr. Martin Glavin ~ Dr. Martin Meere ~ Dr. Mary Noelle Harris ~ Dr. Michael Hayes ~ Dr. Michael McGettrick ~ Dr. Milovan Krnjaji ~ Dr. Miriam Haughton ~ Dr. Muireann O’Cinneide ~ Dr. Neil Ferguson ~ Dr. Niall Madden ~ 
Dr. Niall O’Ciosain ~ Dr. Nick Tosh  ~ Dr. Paul Naessans ~ Dr. Rachel Quinlan ~ Dr. Ray Ryan ~ Dr. Rebecca Barr ~ Dr. Richard Hull ~ Dr. Richard Pearson ~ Dr. Rióna Ní Fhrighil  ~ Dr. Roisin Healy ~ Dr. Ronan Kavanagh  ~  
Dr. Sarah - Anne Buckley ~ Dr. Sean Crosson ~ Dr. Sejong Park ~ Dr. Thomas Ritter ~ Dr. Tom Acton ~ Dr. Tomas Finn ~ Dr. Tsarina Doyle ~ Du Jingze ~ Eamon Breyy ~ Eamon Shevlin ~ Eamon Gavin  ~ Eamonn Currich ~ 
Eamonn Kelly ~ Eamonn Little ~ Eamonn O’Donoghue ~ Eamonn O’Cual ~ Eanna Mac Donnchada ~ Eco Fuel ~ Eddie Higgins ~ Edel Abberton ~ Edel McCormack ~ Edel Molloy ~ Edgar Gomez ~ Edward Campbell ~ Edward Mc 
Donagh ~ Edward McMullin ~ Edward SH ~ Eibhlin Faulkner ~ Eibhlin Ni Mhunghaile ~ Eileen Coyle ~ Eileen Graham ~ Eileen Keane  ~ Eileen Keaveney ~ Eileen Walsh ~ Eilis Nic Dhonncha ~ Eilís Nic An Rí ~ Eimear Carragher 
~ Eimear Cuddy ~ Eimear Durnin ~ Eimear Harte ~ Eimear Jean McCormack ~ Eimear Kilmartin ~ Eimear O’Donnell ~ Eithna McGee ~ Eithne Carey ~ Elaine Byrnes ~ Elaine Connolly ~ Elaine Cosgrave ~ Elaine Cunningham ~ 
Elaine Hanrahan ~ Elaine Naughton ~ Elaine Nic Liam ~ Elaine O’Toole ~ Elaine Quinlan ~ Elaine Wallace ~ Elanore Huxley ~ Eleanir Rafferty ~ Eleanoe Hough ~ Eleanor Lonergan ~ Electric & Bite Club ~ Elected Members of 
Galway City Council ~ Elected members of Galway County Council ~ Elena Santos ~ Elise Morrissey ~ Eliza Geraghty ~ Elizabeth Hackett ~ Ellen Corbett ~ Ellen Keane ~ Ellen McDonough ~ Ellen McGrory ~ Ellen Reaney ~ Elma 
O’Donovan ~ Elodie Rein ~ Elsa Lee ~ Elvira Blanco ~ Emer Carr ~ Emer Deasy ~ Emer Donoghue ~ Emer Kennedy ~ Emilie Hansenne ~ Emilija Jefremova ~ Emily Jean  ~ Emily Walsh ~ Emir Munoz  ~ Emma Conoe ~ Emma Dale 
~ Emma Halloran ~ Emma Lambe ~ Emma McEneaney ~ Emma Murphy ~ Emma Murtagh ~ Emma Ní Chearúil ~ Emma O’Grady ~ Emma O’Sullivan ~ Emmanuel Hakem ~ Emmet Kenny ~ Emmet Lee ~ Ena Brophy ~ Enda 
Burke ~ Enda McEvoy ~ Enless Masamno ~ Eoghan Doyle ~ Eoin Butler Thornton ~ Eoin Dolan ~ Eoin Finn ~ Eoin Jordan ~ Eóin Mark Lynn ~ Eóin McLynn ~ Eoin O’Droighneain ~ Eoin Raftery ~ Eoin White ~ Ericka Waldon  ~ 
Erika Torokgyorgy ~ Ester Kiely  ~ Esther Geraghty  ~ Étaín Ní Thuairisg ~ Ethna Hogan ~ Etienne Russias ~ Eugene Jordan  ~ Eugenia Kelly ~ Euler Alves ~ Eva Dearie ~ Evan Keaveney ~ Eve Murphy ~ Eveanna Ryan ~ Evelyn 
McNamara ~ Evie Faulkner ~ Expanded Draught ~ Faby Kaffer ~ Faulfil Murra ~ Feidhlim Seoighe ~ Feilim O’hAolain ~ Felim MacDermott ~ Ferg Flannery ~ Fergal Anderson ~ Fergal Monaghan ~ Fergus Kennedy ~ Fidelma 
Bane ~ Fidelma Healy Eames ~ Fidelma Mullane ~ Fidelma Murray ~ Finbar McHugh ~ Finghin Collins ~ Fintan Convery ~ Fintan Geraghty ~ Fintan Hynes ~ Fintan Sweeney ~ Fiona Bateman ~ Fiona Coen ~ Fiona Driscoll ~ 
Fiona Flatley ~ Fiona Hegarty ~ Fiona Hession ~ Fiona Keegan ~ Fiona Lawless ~ Fiona Maye ~ Fiona Monaghan ~ Fiona Murray ~ Fiona Neary ~ Fiona Roche ~ Fiona Sherlock ~ Fionn Delahunty ~ Fionnuala Brennan ~ 
Fionnuala Gallagher ~ Fionnuala Hannigan - Dunkley ~ Fionnuala Laffey ~ Fionnuala Sweeny ~ Fleur Colohan ~ Fr. Michael King ~ Frances Kilcommins ~ Frances O’Reilly ~ Frances Robinson ~ Francesca Nicora ~ Francis 
Duggan ~ Francis Finucane  ~ Francis Heery ~ Francis McLoughlin ~ Frank Conway ~ Frank Greeley ~ Frank Kearney ~ Frank Kelly ~ Frank Osuki ~ Frank Rodiguez ~ Frankie Conlon ~ Fred Johnston ~ Freda Hatton ~ Freeda 
Garman ~ Freya Sweeney ~ Friends of Merlin Woods ~ Froach Shiel ~ Gabriel Faherty ~ Gabrielle Barry ~ Gail Cassidy ~ Gareth Kennedy ~ Gary Browne ~ Gary Finnerty ~ Gary Kelly ~ Gary Monroe ~ Gary Mullin ~ Gary Ridge 
~ Gary Traynor ~ Gary Vaughan ~ Gavin Donohue ~ Gavin Duffy ~ Gaynor Seville ~ Gearoid Browne ~ Genevieve Ryan ~ Ger Considine ~ Ger Delaney ~ Ger Leslie ~ Ger Wilson ~ Geradette Bailey ~ Geraldine Breslin ~ Geraldine 
Burke ~ Geraldine Connolly ~ Geraldine Fahy ~ Geraldine Folan ~ Geraldine Gibbons ~ Geraldine Lally ~ Geraldine McGuire ~ Geraldine Mills ~ Geraldine Ni Chualain ~ Geraldine Ni Ghoill ~ Geraldine O’Farrell ~ Gerard 
Garrett ~ Gerard Kelly ~ Gerard Ward ~ Gerry Cleary ~ Gerry Hanberry ~ Gerry Mulkerrins ~ Gerry Mullins ~ Gianna Tasha Tomasso ~ Giddy Biddy Collective ~ Gillian Buckley ~ Gillian Drew ~ Glengowla Mines ~ Go West ~ 
Goretti O’Brien ~ Gosia Letowska ~ Grace Canavan ~ Grace Chakonera  ~ Grace Mitchel ~ Grace O’Carroll ~ Gracie Kiely  ~ Graham Bradtke  ~ Grainne Creed ~ Grainne Flannery ~ Grainne Ní Fhoghil ~ Grzegorz Zajaczkowski 
~ Gustavo Matias Campiolo ~ Hajnalka Oltyan ~ Haley Parker  ~ Hannah Kiely ~ Hannah Molloy ~ Hannah Ruane  ~ Hannah Russen ~ Harry Cibbens ~ Heather Flaherty ~ Heather Rafter ~ Heike Vornhagen ~ Helen Caird ~ 
Helen Conneely ~ Helen Doherty Chin ~ Helen Freeburn ~ Helen Gregg ~ Helen Kirrane ~ Helen Webb ~ Helena Condon ~ Helena Gorey ~ Helene St - Jean ~ Henry Dooley ~ Hero Value ~ Hilary Morley ~ Holly Mullarkey ~ 
Hossein Javidnia ~ Hugh Kelly ~ Hugh Murphy ~ Hugh O’Coileain ~ Ian McDonald ~ Ian Thornton ~ Iarla Molloy ~ Ide Lenihan ~ Ide Lourdes Fahy ~ Ignacio Malaina ~ Igor Marin ~ Imelda Dervin ~ Imelda Muroy ~ Ingrid 
Penrod ~ Inma Ramirez Perez ~ Insight Centre  ~ Ionia Ni Chroinin ~ Irene Murphy  ~ Irene O’Malley ~ Irene Wall ~ Iris M.Mora ~ Iris Nox ~ Isabella De Luca ~ Isabelle Gaborit ~ Istvan Feige ~ isupply ~ Ita Hayes ~ Ivor Carroll 
~ Jacinta Dalton ~ Jacinta Divilly ~ Jacinta Harman ~ Jacinta Keane ~ Jack McCann ~ Jack Talty ~ Jackie Burke ~ Jackie Eastwood ~ Jackie Hogan ~ Jackie Nickerson ~ Jackie O’Callaghan ~ Jackie Queally ~ Jackie Somers ~ Jackie 
Wylie ~ Jacqueline Torpey ~ Jacqueline Turley ~ Jake O’Beollain ~ James Casey ~ James Cunningham ~ James Fleming ~ James Harrold ~ James Hayes ~ James Hickey ~ James Lee ~ James Martun ~ James McHale ~ James O’Hara 
~ James Ryan ~ James Treanor ~ Jamie Fergus ~ Jamie Hogan ~ Jan Frohburg ~ Jane Downes ~ Jane Hanberry ~ Jane O’Connor ~ Jane O’Hanlon ~ Jane O’Leary ~ Jane O’Rourke ~ Jarek Smith Stanczak ~ Jarlath Hoade ~ Jason 
Craughwell ~ Jason O’Toole  ~ Jean Brennan ~ Jean De Cleir ~ Jean Kenny ~ Jean McSorley ~ Jelena Erlic ~ Jen Hesnan ~ Jena Murphy ~ Jennifer Aherne ~ Jennifer Cunningham ~ Jennifer Johnston ~ Jennifer Lawless ~ Jennifer 
Logan ~ Jennifer Ollington ~ Jenny Bassatt ~ Jenny Beale ~ Jenny Dagg ~ Jenny Fox ~ Jenny Grace ~ Jenny McHale ~ Jenny Roche ~ Jenny Sherwin ~ Jerry Twomey ~ Jess Murphy ~ Jess Murphy ~ Jess Ní Riabhaigh ~ Jess Walsh 
~ Jessica Doyle ~ Jessica O’Farrell ~ Jessica Pape ~ Jill McEneaney ~ Jill Murray ~ Jim Aherne  ~ Jim Cotter ~ Jim Higgins ~ Jim Hynes ~ Jim Kavanagh  ~ Jim McKee ~ Jim Mullarkey ~ Jim Ricks ~ Jim Vaughan ~ Jimmy Dolan ~ 
Jimmy McHale ~ Joan Armitage ~ Joan Kavanagh ~ Joan MacKernan ~ Joan Naughton ~ Joan Powell ~ Joan Sugrue ~ Joanathan Murphy ~ Joanna Cronin ~ Joanna McGlynn ~ Joanne Beirne  ~ Joanne Couch ~ Joanne Dolan ~ 
Jobst Graeve ~ Joe Conmy ~ Joe Joyce ~ Joe Loughnane ~ Joe O’Neill ~ Joe Stuart ~ Joey Power ~ Johanna Cooke ~ Johanna Ni Mhaille ~ Johanne Webb ~ John Benson ~ John Brady ~ John Brennan ~ John Breslin ~ John Burke ~ 
John Carrig ~ John Caulfield ~ John Coll ~ John Concannon ~ John Conway  ~ John Corcoran ~ John De Renzy ~ John Dowling ~ John Durning ~ John Feeney ~ John Flaherty ~ John Forde ~ John Gaffney ~ John Gillespie ~ John 
Gnoname  ~ John Greally ~ John Hannon ~ John Hayes ~ John Heavey ~ John Henchy  ~ John Hynes ~ John Jennings  ~ John Joe Connell ~ John Joe Walsh ~ John Kelly ~ John Killeen ~ John Langan ~ John Mahoney ~ John 
Maloney ~ John Mannion ~ John Martin Tierney ~ John McDonagh ~ John McHugh ~ John McLoughlin ~ John O’Donnell  ~ John O’Dowd ~ John o’Grady ~ John Rogers ~ John Scahill ~ John Scott ~ John Walsh ~ Johnny Berrill 
~ Johnny Donnelly  ~ Johnny Duggan ~ Johnny Hession ~ Jojo Dolan ~ Jojo Hynes ~ Jomo Ruane ~ Jonathan Gunning ~ Jonathan Reynolds ~ Jose Alvarez ~ Joseph Joyce ~ Joseph Larkin ~ Joseph Neary ~ Joseph O’Connor ~ 
Josephine Conroy ~ Josephine Ebalogbeu ~ Josh Guyet ~ Joyce Little ~ JP Canney ~ JP Kavanagh ~ Juan Sotoparra ~ Judith Berhardt ~ Judith Higgins ~ Judith Sibley ~ Judith Wolfe ~ Judy Murphy ~ Juley-Ann Collins ~ Julia 
O’Keefe ~ Julia Roddy ~ Juliana Matias Faust ~ Julianne Ni Chonchubhair ~ Julie Ann Relihan ~ Julie Bermingham  ~ Julie Cruise ~ Julie Keenan ~ Julien Garrigues ~ Juliette Dela Mer ~ Jullien Dorgere ~ Justin Collins ~ Justin 
McCarthy ~ Justin Skerrit ~ Justine Foster ~ Kaitlin A Feeney ~ Kanika Wadhwa ~ Karen Arnold ~ Karen Coppinger ~ Karen Coss ~ Karen Galligan ~ Karen Golden ~ Karen McAndrew ~ Karen Naughton ~ Karen O’Neill ~ Karen 
Sweeney   ~ Karen Walsh ~ Karen Whelan ~ Kari Costelloe ~ Kashi Mai ~ Kasif Masud ~ Kat Baker  ~ Kate Costello ~ Kate Duignan ~ Kate Forde ~ Kate Hodman ~ Kate Howard ~ Kate Kennelly ~ Kate O’Donnell ~ Kath Griggs ~ 
Kathaine MacMaghnuis ~ Katharine Kenny ~ Katharine Mannion ~ Katherine Halford Greene ~ Kathleen Aspell Mortimer ~ Kathleen Furey ~ Kathleen Hannigan ~ Kathleen McDonagh ~ Kathleen Sweeney ~ Kathleen 
Thornton ~ Kathleen Ward ~ Kathryn Gibbons ~ Kathryn Monaghan ~ Kati Fazakas ~ Katie Ní Chonghaile ~ Katie Walsh ~ Katrina Goldstone ~ Katriona Gillespie ~ Kayanne Horgan ~ Kaye Maahs  ~ Kealan Moran ~ Keeley 
Mannion ~ Keith Daly ~ Keith Finnegan ~ Keith Flynn ~ Keith Gerard Hession ~ Keith Lyne ~ Kelly Henry ~ Kelly Moran ~ Ken Lee ~ Ken Weymes ~ Kenneth Redmond ~ Kenneth Talbot ~ Kenny Gaughan ~ Kerry McClure ~ Kevin 
Brett ~ Kevin Burke Tyres ~ Kevin Flanagan  ~ Kevin Healy ~ Kevin Leydon ~ Kevin McNicholas ~ Kevin Mooney ~ Kevin Skinnader  ~ Kianan Weber ~ Kieran Andrews ~ Kieran Concannon ~ Kieran Coppinger ~ Kieran Cunnane 
~ Kieran Joyce ~ Kieran O’Conor ~ Kiki See ~ Kitty O’Conor ~ Kris Garcia ~ Kris Verenga ~ Kristen Cavagnet ~ Kristen Jercycke ~ Kristiana Hristeva ~ Kumar Krishnasarma ~ Lakshika Serasinhe ~ Lali Morris ~ 

Lara Luxardi ~ Larissa Oliveira ~ Larry Carey ~ Larry Donnelly ~ Laura Beatty ~ Laura Browne ~ Laura Carrill ~ Laura Cull ~ Laura Daly ~ Laura Forde ~ Laura Glynn  ~ Laura Lynn ~ Laura Maribo ~ Laura Marino ~ Laura O’Dea 
~ Laura Rigney ~ Laura Sandrheg  ~ Laura V. O’Robledo ~ Laurence Bessard ~ Lea Shocks ~ Leah Beggs ~ Leah Duncan ~ Leanne Biggins ~ Lei Cai ~ Leo Hallissey  ~ Leon Butler ~ Leona de Búrca ~ Leonie King ~ Leonore O’Neill 
~ Lesley o’Farrell ~ Letitia Wade ~ Letizia Gorini ~ Levi Hanes ~ Liam Cunningham ~ Liam Doherty ~ Liam Duffy ~ Liam Weldon  ~ Lidia DeLange ~ Lillis O’Laoire ~ Lilly McGarry ~ Lily Considine ~ Lily Kelly ~ Lily McGarry  
~ Linda Ryan ~ Linnea Pettersson ~ Lisa Corbett ~ Lisa Forde ~ Lisa Martin ~ Lisa O’Donnell ~ Lisa Sweeney ~ Little John Nee ~ Liz Brook ~ Liz Coman ~ Liz Gantly ~ Liz Meaney ~ Liz Powell ~ Lol Hardiman ~ Look West ~ Lorna 
Flanagan ~ Lorna Moynihan ~ Lorna Murphy ~ Lorna Shaughnessy ~ Lorna Sullivan ~ Lorraine Callanan ~ Lorraine Fitzpatrick ~ Lorraine Fletcher ~ Lorraine Tansey ~ Lorraine Tuck  ~ Louise Borre ~ Louise Breathnach ~ 
Louise Cassidy Conneely ~ Louise DePaor ~ Louise Durcan ~ Louise Heneghan  ~ Louise Manifold ~ Louise Ryan ~ Louise Shields  ~ Louise Spokes ~ Louise Staunton ~ LT Millane ~ Luca Angioletti ~ Lucas Nemeth  ~ Lucas 
Vilhena de Paula ~ Lucina Russell ~ Lucy Elvis ~ Lucy Jackson ~ Ludo Vic ~ Luke Anthony ~ Luke Corrigan ~ Luke Morgan ~ Luke Murray ~ Lula Masri ~ Lusine Magazian ~ Lydia Concannon ~ Lydia Hernon ~ Lynda Lycan ~ 
Lynette Moran ~ Macdara Hosty ~ Macnas  ~ Madeleine Flanagan ~ Madeleine Shinnick ~ Madeline Feeney ~ Mael Jezekel ~ Maery Larkin ~ Maev Creaven ~ Maev Lenaghan  ~ Maeve Collins ~ Maeve Curtis  ~ Maeve Egan ~ 
Maeve Forde ~ Maeve Joyce ~ Maeve Kelly ~ Maeve Magee ~ Maeve McNamara ~ Maeve Mulrennan ~ Magdalena Hylak ~ Maggie Ann Powell ~ Maggie Crowley ~ Maggie Hall ~ Mags Heffernan ~ Mags O’Gorman ~ Máire Daly 
~ Máire Lavin  ~ Maire Mannion ~ Mairead Berrill ~ Mairead Manifold ~ Mairead Ní Chaoimh ~ Mairead Ni Choinin ~ Mairin Doddy ~ Mairin Mannion ~ Mairin Ní Dhonnchadha ~ Mairin NicFhionghinn ~ Mairin O’Reilly ~ 
Máirín Uí Chomáin ~ Mairtin Davy O’Coisdealbha ~ Mairtin O’Maolain ~ Maja Mustac ~ Majella Burke ~ Majella Lennon Dalton ~ Majella Pedersen ~ Malachy Duggan ~ Małgorzata Doczyk ~ Manchán Magan ~ Maoliosa Boyle 
~ Marc Lozano Meseguer ~ Marc Mac Lochlainn ~ Marcel Badia ~ Marcella Morgan ~ Marcin Calka ~ Marcus Wynne ~ Margaret Coleman ~ Margaret Costello ~ Margaret Curley ~ Margaret Dowling ~ Margaret Edgar ~ 
Margaret Flannery  ~ Margaret Hanning ~ Margaret Irwin ~ Margaret Irwin West ~ Margaret LaCombe ~ Margaret O’Regan  ~ Margaret O’Riada ~ Margaret Quinn ~ Margo Delapp ~ Margo Kelly ~ Margot Kenny ~ Mari Maxwell 
~ Maria Auletta ~ Maria Burke ~ Maria Casey ~ Maria Cleary - McGuffin ~ Maria Conboy ~ Maria Connolly ~ Maria Coyne ~ Maria Feeney ~ Maria Flaherty  ~ Maria Heenan ~ Maria Hutton ~ Maria Kelly ~ Maria Mansfield ~ 
Maria Murray ~ Maria O’Dowd ~ Maria Shiel ~ Maria Somerville ~ Maria Tivnan ~ Maria Tuffy ~ Maria Tuffy  ~ Mariam Chale ~ Marian Doddy ~ Marian Ní Chonghaile ~ Marian O’Callaghan ~ Mariangela Maselli ~ Marianne 
Ní Chinneide ~ Marianne Ten Cate ~ Marie - Jeanne Jacob ~ Marie Dolan ~ Marie Gibbs ~ Marie Greaney ~ Marie Hannon ~ Marie Howley ~ Marie Kennedy ~ Marie Mannion  ~ Marie O’Donnell ~ Marie Therese Shelly  ~ 
Marielle Macleman ~ Marina L. Levitina ~ Marina Lisova ~ Mario Di Mario ~ Mario Zimmermann ~ Marion Ruane ~ Marion Ui Chonghaile ~ Marison Carrasco F ~ Mark Bruzzi ~ Mark Byrne ~ Mark Campbell  ~ Mark Claeys 
~ Mark Cullen ~ Mark Elliot ~ Mark Hall ~ Mark Keane ~ Mark Kennedy ~ Mark White ~ Marqu Breathnach  ~ Martha Kieran ~ Martin Drury ~ Martin Flanagan ~ Martin Halliday ~ Martin Lavelle  ~ Martin McDonnell ~ Martin 
O’Sullivan ~ Martin Staunton ~ Martina Cunningham ~ Martina Finn ~ Martina McDonagh ~ Martina Murray ~ Martina Nee ~ Martina Passman ~ Marty Walsh ~ Martyna Przygodzka ~ Mary Bennett ~ Mary Butler ~ Mary 
Campbell ~ Mary Curran ~ Mary Deely ~ Mary Deely ~ Mary Donnelly ~ Mary Donohue ~ Mary Fitzpatrick ~ Mary Flanagan ~ Mary Gannon ~ Mary Geeleher ~ Mary Greene ~ Mary Hartnett ~ Mary Hunt ~ Mary Joyce ~ Mary 
Keaveney ~ Mary Kelly ~ Mary Kerins  ~ Mary Lavelle ~ Mary Lavelle Burke ~ Mary Lou Fallon Carty  ~ Mary Mannion ~ Mary McCarthy ~ Mary McDonagh ~ Mary McGuinness ~ Mary McNabb ~ Mary McPartlan ~ Mary Morris 
Waldron ~ Mary Mullen ~ Mary Mullins ~ Mary Nash ~ Mary O’Connell ~ Mary O’Halloran ~ Mary O’Keefe ~ Mary O’Rourke ~ Mary O’Rourke ~ Mary Phelan ~ Mary Power ~ Mary Roberts ~ Mary Rogers ~ Mary Ruddy ~ Mary 
Ryan ~ Mary Shields ~ Mary Silke ~ Mary Teresa Fawle ~ Mary Treacy ~ Mary Whyte  ~ Mary Ann Kelly ~ Mary Anne Worrell  ~ Mary Clare O’Hara ~ Matthew Berrill ~ Maud Hand ~ Maura Hiney ~ Maura Machanana  ~ Maura 
O’Cronin ~ Maura Walsh ~ Maureen McCarthy ~ Maureen Rabbitt ~ Maurio Figerora  ~ Max Hafler ~ Maxim Kelly ~ Mayo Arts Office ~ Meabh Blount ~ Meabh De Burca ~ Meabh NiFhuarthain ~ Meave Dineen ~ Meave Giles 
~ Medb Kiely Cuddy ~ Megan Bhaird ~ Megan Brogan ~ Megan Nelis ~ Megan O’Reilly ~ Megan Vine ~ Megs Morley ~ Melissa Griffith ~ Melissa O’Conoe ~ Mercedes Flemming ~ Mercedes Varona ~ Meriel FitzSimon ~ Mert 
Cinar ~ Michael Browne ~ Michael Carmody  ~ Michael Corcoran ~ Michael Fitzsimons ~ Michael Gallagher ~ Michael Irwin ~ Michael Lacy ~ Michael MacNamara ~ Michael McDonagh ~ Michael McGettrick ~ Michael Moore 
~ Michael Naughton ~ Michael O’Meara ~ Michael P. O’ Conor  ~ Michael Sweeney ~ Michael Walsh ~ Miche Cuaig  ~ Micheal Breathnach ~ Mícheal Ó Foighin ~ Micheel Herterich ~ Michelle Bradley ~ Michelle Browne ~ 
Michelle Fisher ~ Michelle Gunning ~ Michelle Harlowe ~ Michelle Joyce ~ Michelle Lally ~ Michelle Ní Chroinin ~ Michelle Shannon ~ Mick Conneely ~ Mick Crehan ~ Mick Monaghan ~ Mick Quinn ~ Miguel Cornejo ~ 
Miguel Losada ~ Miiro Michael ~ Mike Byrne ~ Mike Corbett ~ Mike Corby ~ Mike Dale ~ Mike Leahy ~ Mike McCormack ~ Mike Minnis ~ Mike Murray ~ Miko Burke ~ Miquel Barcel ~ Miranda Daly ~ Miriam Allen ~ Miriam 
Mulrennan ~ Mirian Ni Neil ~ Mohannad Alahmadi ~ Mocha Beans, Cross Street ~ Moira Mahony ~ Molly O’Driscoll ~ Mona Wise ~ Monica Corcoran ~ Monica Flynn ~ Morgan Matthews ~ Morgan O’Brien ~ Muireann Ni 
Chonaill  ~ Muireann Ní Dhroighneáin  ~ Muriel Grenon ~ Muz (Munchie) van Dijk ~ Nadia Fadda ~ Nadine Stille ~ Naomi du Bois ~ Narly Simoes ~ Narumol Prangnawarat ~ Natalia Kozlowska ~ Natalie Blakeney ~ Natalie 
Byrne ~ Natalie McCambridge ~ Natasha Edmondson ~ Nathan Staniforth ~ Neasa O’Shea ~ Neasa Ronayne ~ Neasa Russell ~ Neill Barrett ~ Nerina Burke ~ Ness Porter Kelly ~ Nessa Crpnin ~ Neuza Felix ~ Niall Cleary ~ Niall 
Duffy ~ Niall McMahon ~ Niall O Brollochain  ~ Niall Ó Tuathail ~ Niall O’Floinn ~ Niall Teague ~ Niall Warde ~ Niall Woodlock ~ Niamh Brophy ~ Niamh Casey ~ Niamh Connolly ~ Niamh Corcoran ~ Niamh Dillon ~ Niamh 
Fahy ~ Niamh Farrell ~ Niamh Mannion ~ Niamh McCann ~ Niamh McHugh ~ Niamh McLoughney ~ Niamh Ni Fhlatharta ~ Niamh Ní Mhaoláin ~ Niamh O’Donovan  ~ Niamh O’Sullivan ~ Niamh Philbin ~ Niamh Slattery ~ 
Nicole Blue ~ Nick Quinn ~ Nicola Kerrigan ~ Nigel Keady ~ Ninoska Morilla Fuentes ~ Nireen Keaveney ~ Noam Maguire ~ Noel Larrigan ~ Noeline Kavanagh ~ Noelle Cooper ~ Noelle Gallagher ~ Noelle Jennings ~ Noelle 
Lynskey ~ Nora Murphy ~ Nora Ward ~ Noreen Collins ~ Noreen Darcy ~ Noreen Goggin ~ Noreen O’Connor ~ Noreena Gill ~ Norma Shortall ~ Nuala Allen ~ Nuala Cunningham  ~ Nuala McDonagh ~ Nuala Ni Chonchuir ~ 
Nuala Ni Fhlathuin ~ Nuala Nolan ~ NUIG SU ~ Oilbhe Scannell ~ Oisin Cunningham  ~ Oisin Greaney  ~ Oisin Hanlon ~ Olga Lee ~ Olive McGrath ~ Oliver Mertz ~ Oliver Smith ~ Olivia Brown ~ Olivia Lally ~ Ollie Crowe ~ 
Ollie Jennings ~ Olwen Fouere ~ Oonagh Hassett ~ Orla Higgins ~ Orla McGovern ~ Orla Moloney ~ Orla O’Donoghue ~ Orla Roche ~ Orla Scannell ~ Orlagh De Bhaldraithe ~ Orlagh Gallagher ~ Owen Harney ~ Owen 
MacCarthaigh ~ Owen Quinlan ~ Paddy O’Connor ~ Paddy Tobin ~ Padraig Boyle ~ Padraig Fahy ~ Padraig Naughton ~ Páid Ó Neachtain ~ Paige Godfrey ~ Pam Fleming ~ Pam O’Connell ~ Pamela Harty ~ Paolo Peveri ~ Paraic 
Collins ~ Paraic MacDonncha ~ Pardraig Kenny ~ Páscál McDaibhid ~ Pat Burke ~ Pat Fleming ~ Pat Gilmore ~ Pat McGrath ~ Pat Ward  ~ Patrcia Walsh ~ Patria McWalter ~ Patricia Comer  ~ Patricia Johnston ~ Patricia 
Kavanagh ~ Patricia Murphy  ~ Patricia Prieto- Blanco ~ Patricia Timmons ~ Patricia Walsh  ~ Patrick Costello  ~ Patrick Denny ~ Patrick Fox ~ Patrick Gilmore ~ Patrick Gunning ~ Patrick Hamilton  ~ Patrick Lonergan ~ Patrick 
McCabe ~ Patrick McCormick ~ Patrick Mierke ~ Patrick O’Connor ~ Patsy Connolly  ~ Paul Bryan ~ Paul Cialis ~ Paul Connolly ~ Paul Fahy ~ Paul Flynn ~ Paul Frecklington ~ Paul Gibbons ~ Paul Gillen ~ Paul Grealish ~ Paul 
Killoran ~ Paul Mannion ~ Paul McLaughlin ~ Paul Murphy ~ Paul Naughton  ~ Paul O’Donnell ~ Paul Wilson ~ Paula Healy ~ Paula Heaney ~ Paula Kehoe ~ Paula Madden ~ Paula McFettridge ~ Paula McGurell ~ Paula Ni 
Chualain ~ Pauline Logue ~ Pauline Neary ~ Pauline Nic Aindriú ~ Pavillon Marquees  ~ Peader King ~ Peader O’Beirn  ~ Pearl Finn ~ Pearse Doherty   ~ Peggi Browne Interiors ~ Petal Pilley ~ Pete Claddagh ~ Peter Casby ~ 
Peter Crann ~ Peter Feeney ~ Peter Joyce ~ Peter Mullineaux ~ Phil Gurning ~ Phil Whyte ~ Philip Clapperton ~ Philip Cribbon ~ Philip Fogarty ~ Philip Harkin ~ Philippa Maguire ~ Phillip Delamere ~ Phillippa McGuire ~ 
Garret Phillips ~ Phyllis Hayes ~ Pierce Boyce ~ Pippa Blue ~ Pol O’Gallchloir ~ Polly Putney ~ Preveen Thyarala ~ Print Cantec ~ Prof. Cathal Seoighe ~ Prof. Daibhi O’Croinin ~ Prof. Daniel Carey ~ Prof. Donal O’Regan ~ Prof. 
Goetz Pfeiffer ~ Prof. Graham Ellis ~ Prof. John Hinde ~ Prof. John Walsh ~ Prof. Lionel Pilkington ~ Prof. Michel Destrade ~ Prof. Paul Crowther ~ Prof. Rióna Ní Fhrighil  ~ Prof. Sean Ryder ~ Prof. Steven G Ellis ~ Rachel Barry 
~ Rachel Cunnife ~ Rachel Dubber ~ Rachel Kuck ~ Rachel Maguire ~ Rachel Mountney ~ Rachel O’Connor ~ Rachel Parry ~ Rae Visser ~ Raghnall Ó Mordha ~ Ragnheidur Skulladottir  ~ Rahemat Ali ~ Raluca Selejan ~ Ramona 
Burke ~ Rana Samir ~ Ray Glasheen ~ Ray Yeates ~ Raymond Keary ~ Raymond O’ Donnell ~ Rebakah Burke ~ Rebecca Ashade ~ Rebecca Jackson ~ Rebecca Nolan ~ Reg Gordon ~ Regan Maher ~ Regina Daly ~ Regina O’Dea 
~ Regina O’Shea ~ Regina Rogers Ballet ~ Rena Garrett ~ Renato Nadal da Rocha ~ Renske Boef ~ Rhona Shaughnessy ~ Ria McGovern ~ Richard Chapman ~ Richard Chapman  ~ Richard Harris  ~ Richard King ~ Richard 
Nielsen ~ Richard Peyton ~ Richard Walsh ~ Ríonach Ní Néill ~ Risteard O’Domhnaill  ~ Rita Doyle ~ Rita O’Loughlin ~ Rita Orlando ~ Rita Wobbe ~ Rob Deat ~ Robert Creech ~ Robert Crowley ~ Robert Fischer ~ Robert Hession 
~ Robin D’Eath  ~ Robin Jones ~ Robin Van Der Klooster ~ Rod Stoneman ~ Roger O’Sullivan ~ Rogha Bhride ~ Róisín Burke ~ Róisín Cowden ~ Roisin Coyle ~ Roisin Cure ~ Roisin Fahy ~ Roisin Kelly ~ Roisin McNally ~ Roisin 
O’Toole ~ Roisin Stack ~ Roland Zarzycki  ~ Ronan Browne ~ Ronan Burke ~ Ronan Byrne ~ Ronan Connor ~ Ronan Fahy ~ Ronan Galvin ~ Ronan Gibney ~ Ronan Hennessy ~ Ronan McNeill ~ Ronan Mulryan ~ Ronan Scully 
~ Ronan Smith ~ Ronnie O’Gorman ~ Rory Lorton ~ Rory McGauran ~ Rory O’Byrne ~ Rory Tyson ~ Rosa Roccaforte ~ Rosa Velasco  ~ Rosanne Ward ~ Rose Curley ~ Rose Fagan ~ Rose Nkhoma ~ Rosemarie Butler ~ Rosemary 
Drumm ~ Rosemary Hanley ~ Rosie McGurran ~ Rosie Webb ~ Ruairi McNicholas ~ Ruairi O’Neill ~ Ruby Wallis ~ Rusty Weise  ~ Ruth Caty ~ Ruth Golden ~ Ruth Hanly ~ Ruth Hegarty  ~ Ruth Lardner ~ Ruth LeGear ~ Ruth 
McHugh ~ Ruth McMahon ~ Ruth Ní Mhairtín ~ Ruth Smith ~ Ruth Burke  ~ Ruth Gordan ~ Ryan Browne ~ Ryan Molloy ~ Sabrina Dinan ~ Sadhb Keating ~ Sadhbh Baumann ~ Sadhbh Ní Nualláin ~ Sadie Cramer ~ Sadie 
Mackey ~ Saifur Rehman ~ Salim Zulfiqar ~ Sally McHugh ~ Sally O’Leary ~ Salt & Pepper Foods ~ Sam Adlum ~ Samantha Sullivan ~ Samantha Williams ~ Samir Mahmood ~ Sandra Downey ~ Sandra Getty ~ Sanswrang 
Basumatary ~ Saoirse Bergin ~ Sara Freilich ~ Sara Gilligan ~ Sara Stokes  ~ Sarah Bannan ~ Sarah Burke ~ Sarah Clancy ~ Sarah Dillon ~ Sarah Doherty ~ Sarah Donnelly ~ Sarah Doyle ~ Sarah Kelleher ~ Sarah Kenny ~ Sarah 
Lynch ~ Sarah Matthews ~ Sarah McCathy ~ Sarah Murphy ~ Sarah O’Neill ~ Sarah O’Toole ~ Sarah Shwaiki ~ Sarah Smith ~ Sarah Walsh  ~ Sarscoil Fibin ~ SCCUL Enterprises ~ Seamus Hughes ~ Seamus JP Scullion ~ Seamus 
McCarthy ~ Seamus Scanlon ~ Seamus Scullion  ~ Seamus Sheridan ~ Sean Coppinger ~ Sean DeBurca ~ Sean Dunleavy ~ Sean Forrstal ~ Sean Garvey ~ Sean Heaney  ~ Sean Lynch  ~ Sean MacCarthaigh ~ Sean Mc Grath  ~ 
Sean O Muircheartaigh ~ Sean O’Connell ~ Sean O’Maille ~ Sean O’Meallaigh ~ Seán Power ~ Sean Prendergast ~ Sean Reddan ~ Sean Walsh ~ Seán Lynch ~ Sebastian Gornick ~ Sebastian Kania ~ Selma Makela ~ Seosamh 
Duffy ~ Sergio Silva ~ Shafiq Qadri ~ Shane Conway ~ Shane Daly ~ Shane Farrell ~ Shane Heneghan ~ Shane Malone  ~ Shane Sheedy ~ Shane Sheil ~ Shannon Barry ~ Shannon Holland ~ Sharon Carroll  ~ Sharon Collins ~ 
Sharon Conneely ~ Sharon Daly ~ Sharon Dooley ~ Sharon Egan ~ Sharon Kelly ~ Sharon O’Grady ~ Sharon Shannon ~ Shay Livingstone ~ Sheikh Zuhaib ~ Sheila Deegan  ~ Sheila Flanagan ~ Sheila Flanagan ~ Sheila Gorham 
~ Sheila Mangan ~ Sheila Mary Quinn ~ Shell Burke ~ Shelly McDonnell  ~ Sherrill Graviano ~ Shiralee Kelly ~ Shirley Hope-Sweeney ~ Shona MacGillivray ~ Shona McMillan ~ Siamsa Tire ~ Silvia Rehaman ~ Simon Heaslip 
~ Simon Kelly ~ Simon Kenny  ~ Simon Murray ~ Simone Kelly ~ Simone Zondervan Hackett ~ Sinead Clarke ~ Sinead Craughwell ~ Sinead Donnelly ~ Sinead Dowling ~ Sinead Glynn ~ Sinead Hackett ~ Sinéad Harkin ~ 
Sinead Hayes ~ Sinead Macken ~ Sinead McPhillips ~ Sinead Ní Chadhain ~ Sinead Ní Fhaoláin ~ Sinéad Ní Ghuidhie ~ Sinead Ni Mhainnin ~ Sinead O’Reilly ~ Sinead O’Riordan ~ Sinead Redmond ~ Siobh Noctor  ~ Siobhain 
Mulcahy ~ Siobhan Costello ~ Siobhan Fahy ~ Siobhán Joyce ~ Siobhan McDonald ~ Siobhan McGibbon ~ Siobhan Mulcahy ~ Siobhan Ní Cheidigh ~ Siobhan Ni Ghadhra ~ Siobhan Sloane ~ Siobhan Ward  ~ Siphathisiwe 
Moyo ~ Siri Rosendahl ~ Skye Hartmann ~ Song Song Du ~ Sonja Brodie ~ Sophia Small ~ Sorcha Walsh ~ Stefania Berlasso ~ Stella Concannon ~ Stephan Roche ~ Stephanie Keane  ~ Stephanie McLoughlin ~ Stephanie 
O’Callaghan ~ Stephen Badger ~ Stephen Cadwell ~ Stephen Donnelly ~ Stephen Dowling ~ Stephen Joyce ~ Stephen Murray ~ Steven McHugh ~ Steven Ring ~ Steven Sharpe ~ Suad Al Darra ~ Sue Breathnach ~ Sue Doherty 
~ Suelen Siqueria de Melo ~ Suiun O’Connor ~ Sunil Koppuri ~ Susan Brindley ~ Susan Lindsay ~ Susan Millar Du mars ~ Susan O’Sullivan ~ Susi Alessio ~ Suzanne Cavanagh ~ Suzanne Gilsenan ~ Suzi Coombs  ~ Suzi 
Coombsart ~ Suzi Wyne ~ Sybil Curvey ~ Tamseela Tahir ~ Tania Aruda ~ Tanisha Geoghegan ~ Tanisha Geoghegan ~ Tanya Hennigan ~ Tanya Whyte ~ Tara Breathnach ~ Tara Finn ~ Tara Haynes ~ Tara McHugh ~ Tara Ryan 
~ Tatiana McGarry ~ Tatiane Brandao ~ Taz Spelman ~ Ted Turton ~ Ted Turton ~ Temple Café  ~ Teresa Glynn ~ Teresa Heneghan ~ Teresa O’Reilly ~ Teresa Sweeney ~ Teresa Ward ~ Terre Duffy ~ Terri Kelleher ~ Terry A. 
Campbell ~ Terry Callaly  ~ Therese Moylan  ~ Thomas A. Quinlan ~ Thomas A. Quinlan ~ Thomas Connell ~ Thomas Corcoran ~ Thomas Cuffe  ~ Thomas Morgan ~ Thomas Murray ~ Thomas Noade ~ Thomas Quinlan  ~ 
Thomas Steward ~ Thomas Welby ~ Tiernan McCuskar ~ Tillie Murphy ~ Tim Gleeson ~ Tim Madigan  ~ Tim Meaney ~ Tina Paulick ~ Tom Bergin ~ Tom Broderick  ~ Tom Concannon ~ Tom Forde ~ Tom Hennigan ~ Tom Kennys  
~ Tom Portman ~ Tom Quinn  ~ Tom Stewart ~ Tom Walsh ~ Tomas Kenny ~ Tomás O’Cadhain ~ Tomas O’Siochain ~ Tommu Henriksson ~ Tommy Baker ~ Tommy Carew ~ Tommy Carey ~ Tommy Kelly ~ Tommy Kelly ~ Tommy 
Quinn ~ Tommy Roddy ~ Tommy Roe ~ Tony Higgins ~ Tony Reilly ~ Tony Treacy ~ Tracey Bruen ~ Tracy Ferguson ~ Traolach O’Fionn ~ Trevor Conway  ~ Trevor Seery ~ Trish Murphy ~ Trish Walsh ~ Troy Gottfredson ~ Turlock 
Holmes ~ Ugochuknu Oji ~ Uinseann Macth ~ Ulla Hokkanen ~ Ultan Conlons ~ Una MacLochlainn ~ Una McCarthy ~ Una McMahon ~ Una Murphy  ~ Una Ni Fhlannagain ~ Una Nic Lochlainn ~ Una Quigley ~ Una Sinnott 
~ Val Ballance ~ Valdas Uselis ~ Valerie Hachett ~ Valerie McLoughlin ~ Vanessa Ferreira Costa ~ Vanessa Jordan ~ Vanessa Mclean ~ Vanessa Ward ~ Verena Kandler ~ Vernice Murray ~ Veronika Straberger ~ Vicki Crowley 
~ Vicky Leonard ~ Vicky Smith ~ Victor Olvera ~ Victoria Fury ~ Victoria Smith ~ Vina Mara ~ Vinicius Leardini ~ Vinny Browne ~ Virginia Moyles ~ Vivek Singhania ~ Vivenne Martin ~ Vlad Marisevs ~ Wargola Margerita ~ 
Wendy Smith ~ Wiktor Olwerowski ~ William Fulford ~ Willie Campbell ~ Willie Forde ~ Xavier Mercier ~ Yannan Wang ~ Yoshimi Hayakawa ~ Yousef Khumayes ~ Yvonne Ahern ~ Yvonne Barry ~ Yvonne Butler ~ Yvonne 
Casburn  ~ Yvonne Daly  ~ Yvonne Fahy ~ Yvonne Keane ~ Yvonne King ~ Zara Sheerin ~ Zita Monahan ~ Zsuzsi Macko ~ Sin thuas roinnt de na daoine a bhí páirteach sa phróiseas iarratais do Ghaillimh 2020  

Foireann Ghaillimh 2020 a scríobh an leabhar tairisceana seo – Bainisteoir an Tionscadail Patricia Philbin Foireann an Chláir Jane Daly (Bainisteoir an Chláir) 
Tracy Geraghty(Forbairt agus Gné na hEorpa), Marilyn Reddan (Forbairt agus Oidhreacht), Niall O’Hara (Forbairt agus Cumarsáid), Belinda Quirke, Jen Coppinger, Lisa 
Hallinan, Mary Cremin Bainisteoir Léirithe Pearse Doherty Rannpháirteacht Gnó Mark O’Donnell, Ryan Williams Cumarsáid Riona Durkan, Jo Lavelle Pobal agus 
For-Rochtain Nollaig McGuinness Oifigeach Idirchultúir Joseph Nyirenda Comhordaitheoir na nOibrithe Deonacha Elena Toniato Straitéisí agus Eagarthóir 
an Leabhair Tairisceana Arthur Lappin Bainistíocht Oifige agus Riarachán Joan Higgins, Yvonne Curran Grianghrafadóireacht/Cáipéisíocht Cormac McMahon 
Straitéis Cultúir Eithne Verling Coiste Stiúrtha An Comhairleoir Frank Fahy (Méara Chathair na Gaillimhe), An Comhairleoir Peter Roche (Cathaoirleach Chontae 
na Gaillimhe), Brendan McGrath (Príomhfheidhmeannach Chathair na Gaillimhe), Kevin Kelly (Príomhfheidhmeannach Chathair na Gaillimh), Barry O’Sullivan 
(Altocloud), Cait Noone (GMIT), Fergal McGrath (Townhall Theatre), Frank Greene (Comhlachas Tráchtála na Gaillimhe), Gary McMahon (Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe), An Dr. Jim Browne (OÉG), John Crumlish (Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe), John Kilmartin (Medtronic), Keith Finnegan (Galway Bay FM), Lelia 
Doolan (Déantóir Scannán), Liam Bluett (SCCUL Enterprises Ltd), Pádraic Breathnach (Ionad Ealaíon na Gaillimhe), Patricia Forde (Scríbhneoir), Pól Ó Gallchóir (TG4), 
Sarah Lynch (Amharclann an Druid), Steve Ó Cúláin (Údarás na Gaeltachta), Grianghrafadóireacht Colm Hogan, Conor Ledwith, Matthew Thompson Dearadh Unthink
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lena gcuirtear in iúl an fonn dosháraithe atá 
orainn bruth cultúir a chur ar fud Chathair agus 
Chontae na Gaillimhe tríd an bpróifíl thréan 
cultúir a úsáid le clár Eorpach a chruthú atá 
bunaithe ar choincheapanna agus ag teacht le 
mian na saoránach a chinntiú go dtarlaíonn 

2

2 Tairbhe maidir le Straitéis Fhadtéarmach 
mar a fheictear i ndán faoi Straitéis Cultúir 
ardaidhmeach na Gaillimhe anonn go dtí 
an bhliain 2025 agus go gcuirtear leis an 
acmhainn bhuntábhachtach chultúrtha, leis 
an monatóireacht agus an measúnóireacht 
ionas go gcinntítear gurb í an tslat tomhais 
maidir leis an mbruth cruthaitheachta 

10

3 Diminsin na hEorpa 
trína léireofar a thugtha atá muid don éagsúlacht 
cultúir agus don chaidreamh idirchultúrtha san 
Eoraip tríd an iliomad comhar comhléiriúcháin 
agus tríd an gceannródaíocht maidir lena theacht i 
láthair ar bhealach fíorúil ar fud an domhain agus, 

20

4 Ábhar Cultúir & Ealaíne
a chur ar fáil a thaispeánann, le meon na hEorpa, 
an léargas, an scála agus an sárfheabhas agus, ní is 
tábhachtach, a chorraíonn saoránaigh na Gaillimhe 
a d'éiligh nach mór go dtiocfadh an ócáid mhór 
chultúrtha seo i gcion orthusan agus cur leis an saol 
atá acu agus iad a cheangal leis an Eoraip go ceann 
i bhfad ina diaidh, arna chruthú gur cuireadh le 

28

5 Acmhainn Beartaíochta agus 
Caidrimh na Gaillimhe
ní amháin don bhliain 2020, ach trí bhonn 
treise nua a chur faoi mharthanacht agus 
bhuanseasmhacht shaol cultúrtha na 
Gaillimhe ó thaobh infreastruchtúir, cumas 
cruthaitheachta, forbairt lucht airdill agus 

70

6 Bainistíocht
sa chaoi is go gcinntítear na caighdeáin 
ghairmiúla is airde maidir le cúrsaí rialachais, 
follasacht i ndáil leis an bhfeidhmiúlacht agus 
bainistíocht éifeachtúil ar chúrsaí baoil, maille le 

84

7 Eolas Breise
a chur ar fáil mar chuntas achoimre ar na 
gnéithe is sainiúla maidir linn, chun buíochas 
a ghlacadh libh as an togra seo a léamh agus 
chun scéal a insint daoibh, mar fhocal scoir, 
faoi bheirt bhanríon agus na tairbh a bhí acu! 
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Tá Contae na Gaillimhe ar cheann de na háiteanna is 
scéimhiúla ar domhan ach tá meath sóisialta ar siúl le 
blianta fada – tá léirscrios déanta ar chórais sóisialta 
na tuaithe de réir mar atá pobail tuaithe á dtréigean 
agus athrú bunúsach ó mheon seanbhunaithe.

Tá saol nua tagtha in ionad seansaol a mbítí deimhin 
dearfa de in Éirinn agus i nGaillimh. Meastar gur chlaon 
ceannairí Eaglaise agus ceannairí Stáit ar na daoine 
a chuir muinín iontu. Tá an áit fágtha ag cuid mhór 
den dream óg agus roghnaithe ag cuid mhór eile 
as áiteanna ar fud an domhain a theacht ina gcónaí 
anseo, ábhar dóláis agus údar sóláis an t-aon tráth 
amháin. Tháinig claochló ar an seansaol agus ní féidir 
a thabhairt ar ais. Feictear dúinn féin go bhfuiltear 
mar a bheadh mionsamhail ann de na deacrachtaí 
eiseacha a chuirtear roimh an Eoraip agus roimh 
mheon lárnach mhuintir na hEorpa. Cuirtear chuig 
tairiscint seo Chathair Eorpach an Chultúir go báúil 
agus go dóchasach agus gach rún againn an ceangal 
le cultúir iléagsúla na hEorpa a chothú agus a neartú. 

1.1.3 SEO MAR A FUAIREAMAR AMACH…

Tugadh faoi phróiseas leitheadach comhairliúcháin 
leis an bpobal, i ndáil leis an iarratas maidir le ECOC, 
a bhí leagtha amach de réir chomhthéacs na hEorpa 
agus Straitéis Cultúir na Gaillimhe. Rinneadh cuid 
mhór samplaí ón Eoraip a bhreithniú agus bhí taithí/
pleananna Aarhus agus Leeuwarden go háirithe a 
bhfacthas do na rannpháirtithe go raibh cosúlacht 
idir iad agus an cás againn féin. Ionas go mbeadh 
ionracas ag baint leis an tairiscint, níor mhór an 
fhírinne a ritheann go domhain sa phobal agus 
riachtanais an phobail ina dhlúth agus ina inneach 
ann. Foghlaimíodh níos mó ná mar a d'fhéadfadh súil 
a bheith againn leis. Bhí an aisling thréigthe agus an 
t-éadóchas coitianta mar théamaí ach má bhí, bhí 
muinín agus súil mhisniúil chun cinn chomh maith. 
Chomh maith le soiniciúlacht faoi dhaonlathas den 
éifeacht, bhí rún daingean freisin féinspreagadh agus 
neamhspleáchas a chothú. Is é cúram a leagadh ar 
an tairiscint don ECOC togra a chur i dtoll a chéile a 
bheadh dírithe ar chumhacht a chothú i bpobail, go 
háirithe sna healaíontóirí óga cruthaitheacha (an bruth 
a thiocfaidh i dtír leis an gcéad mhaidhm eile), ionas go 
gcuirtear in iúl go hiomlán fírinne an tsaoil acu, agus a 
bhfuil d'araíocht iontu, ar dhomhan dúshlánach an lae 
inniu. Is féidir an toradh ar an saothar comhairliúcháin 
a chur i láthair go hachomair mar seo a leanas:

 ~ Tá an chomhthoil a bhíodh de shaintréith le 
Cathair agus le Contae na Gaillimhe ina dheighilt 
cathrach/tuaithe faoin tráth seo lena mbaineann 
codarsnacht agus idirdhealú – seanteaghlaigh 
fágtha gann ina muintir, teaghlaigh nua ar easpa 
muintearais. Tá an muintearas sin go dlúth sa 
phobal ach an cheannródaíocht agus an chuspóir 
a bheith ar fáil a thabharfadh chun tosaigh é, 
chomh maith le tuiscint nua ar an dream.

1.1 Cén fáth ar mian leis an gcathair páirt 
a ghlacadh sa chomórtas maidir le teideal 
Phríomhchathair Chultúir na hEorpa? 

1.1.1 SEO AN FÁTH…

Ní mór dúinn an acmhainn ollmhór cultúir atá i 
gCathair agus i gContae na Gaillimh a fhuascailt ón 
mbac atá, mar gheall ar dheacrachtaí eacnamaíochta, 
sóisialta agus earnálacha, a chur in iúl go 
hiomlán sa tsaoránacht, san uilechuimsitheacht 
agus sa chruthaitheacht. Bruth faoi Thír, le 
cúnamh na hEorpa, an deis is buntábhachtaí 
maidir leis an aisling a thabhairt i gcrích. 

Inár nEorpaigh dúinn, táthar den aon mheon 
agus den aon stair agus an chuspóir chéanna 
romhainn dá réir. Cruthaítear leis an ECOC spás 
slán ina ndéantar ceiliúradh agus cur i láthair ar 
an iléagsúlacht cultúir atá ag baint linn. Tá cuid 
mhór a fhoghlaimítear ó Eorpaigh eile agus tá cuid 
mhór dár gcultúr féin is mian linn a chur i láthair 
dóibhsean. Nuair a ghiorraítear na bóithre ag 
insint scéalta dá chéile, tiocfaidh teacht le chéile 
cruthaitheachta dá bharr gan teorainn ná srian leis. 

1.1.2 SEO MAR ATÁ MUID…

Tá de cháil ar mhuintir na Gaillimhe go bhfuil siad 
tréitheach leor iontu féin, gurb é sin an mianach 
atá iontu mar gheall ar na cianta a chaitheamh 
ag cur in aghaidh an leatroim agus ag coimhlint 
leis an saol crua ar imeall thiar na hEorpa.

Tá meon an neamhspleáchais – smacht ar a bhfuil 
i ndán dóibh - iad aontaithe go dlúth in aon phobal 
amháin – ag rith de shaintréith le daoine i nGaillimh 
níos so-aitheanta ná mar atá in aon áit eile in Éirinn.

Dream turasóireachta a bhí riamh ionainn (ar muir nó 
tríd an aer) agus tá mianach mhuintir na Gaillimhe 
i ndaoine ní amháin san Eoraip ach i Meiriceá 
chomh maith. Mar shampla, tá 33m duine i Stáit 
Aontaithe Mheiriceá (10% den daonra) a áitíonn gur 
de shliocht Éireannach iad. Má tá Gaillimh ar imeall 
na hEorpa, feictear dúinn féin go bhfuiltear i gceartlár 
chraobhchóras de chultúir idirnáisiúnta. Cuidíonn an 
iargúlacht le léargas a bheith againn, Siar agus Soir.

Tá muid ionraic macánta agus inniúil ar pháirtnéireacht 
agus cairdeas a chothú. Tá lorg fheabhas na Gaillimhe 
ag mealladh ghnólachtaí as an Eoraip agus as 
Meiriceá ar na comhair páirtnéireachta atá ceangailte 
cheana féin ag Gaillimh 2020 le páirtnéirí san Eoraip.

Cathair bheo bhríomhar í Gaillimh a bhfuil an 
dea-chlú tuillte go maith aici maidir leis an nuáil 
i gcúrsaí turasóireachta, teicneolaíochta agus 
Cultúir. Dream óg (35% faoi bhun 25 bliana d'aois) 
agus ilchineálach (24% as tíortha iasachta) a 
bhfuil cónaí orthu inti. Ina ainneoin sin, thuigfí ó 
fhianaise áirithe gur bagairt ar an tslánchruinne an 
mhíshocracht i gcúrsaí eacnamaíochta agus easpa 
infheistíochta maidir le buanseasmhacht cultúir.
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Na maidhmeanna a chruthaítear, bruth bhunghnéithe 
an chultúir thraidisiúnta agus chultúir na linne seo, 
tabharfaidh siad a bhfoghlaimítear agus a dtugtar i 
gcrích faoi thíortha thar lear agus go dtí tráth is faide 
anonn. Is leis an oidhreacht a fhágfaidh Gaillimh 
2020 a thiocfaidh an claochlú i ndeireadh báire

1.1.5 SEO IAD ÁR gCUID TÉAMAÍ…

Tá an imirce, cúrsaí teanga agus an taobh tíre ina 
dtéamaí bunúsacha ó thaobh shainghnéithe na 
Gaillimhe, mar atá maidir le cultúir na hEorpa agus 
cultúir an domhain. Is sna miontréithe ina leith sin agus 
sa chumasc eatarthu is léir sainiúlacht na Gaillimhe. 
Is iad na bonnchlocha iad, agus na dearbhchlocha 
chomh maith, ar a mbunaítear clár Ghaillimh 2020. Tá 
cuid mhór de na tograí a bhaineann le péire nó trí cinn 
de na téamaí, léiriú láidir ar an gceangal eatarthu. 

Imirce
Tá eisimirce ar siúl as Gaillimh leis na cianta. Le 
tamall anuas, tá méadú ar líon na n-imirceach 
as áiteanna ar fud an domhain, go háirithe as an 
Eoraip, atá ag teacht go dtí an réigiún. Tá tuile agus 
an trá seo na ndaoine ina chúis le mothúcháin 
éagsúla, éiginnteacht agus díbhunú ina measc.

Is beag duine atá ina aonarán go hiomlán. Bíonn 
ceangal acu siúd a imíonn agus acu siúd a thagann 
leis an áit ar as iad. Bíonn na daoine athbhunaithe 
as Gaillimh agus as an Eoraip ina gcraobhacha 
nua den chultúr dúchais ionas go gcruthaítear 
córas tréan cumarsáide agus tionchair.

Tá Gaillimh 2020 cheana féin ag tapú a bhfuil 
d'acmhainn ag baint leis an gceangal imirce seo 
leis an Eoraip ionas go bhfuil tograí á dtabhairt 
chun cinn a dtiocfaidh lánpháirtiú na ndaoine 
is deireanaí a tháinig agus na ndaoine a d'fhág 
eisimircigh ar an seanfhód dá mbarr.

An Taobh Tíre
Tá taobh tíre faoi leith i nGaillimh – paradacsa idir 
sceirdiúlacht agus scéimhe – ar cuid bhunúsach den 
saol ag muintir na háite é agus gné bharrthábhachtach 
dá dtuiscint ar a n-áit féin. Cuirtear an taobh tíre 
in iúl go tréitheach sa chaint chomh maith leis an 
amharcealaín, an scríbhneoireacht agus an ealaín béil.

Fágann sceirdiúlacht álainn an réigiúin gur coimhlint 
ghéar ag daoine an talamh a shaothrú agus riar a gcáis 

 ~  Tá an pobal ealaíontóirí, a bhfuil mórán cruthaithe 
cheana acu as an mbeagán, go géar i gcall 
infheistíocht agus athnuachan a dhéanfaí go 
straitéiseach ionas go gcinntítear acmhainn, 
deiseanna agus inbhuanaithet san am atá 
romhainn. Is é is dócha gur ón mbreathnú amach 
a eascróidh réiteach na gcruacheisteanna.

 ~ Admhaítear gan leisce gur mór an infheistíocht, 
ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta agus cúrsaí 
sóisialta, atá déanta ag an Eoraip in Éirinn. Ní 
hábhar ionaidh dá bharr sin go mbeifí ag dul i 
muinín na hEorpa an tráth seo, seachas mar a 
rinneadh riamh, maidir leis an dlúthchomhar 
agus le spreagadh, nach de réir an EURO a 
chuirtear sa chúrsaíocht iad ach de réir ábhar is 
fadmharthanaí go mór ó thaobh tráchta, an cultúr. 

Agus an t-iarratas á ullmhú, chuathas i mbun caidrimh 
freisin, trí gach modh cumarsáide is eol don duine, 
leis an iliomad ealaíontóir, le heagraíochtaí cultúir 
agus le dream feachtais ar fud na hEorpa. Tugadh 
cuireadh dóibh freastal ar cheardlanna a reáchtáladh 
chun dul i ngleic le gnéithe faoi leith den chur 
chuige. Aithnítear iontusan, mar a aithníonn siadsan 
ionainne, comhthuiscint dhomhain maidir leis na 
ceisteanna a tháinig chun cinn leis an bpróiseas 
comhairliúcháin poiblí. Tugadh chun suntais chomh 
maith céanna gur straitéis den tsáréifeacht meas 
ar sheifteanna uilechuimsitheacha, cruthaitheacha 
agus comhchoitianta i ndáil leis na ceisteanna sin. 

1.1.4 SEO AN AISLING ATÁ ROMHAINN…

Is í an aisling atá againn maidir le Gaillimh 2020 go 
mbeidh sé ina chionsiocair le huilechuimsitheacht, 
rannpháirtíocht agus inbhuanaithet cultúir san am atá 
romhainn. Tá sin bunaithe ar ar tugadh chun suntais i 
rith phróiseas na tairisceana agus dírithe go sainiúil air.

Roghnaíodh Bruth faoi Thír – meafar maidir le sraith 
gníomhartha a thabharfaidh dúshlán an status 
quo agus a fhreastalóidh d'athrú iompair ionas go 
dtugtar comhaontú i gcrích le linn iléagsúlachta agus 
misneach cultúir seachas an neamhchúis – chun 
bunsmaoineamh an iarratais agus coincheap lárnach 
an chláir a chur in iúl. Beidh éabhlóid ó thaobh éirim 
mothúcháin agus éirim shóisialta ina shlat tomhais 
i ndáil le hainmniúchán na Gaillimhe mar ECOC.

Tá turas de chineál éigin  
á chur de ag an uile dhuine.  
Tá an taobh tíre agus an 
teanga i gceist lenár gcultúr.
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1.1.6 SEO NA BEARTA A DHÉANFAR…

Bainfear leas as na colúin théamatúla chun caidreamh 
dlúth fírinneach a chothú leis na daoine uilig i 
nGaillimh agus idir na Gaillimhigh agus an chuid 
eile de mhuintir na hEorpa. Tá an próiseas sin ar siúl 
cheana féin agus sinn ag obair le réimse mór daoine 
atá ina bhfeachtaiseoirí cultúir ar son Gaillimh 2020 
ar shraith de thionscadail phíolótacha a bhfuil ag éirí 
go han-mhaith leo. Tá lón eolais ón Eoraip againn 
maidir leis an obair fhorbartha ar na tionscadail sin.

Tríd an mbeart nuála maidir le Cathair Fhíorúil Cultúir 
(3.2.2), beidh cuid mhór dá mbaineann le Gaillimh 
2020 á chur i láthair againn le lucht féachana ar 
fud na hEorpa agus ar fud na cruinne nach féidir 
leo, mar gheall ar chúrsaí aoise, míchumais, 
míthráthúlachta nó eacnamaíochta a theacht 
ar an láthair. Is díol mór spéise an craobhchóras 
ceangail ar fud na hEorpa a eascraíonn ón imirce.

Is é is tábhachtaí go gcinntítear leis an gcaidreamh 
atá ceangailte againn le réimse leathan 
comhléiritheoirí, comhchoimeádaithe agus 
páirtnéirí san Eoraip go mbeidh clár á chur i láthair 
againn atá ina chlár Eorpach go smior agus go 
gcuirfidh sin le saol na ndaoine trí éagsúlacht 
thionchar na hEorpa a chur in iúl dóibh agus gur 
féidir freisin tionchar chultúr na Gaillimhe a imirt 
le Bruth faoi Thír isteach i gcroílár na hEorpa. 

1.1.7 SEO AN TORADH A THIOCFAIDH…

Trí Ghaillimh a ainmniú mar chathair ECOC, déanfar:

 ~ Athbheochan ar shaol cultúrtha na cathrach agus 
tionchar na cathrach a scaipeadh ar fud na hEorpa.

 ~ An réimse ollmhór cultúir a bhaineann le Gaillimh 
agus leis an Eoraip a chur ar ár súile dúinn in athuair.

 ~ Athbheochan ar phobail ar bhain 
an cúlú eacnamaíochta agus an 
eisimirce an bonn amach fúthu.

 ~ Athmhúscailt ar an misneach maidir lena 
bhfuil de chumhacht sa chultúr tionchar a 
imirt ar an saol agus ar an áit ina gcaitear é. 

Ina ndaoine de chuid na hEorpa a thiocfar i láthair 
gan cúl a thabhairt leis an mórtas a bhaineann leis 
an ngeansaí Cróndearg ná leis an ngeansaí Glas. 

Cuirfidh an caidreamh athraitheach atá á chothú 
againn le pearsaí cultúir ar fud na hEorpa athrú de 
réir a chéile ar iompar agus ar dhearcadh ionas go 
mbíonn gnás inbhuanaithe cultúir ina dhlúthchuid 
den cheapadh polasaí agus den chleachtas 
maidir leis na réimsí saoránachta agus sóisialta.

Gan bheann ar fhad nó ghiorra a ré i nGaillimh, ná 
ar an áit ar as ó dhúchas iad, beidh fonn ar mhuintir 
uile na Gaillimhe a rá go bhfuil siad ina gcónaí in 
áit is breá leo agus gur breá leo a n-áit chónaithe. 

a sholáthar ach is ábhar seanchais agus scéalaíochta 
freisin é atá lán le ceol, le damhsa agus drámaíocht, 
le spórt agus cairdeas - foinse na neamhchúise agus 
an idir eatarthu idir fonn cónaí agus gá dul chun siúil.

Is foinse fhada fhairsing an taobh tíre maidir le 
hoidhreacht cultúir agus spreagadh nuachta. 
Fágann cúrsaí eacnamaíochta gur tréigeadh 
réimsí móra tíre agus go bhfuil bailte beaga 
agus sráidbhailte gan oiread cónaí iontu agus a 
bhíodh. Dá réir sin, tá éiginnteacht áirithe ag baint 
le ról an taobh tíre – iarsmalann timpeallachta 
de chineál, bealach cuairte ag turasóirí.

Tá cónaí ar 10,000 duine ar oileáin na Gaillimhe, 
86% d'oileánaigh na hÉireann ar fad. Pobail 
leithleacha iad sin le cultúr aniar ón tseanreacht.

Beidh an tírdhreach i gceantair foirgníochta, an 
taobh farraige leitheadach agus an taobh tíre faoin 
tuath ina mbuntéamaí spreagthacha leis an gclár. 

Teanga
Is i nGaillimh atá an cliabhán ag teanga na 
hÉireann – an Ghaeilge – agus ainmníodh Cathair 
na Gaillimhe ina cathair dhátheangach le gairid, an 
chéad Chathair Dhátheangach in Éirinn. Ó tá Contae 
Mhaigh Eo agus Contae Dhún na nGall ina bpáirtnéirí 
straitéiseacha leis an iarratas anois, tá dhá réigiún de 
na trí mhórcheantar Gaeltachta in Éirinn (na ceantair 
ina labhraítear an Ghaeilge) sa réigiún faoi seo. 

Mar a chéile le teangacha mionlaigh eile ar fud na 
hEorpa, tá an Ghaeilge i mbaol. De réir taighdeoirí 
áirithe, d'fhéadfadh an teanga imeacht as i rith na 20 
bliain seo chugainn. D'fhéadfadh gurb í an eisimirce 
ón talamh bocht an bhagairt is mó don teanga. 

Is mór an tionchar a bhí ag an nGaeilge 
ar an úsáid a bhaintear as an mBéarla, 
sa chaint agus i saothair litríochta. 

Tuigtear chomh maith gur tháinig iléagsúlacht bhreá 
de theangacha agus de chultúir iasachta i dtír leis an 
maidhm chéanna a thug strainséirí thar tír isteach. Tá 
18% de na daoine i nGaillimh nach Gaeilge ná Béarla 
a labhraíonn siad mar ghnáth-theanga an lae. 

Is cuid lárnach den mheon atá againn fáiltiú roimh 
an éagsúlacht cultúir. Is cuid den ghnáthshaol i 
nGaillimh an t-ilteangachas agus bainfear leas as sin 
chun cíoradh a dhéanamh sa chlár ar cheisteanna 
níos leithne maidir le lánpháirtiú cultúir. 
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1.2 An bhfuil i gceist ag an gcathair an 
réigiún máguaird a tharraing isteach sa 
bheartaíocht? Mínigh an rogha ina leith seo.

Tá. Tagann an Chathair agus an Contae 
faoi scáth Ghaillimh 2020.

Mar gheall ar cheisteanna ón nGiúiré faoi chúrsaí 
acmhainne i ndáil leis an gcéad chur i láthair, tá 
páirtnéireacht straitéiseach ceangailte againn le naoi 
gcinn de chontaetha in aice láimh (féach an mapa 
thíos) ionas go bhfuil teacht againn ar áiseanna breise, 
ar acmhainní breise agus ar lucht féachana breise. Cé 
go ndeirtear go neamhbhalbh gurb iad Cathair agus 
Contae na Gaillimhe atá ag déanamh na tairisceana 
seo, tá sraitheanna éagsúla de na Cláir Suaitheantais – 
BAILTE BEAGA/SMAOINTE MÓRA l.36, HOPE IT RAINS 
l.34 agus AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32 – ar féidir iad 
a leathnú go réidh isteach i gcontaetha eile. Bheadh 
de rún leis sin go dtiocfadh éifeacht an chomhair 
maidir leis an gclár i dtír i gceantair na bpáirtnéirí 
sin agus go mairfeadh oidhreacht an chomhair sin 
agus go dtapófaí arís é san am atá romhainn.

Tá tacaíocht le tairiscint Ghaillimh 2020 ó na húdaráis 
áitiúla seo atá tugtha ó thaobh polaitíochta, straitéise 
agus feidhmiúcháin do dhlúthpháirtíocht le Gaillimh 
ionas go gcinntítear clár páirtíochta feiceálach ar 
fud an réigiúin ar fad maidir leis an mbliain 2020.

Tá Meamram Tuisceana sínithe ag gach 
páirtnéir leis an seasamh sin a dhaingniú.

Tríd an gcomhpháirtíocht seo le húdaráis 
áitiúla, beidh teacht againn ar;

 ~ Réigiún Gaeltachta níos fairsinge (féach an mapa)

 ~ Cistí & acmhainní breise ó Údaráis Áitiúla 

 ~ Níos mó Oileáin amach ón gCósta

 ~ A bheith istigh in Ionaid breise

 ~ Lucht féachana níos mó, líon cuairteoirí níos mó 
agus rannpháirtithe breise do na tionscadail 

 ~ Caidreamh níos fearr le pobail imirceánach faoi 
leith, e.g. pobal Muslamach i gContae Mhaigh Eo. 

Tá Cathair agus Contae na Gaillimhe, mar aon leis na 
páirtnéirí straitéiseacha, éagsúil go mór le hOirthear 
na hÉireann. Tá an oidhreacht chéanna, an cultúr 
céanna agus taobh tíre den chineál céanna ag baint 
linn ar fad. Tá chomh maith leis sin, na ceisteanna 
coitianta ó thaobh na hEorpa a bhaineann le bánú 
na tuaithe, imirce, iargúltacht agus mionteanga. Is 
sna contaetha seo atá cónaí ar oileáin amach ón 
gcósta, 86% d'oileánaigh uile na hÉireann. Fágann 
an tAtlantach taobh thiar agus Abhainn na Sionainne 
taobh thoir gur oileán ar oileán an réigiún seo.

Nuair a tháinig deireadh leis an gcéad chéim den 
phróiseas tairisceana, síníodh Meamram Tuisceana 
idir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 
Gaillimh ionas go bhfuil Baile Átha Cliath ina pháirtnéir 
straitéiseach maidir le tairiscint na Gaillimh agus 
go bhfuil acmhainní iomadúla agus daonra mór na 
príomhchathrach ar an tairseach againn anois.
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 ~ Is é an Taibhdhearc, atá suite i 
gCathair na Gaillimhe, Amharclann 
Náisiúnta Gaeilge na hÉireann.

 ~ Tá an Cumann Lúthchleas Gael, eagraíocht 
náisiúnta spóirt dhúchasacha na hÉireann an láidir 
i nGaillimh agus téann na sluaite ag na cluichí.

 ~ Bíonn imeachtaí spóirt agus ócáidí eile 
maidir le capaill go minic i gCathair na 
Gaillimhe agus i gContae na Gaillimhe, mar 
shampla Rásaí na Gaillimh, Seó Chapaillíní 
Chonamara agus Aonach Bhéal Átha na 
Sluaighe ar ócáidí náisiúnta iad go léir. 

 ~ Tá ag éirí thar cionn le foireann rugbaí Chonnacht 
i gcomórtais idirnáisiúnta na gclub.

 ~ Tá tábhacht le sacar, galf, seoltóireacht agus 
spóirt de chineálacha éagsúla maidir leis an 
saol sóisialta agus cultúrtha i nGaillimh. 

 ~ Is ábhar mór bróid do Ghaillimh an stádas i réimse 
an bhia agus an t-ainmniúchán mar Réigiún 
Eorpach Gastranamaíochta don bhliain 2018.

 ~ Tá ról tábhachtach le Clár Aoisbhách 
Chathair agus Chontae na Gaillimhe maidir 
le ceiliúradh a dhéanamh ar fhéith na 
cruthaitheachta i ndaoine scothaosta. 

 ~ Ar na grúpa gníomhacha don óige, áirítear 
Coderdojo, The Youth Academy in OÉG, 
Foróige, Comhairle na nÓg, An Áit Eile.

 ~ Cuirtear acmhainní ar fáil do réimse leathan 
tionscnamh sóisialta agus cultúrtha, go 
háirithe i gceantair tuaithe, faoi chláir maidir 
le huilechuimsitheacht shóisialta agus le 
spreagadh an phobail faoin scéim LEADER.

1.3.2 AN EACNAMAÍOCHT CHULTÚIR

Tá Gaillimh ina ionad turasóireacht cultúir de scoth an 
domhain inar féidir imeachtaí móra idirnáisiúnta a chur 
ar bun, de leithéid an Volvo Ocean Race, Féile Ealaíne 
Idirnáisiúnta na Gaillimhe agus Rásaí na Gaillimhe

Tá infreastruchtúr maith turasóireachta i 
nGaillimh ar cuireadh le gairid leis nuair a 
chuir Fáilte Éireann an tionscnamh maidir 
le Slí an Atlantaigh Fhiáin i bhfeidhm.

Tá earnáil closamhair, teilifíse agus scannánaíochta 
i nGaillimh ar fiú níos mó ná €72 milliún é 
d'eacnamaíocht an réigiúin. Tá níos mó ná 600 
duine fostaithe san earnáil, cuid mhór acu lonnaithe 
i gcomhlachtaí closamhairc i gConamara. 

Tá Gaillimh ainmnithe ina Chathair Scannánaíochta 
de chuid UNESCO – ceann de sheacht gcinn 
de chathracha ar fud an domhain – agus is 
aitheantas sin ar an oidhreacht scannánaíochta, 
agus ar na seirbhísí oiliúna, oideachais agus 
léiriúcháin a chuirtear ar fáil i nGaillimh.

1.3 Tabhair míniú gairid ar phróifíl 
cultúrtha na cathrach.

Cuireadh táblaí mionsonraithe maidir le cúrsaí 
déimeagrafaíochta agus infreastruchtúr cultúir 
ar fáil sa chéad leabhar tairisceana. Is é stair na 
Gaillimhe, ó aimsir na ndaoine is túisce a cheap 
uirlisí sa ré Méisiliteach, anuas go raibh sí i mbarr 
a réime ar an lárionad tráchtála ba thábhachtaí 
le cósta thiar na hÉireann i rith ré na meánaoise 
deireanaí, bhí tuile agus trá ag tarlú i gcónaí.

Tharla athbheochan cruthaitheachta gan choinne 
i nGaillimh i rith na 1970idí agus na 1980idí 
ónar eascair roinnt eagraíochtaí iomráiteacha 
cultúir a chur ar bun. Cé go bhfuil obair bhreá 
á déanamh i gcónaí ag na heagraíochtaí sin, 
níor tharla aon chor suntasach chun cinn san 
earnáil le roinnt mhaith blianta ruda a fhágann 
gur deacair d'ealaíontóirí óga agus do léiritheoirí 
óga dul i mbun cleachtais i nGaillimh.

D'fhág an borradh faoi chruthaitheacht cultúir, mar 
aon leis an ealaín thraidisiúnta a bheith go tréan i 
nGaillimh, go raibh stádas faoi leith ag Gaillimh ó 
thaobh seanchultúr agus cultúr nua a theacht le 
chéile agus an cumasc a tháinig ón gcumar sin. 

Maítear go bhfuil pobal 300 ealaíontóir i gcathair 
agus i gcontae na Gaillimhe de réir cáipéisíochta. 
Chruthaigh ullmhú an iarratais ar ECOC 2020 
oiread spéise agus oiread aird ar chúrsaí cultúir 
go bhfuil sé ina thoisc mhór leis an dearcadh 
ar chúrsaí cultúir sa phobal a mhúnlú agus go 
mbeidh tionchar buan aige ar chúrsaí cultúir 
gan bheann ar an dea-thoradh nó a mhalairt.

1.3.1 EAGRAÍOCHTAÍ CULTÚIR

Tá blas le fáil ar a bhfuil de shaibhreas agus 
d'éagsúlacht ag baint le heagraíochtaí agus 
pearsaí cultúir ón gcur síos gairid seo a leanas 
ar roinnt d'eagraíochtaí cultúir na Gaillimhe. 

 ~ Tá clú ar chompántas amhaclannaíochta 
an Druid ar fud dhomhan an Bhéarla mar 
gheall ar an stíl faoi leith agus an ábhar 
sainiúil a chuireann siad ar an stáitse.

 ~ Is imeacht mórscála Féile Ealaíne 
Idirnáisiúnta na Gaillimhe a tharraingíonn 
ealaíontóirí móra idirnáisiúnta mar 
gheall ar an ardchaighdeán seasta.

 ~ Compántas Seó Spleodair agus Seónna Sráide 
atá in Macnas a bhfuil cáil go hidirnáisiúnta air. 

 ~ Féile náisiúnta cultúir tábhachtach do leanaí 
atá i mBabaró a bhfuil craobhchóras oirfidigh 
ar fud an domhain ceangailte go dlúth leis.

 ~ Díol spéise an compántas amharclannaíochta 
Branar mar gheall ar shimplíocht na 
puipéadóireachta do dhaoine óga agus 
m ar gheall ar úsáid na Gaeilge. 

 ~ Compántas nuála Fíbín maidir le saothair 
dhúshlánacha amharclannaíochta 
a chur ar fáil i nGaeilge. 
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Tá Gaillimh ina lárionad maidir le taighde ar chúrsaí 
mara agus forbairt i réimsí na farraige agus na 
fíoruisce. Institiúid Mháirtín Uí Riain in OÉG agus 
Foras na Mara na ceannródaithe sa réimse seo. Tá 
Foras na Mara ina pháirtnéir comhair le Gaillimh 
2020 maidir le roinnt mhaith tionscadal.

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 
agus Ros Comáin cúrsaí Dara Leibhéal ar fáil agus is é 
an tairseach isteach go dtí an Tríú Leibhéal é ag cuid 
mhaith teaghlach a tháinig go hÉirinn le tamall anuas. 

1.3.5 CÚRSAÍ TIMPEALLACHTA

I nGaillimh atá an daonra is mó oiléanach 
sa tír. Tá traidisiúin agus oidhreacht láidir ag 
an bpobal ar na hoileáin éagsúla ar ionaid 
scéimhe as an ngnách atá iontu.

Tá cuid mhór páirceanna foraoiseachta i nGaillimh, 
sa chathair agus sa chontae, trína gcuirtear 
spásanna glasa ar fáil chomh maith le deiseanna 
oideachais maidir le cúrsaí timpeallachta do 
mhuintir na háite agus do chuairteoirí.

Cuirtear réimse áiseanna ar fáil i bPáirc 
Náisiúnta Chonamara do líon is mó ná 
170,000 cuairteoir in aghaidh na bliana.

1.3.6 PÁIRTNÉIRÍ STRAITÉISEACHA 
AGUS AN RIALTAS ÁITIÚIL 

Tá cuid mhór acmhainní cultúir ag baint leis an deich 
gcontae atá mar Pháirtnéirí Straitéiseacha againn agus 
cuireann sin leis an réimse áiseanna atá againn féin.

Tá an caidreamh speisialta idir Comhairle 
Chathair na Gaillimhe agus Comhairle Chontae 
na Gaillimhe bunaithe ar bhonn spleáchais agus 
ar an dá phobal a bheith fite fuaite ina chéile. 
Déanann 30,000 saoránach de chuid an chontae 
taisteal isteach sa chathair gach lá ar mhaithe le 
hobair agus le hoideachas. Tá na Comhairlí ina 
bpáirtnéirí comhair maidir le réimse straitéisí trína 
bhféachtar ar bhealach uilechuimsitheach ar na 
bearta príomhthábhachta i gcúrsaí cultúir. 

Beidh an dréacht de Phlean Ealaíne na Cathrach 
(2016–2018) agus Plean Oidhreachta na Cathrach 
á n-aontú i mí Meitheamh 2016 agus tá tábhacht 
mhór leo sin maidir leis an Straitéis Cultúir a chur 
i bhfeidhm. Tá lánpháirtiú déanta ar na pleananna 
sin sa chomharobair atá ar siúl ag an gCathair agus 
ag an gContae maidir le straitéisí eacnamaíochta, 
turasóireachta, brandála agus margaíochta a 
thabharfar chun críche faoi dheireadh na bliana 
2016. Tá lón eolais faoi leith le baint ag Gaillimh as 
páirtnéireacht le Baile Átha Cliath mar gheall ar an 
gcathair sin ainmniú ina cathair ECOC sa bhliain 
1991 agus ina hiarratasóir maidir le ECOC 2020.

Tá aonaid gorlainne, fiontair tionscanta agus 
comharchumainn nuála ag teacht chun cinn i 
nGaillimh i ndáil le TEC, teicneolaíocht dhigiteach, 
na meáin chumarsáide agus cuideachtaí 
cluichíochta. Tá gníomhaireachtaí de leithéid Institiúid 
Léargais OÉG agus Portershed ina réalta eolais 
acu. Gnóthaíonn na Tionscail Chruthaitheachta 
in Iarthar na hÉireann €534 milliún agus is 
iontu atá 3.4% den fhostaíocht i nGaillimh.

Cuireadh an tionscnamh Déanta i nGaillimh ar 
bun chun aird a dhíriú ar earraí a dhéantar agus ar 
sheirbhísí a chuirtear ar fáil go háitiúil. Tagann an 
obair a dhéanann 200 gnólacht faoina scáth agus 
cuirtear eolaire gréasáin agus córas cúltaca ar fáil 
do réimse leathan táirgeoirí ceardaíochta agus bia i 
gCathair na Gaillimhe agus i gContae na Gaillimhe. 

Áirítear imeachtaí de leithéid Fhéile na nOisrí, Cruinniú 
na mBád, Seachtain Ealaíon Pobail an Chlocháin, 
Féile na gCloch agus eile ar na féilte áitiúla a 
eagraítear sa chathair, amuigh faoin tuath agus ar na 
hoileáin i rith na bliana. Is cuid mhórthábhachtach 
den eacnamaíocht iad sna ceantair éagsúla. 

I nGaillimh atá an daonra is mó i gceantair 
Ghaeltachta (áiteanna ina labhraítear an 
Ghaeilge) ar fud an Stáit ar fad. Is sócmhainn 
faoi leith atá sa Ghaeilge ar fiú isteach is amach 
le €136m í d'eacnamaíocht an Chontae, €59m 
de sin ag dul chun sochair na cathrach. 

1.3.3 OIDHREACHT CULTÚIR

Tá oidhreacht shaibhir cultúir ag baint le Gaillimh, 
ó thaobh timpeallacht foirgníochta agus an 
timpeallacht nádúrtha araon. Tá gnéithe de chuid 
na meánaoise agus scála na linne sin coinnithe 
ag an gCathair ionas go bhfuil lárionad sonrach 
inti agus gur féidir í a shiúl de bhonn na gcos. Tá 
éagsúlacht ollmhór sa chontae maidir leis an taobh 
tíre, suíomhanna agus séadchomharthaí (tá Dúin 
an Iarthair i gContae na Gaillimhe ainmnithe ag 
an Stát lena n-áireamh mar chuid de ghrúpa Dúin 
Cloiche ar dhréacht de liosta maidir le Láithreán 
Oidhreachta Domhanda) agus bithéagsúlacht.

Tá líon na gcuairteoirí ar Iarsmalann Chathair 
na Gaillimhe, 160,000 sa bhliain, le háireamh 
ar na cinn is airde sa tír maidir le háiseanna gan 
táille taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.

1.3.4 CÚRSAÍ OIDEACHAIS

Tá líon an daonra idir 20–24 bliain d'aois 
dhá oiread an mheánlíon náisiúnta.

Is acmhainní mórthábhachta an dá ollscoil i 
nGaillimh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) 
agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe 
agus Mhaigh Eo (GMIT) maidir le cleachtóirí 
gairmiúla cultúir na linne atá romhainn a thabhairt 
chun cinn. Is mór is fiú do Ghaillimh 2020 iad a 
bheith ina bpáirtnéirí straitéiseacha againn.
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1.4 Tabhair míniú ar an gcoincheap maidir leis 
an gclár a chuirfí ar siúl dá n-ainmneofaí an 
chathair ina Príomhchathair Chultúir na hEorpa?

Bruth faoi Thír atá de choincheap leis an gclár 
chomh maith le bheith ina mheafar. Is é an beart 
é a úsáidfear chun an plean ardaidhme a chur 
i bhfeidhm ionas go gcruthaítear gluaiseacht 
daonlathach cultúir a mbeidh aird air ní amháin ar 
fud na hÉireann ach i dtíortha eile amach ó chósta na 
hÉireann chomh maith agus sin go ceann i bhfad.

Smaoineamh seo ar deacair na teorainneacha 
leis a leagan síos le sainmhíniú. Beidh léargas 
ón na sleachta seo a leanas ar a sholúbtha agus 
a shomhúnlaithe atá an coincheap agus ar an 
gcur in iúl tréan ina ainneoin sin. Trí na smaointe 
seo a chur i láthair ar an gcaoi seo, léirítear modh 
smaointeoireachta seachas míniú docht daingean. 
Ba cheart gur léir ón gclár mionsonraithe go 
bhfuil gach tionscadal ag teacht ar bhealach 
amháin nó ar bhealach eile leis an gcoincheap.

Bruth faoi Thír an t-ionchas agus an tabhartas 
maidir le Príomhchathair Chultúir na hEorpa. 
Deis aon uaire, comhar dúthrachta. 

Le Bruth faoi Thír, tagann corraíl, dríodar á 
chartadh, cuma agus caoi nua ar a bhfágtar. 
Cothaítear acmhainn, séantar an cuma liom, 
cruthaítear spás don nuacht agus don dánaíocht

Le Bruth faoi Thír tagann athchóiriú agus cumarsáid. 
Anonn is anall leis an Eoraip, aird na ndaoine, 
caidreamh críochnúil le cruacheisteanna na himirce

Le Bruth faoi Thír, tagann speictream solais.
Scaiptear sorcha, díothaítear dorcha.

Le Bruth faoi Thír, baineann rithim, fuinneamh, 
tráthúlacht. Ceapadóireacht an ealaíontóra, 
i gcomhréir le ceapadh an lucht airdill, 
réamhthráth ceithre bliana go dtí ECOC 2020

Tá Bruth faoi Thír spraíúil bagarthach.
Ceiliúradh, spleodar, dul i ngleic le faitíos 

Le Bruth faoi Thír, baineann tuile agus trá.  
Cluas le macalla, cúitítear de réir mar a chuirtear 

Bruth faoi Thír, an t-éan aonair agus an 
éanlaith. Lón intinne pearsanta, lón anama 
an tslua, fírinne éigríochta na fíorúlachta

Bruth faoi Thír, teacht agus imeacht. Fáilte, cóir, 
soicheall, cumha i do dhiaidh ar d'imeacht duit 
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2.
TAIRBHE MAIDIR 
LE STRAITÉIS 
FHADTÉARMACH
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Tábla 2.1b Aidhmeanna Straitéiseacha

Aidhm 1 Deiseanna & Cearta Cultúir

Bearta
Samplacha

 - Treisiú leis an gcairt cultúir trí an Us All In Cultural 
Inclusion Toolkit a chur i bhfeidhm. Meitheamh 2016

 - Cláir buneolais faoi chultúr na Gaillimhe a chruthú don lucht 
inimirce nua i gcomhar leis na forais cultúir. Meitheamh 2017

Aidhm 2 An Oidhreacht Chultúrtha

Bearta
Samplacha

 - Taispeántais nua idirghníomhaíochta faoin nGaeilge a 
chruthú do chuairteoirí idirnáisiúnta in Iarsmalann na 
Cathrach agus sa Taibhdhearc. Meán Fómhair 2017

 - Ceangal níos treise a chothú le gníomhaireachtaí na hEorpa 
maidir le hoidhreacht cultúir, i rith na bliana 2018 go háirithe 
agus trí thionscadail de leithéid MONUMENT. 2017–2020

Aidhm 3 Cultúr, Oideachas & Sárfheabhas 

Bearta
Samplacha

 - Deasc AE/Acmhainní a chur ar bun ionas go 
sonraítear agus go dtapaítear cistí, acmhainní, 
cláir shoghluaisteachta agus cónaitheachta etc 
maidir le moil/líonraí/grúpaí. Aibreán 2017

 - Comhoibriú leis an togra ECOC2020 Ealaíontóir i nGach 
Áit ionas go gcuirtear deiseanna ar mheantóireacht, 
ardáin, sealanna cónaitheachta ar fáil trí mhúnla 
an mhol cruthaitheachta. 2016–2025

Aidhm 4 Cultúr, an Timpeallacht & an Áit

Bearta
Samplacha

 - Forbairt a dhéanamh de réir ord tábhachta, i rith 
tréimhse deich mbliana ar sceideal d'infreastruchtúr 
cultúir a bhfuil gá leis sa chathair agus sa 
chontae, na moil san áireamh. 2016–2025

 - An ceangal idir an pobal agus an dúlra a chothú in athuair 
trí bheartaíocht maidir le hInfreastruchtúr Glas an AE, 
cláir gníomhaíochta agus feasachta. 2016–2018

Aidhm 5 Eacnamaíocht Chultúir

Bearta
Samplacha

 - Cuidiú leis an bhforbairt ar mhoil 
cruthaitheachta agus ar fhiontair de leithéid 
GMIT agus Portershed. 2016–2025

 - Oibriú le Cathair UNESCO na Scannánaíochta maidir le 
leis an gCiste Scannánaíochta Réigiúnach a thabhairt 
chun cinn mar chuid de Phlean Gníomhaíochta 
an Rialtais maidir le Poist. 2016–2025

Aidhm 6 Cultúr - Sláinte agus Maitheas an Duine 

Bearta
Samplacha

 - Cuidiú le tionscnaimh, cláir agus eagraíochtaí atá 
ag teacht chun cinn dírithe ar an óige agus ar an 
gcruthaitheacht le spásanna nua faoi leith. 2016–2025

 - Caidreamh a chothú leis an tionscadal Cosán 
maidir le sláinte mheabhrach a fháil ar ais trí 
acmhainní cultúir a thapú. 2016–2018

Aidhm 7 Cultúr - Faisnéis & Eolas

Bearta
Samplacha

 - Ardáin foghlama idirghlúnta maidir le TEC a 
chruthú i leabharlanna agus in iarsmalanna 
do dhaoine scothaosta. 2017–2017

 - Tairseach ar líne a choimisiúnú agus a chruthú d'fhonn a) táirgí 
sainiúla agus cineál an chultúir i nGaillimh, sna hearnálacha 
maidir le tionscail chruthaitheachta, leis an ealaín agus leis 
an oidhreacht chultúrtha, a chur ar taispeáint agus b) líonraí 
a chur ar bun agus bonn treise a chur fúthu. 2016–2017

2.1 Tabhair cuntas ar an straitéis cultúir atá i 
bhfeidhm sa chathair tráth dhéanta an iarratais, 
chomh maith le pleananna na chathrach treisiú 
le hacmhainn earnálacha an chultúir agus na 
cruthaitheachta, an fhorbairt san áireamh ar 
cheangal fadtéarmach idir na hearnálacha 
sin agus earnálacha eacnamaíochta agus 
sóisialta sa chathair. Cé na pleananna atá 
ann maidir leis an mbeartaíocht cultúir a 
chothú nuair a bhíonn bliain an teidil caite?

2.1.1 AN STRAITÉIS

Tá Straitéis Cultúrtha 3 chéim na Gaillimhe (2016–2025) 
bunaithe ar phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin 
lenar bhain caidreamh forleitheadach leis an bpobal, 
rannpháirtíocht earnálacha agus taighde chúramach 
maidir leis an sárchleachtas go hidirnáisiúnta. Is é a 
chuirimid romhainn straitéis a leagan amach, a chur 
chun cinn agus a thabhairt i gcrích trína gcruthaítear 
i nGaillimh an múnla oibre maidir le hinbhuanaithet 
cultúir, rannpháirtíocht an phobail agus ócáidí cultúir 
agus cruthaitheachta de scoth an domhain á dtaithí 
ag daoine. Cuirtear tús leis an múnla sin sa chathair, 
leathnaítear amach é ar fud an Chontae agus 
cothaítear an ceangal le páirtnéirí breise ar fud réigiún 
an iarthair. Cuirtear aidhmeanna is féidir a thabhairt i 
gcrích i gcomhréir le hacmhainní agus le modhanna 
oibre. Tá cúrsaí inbhuanaitheta ina ndlúthchuid den 
straitéis. Rinneadh anailís agus léirbhreithniú ar 
na haidhmeanna straitéiseacha, ar na spriocanna 
agus ar na bearta iomadúla tríd an rannpháirtíocht 
i gCultúr 21 agus i gClár Aontaithe Chathracha 
Píolótacha na gCathracha agus na Rialtais Áitiúla. 

Mar chuid den chlár seo, eagraíodh Ceardlann 
Geallsealbhóirí maidir le féinmheasúnacht 
cultúir i nGailimh i mí Aibreán na bliana seo. 
Leagtar toradh na ceardlainne amach i léaráid 
2.1a thíos. Cultúr 21: Gníomhartha – Gaillimh 
agus an Painéal Domhanda 2015

Leagadh amach seacht gcinn d'Aidhmeanna 
Straitéiseacha, agus trí cinn de Chuspóirí i 
ndáil le gach ceann acu, sa chéad leabhar 
tairisceana. Dírítear sa leabhar tairisceana seo ar 
an dóigh a bhfuil beartaithe na polasaithe a chur 
i bhfeidhm, mar a léirítear in tábla 2.1b thíos.

 Cearta Cultúir

Oidhreacht, Iléagsúlacht
& Cruthaitheacht

Cultúr & 
Oideachas

Cultúr & 
Timpeallacht 

Cultúr
& Eacnamaíocht

Cultúr Comhionannas
& Uilechuimsitheacht
Shóisialta

Cultúr Pleanáil 
Uirbeach & 
Spás Poiblí

Cultúr 
Faisnéis
& Eolas 

Rialachas 
maidir le 
Cultúr

Painéal Domhanda  2015 Gaillimh
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 ~ Cuidiú le comhlachtaí tionscantacha, moil 
chruthaitheachta agus fiontair, mar shampla an 
Ciste Scannánaíochta Réigiúnach (tionscnamh de 
chuid Chathair Scannánaíochta UNESCO), Ionad 
Fiontraíochta maidir leis an Ealaín Chruthaitheach & 
na Meáin Chumarsáide agus Portershed a fhorbairt.

 ~ Bonn taca a chur faoi mhoil cruthaitheachta /
cultúir a chur ar bun i gceantair foirgníochta 
agus i gceantair tuaithe trína spreagtar 
comhoibriú agus modhanna oibre coitianta 
ar fud réimsí uile an chur i láthair cultúir.

 ~ Trí oifig Cistíochta agus Acmhainní a chur ar 
bun i gComhairle Chathair na Gaillimhe d'fhonn 
gach foinse airgid a bhaineann le hábhar maidir 
le beartaíocht cultúir a thabhairt chun suntais.

 ~ Trí chláir idirnáisiúnta agus cláir de chuid an 
AE a chur ar bun maidir le meantóireacht, 
sealanna cónaitheachta agus deiseanna 
malartaithe gairmiúla ionas go gcuirtear leis 
an acmhainn atá in earnáil an chultúir. 

 ~ Trí uirlisí maithe pleanála a úsáid agus modhanna 
oibre den nuáil, spásanna níos tarraingtí san 
Fhearann Phoiblí a chruthú – úsáid a bhaint as 
deis maidir le Tionchar Cultúir a Mheasúnú.

 ~ Ardán táite níos fearr ionas go dtagtar i láthair níos 
fearr ar an idirlíon ó thaobh a bhfuil ar fáil i ndáil le 
cúrsaí cultúir agus seirbhísí i nGaillimh agus feabhas 
ó thaobh pobail idircheangailte agus cumarsáid 
don lucht rannpháirtíochta agus don lucht úsáide.

 ~ Cur chuige trasearnálacha maidir le cúrsaí 
turasóireacht dóibh siúd a bhfuil baint acu le 
léiriú, margaíocht, pacáistíocht agus cruthú 
a mbíonn á thaithí ag an gcuairteoir.

Cuirfear bonn daingean, lena mbainfidh acmhainní 
airgid, páirtnéirí feidhmiúcháin, struchtúir 
feidhmiúcháin (an t-infreastruchtúr cultúir reatha san 
áireamh chomh maith le hinfreastruchtúr nua agus 
ardáin dhigiteacha/ar líne), struchtúir bainistíochta, 
próiseas monatóireachta agus measúnóireachta, agus 
réimse de mhoil cultúir, faoin bplean gníomhaíochta 
maidir le gach céim den straitéis, faoi réir ag 
measúnóireacht agus athbhreithniú cuimsitheach.

2.1.2 COTHÚ ACMHAINNE

Is gné nua den chothú acmhainne atá i gcoincheap 
na mol cultúrtha agus rinneadh a fhorbairt d'fhonn 
treisiú le daoine aonair agus le grúpaí féineagrúcháin 
in earnáil an chultúir. (Féach léaráid na mol 2.1c thíos). 
Beidh le háireamh ar na moil chultúrtha: mol fiontar 
cruthaitheach; mol staire, mol amharclannaíochta 
agus taibhréime; mol nuála sa teicneolaíochta; 
mol pobail; agus mol féilte. Beidh cúnamh taca ar 
fáil leis an múnla sin trí na gnéithe seo a leanas:

 ~ Cóiríocht

 ~ Cláir a leagan amach agus Coimeádaíocht 

 ~ Oiliúint agus Meantóireacht

 ~ Sealanna Cónaitheachta

 ~ Forbairt lucht féachana agus éisteachta

2.1.3 NAISC EACNAMAÍOCHTA AGUS SÓISIALTA

Cúrsaí Eacnamaíochta 
Imreofar tionchar ar earnáil na heacnamaíochta 
i nGaillimh leis an straitéis cultúir trí 
bhearta sonracha, mar shampla: 

 ~ Oibriú i gcomhar le hearnáil an chultúir 
chun cláir oiliúna/meantóireachta a 
thabhairt chun cinn a mbeidh cothú cumais 
don ré atá i ndán mar chuspóir leo.

COMHO

IB
R

IÚ
 • A

G
 R

O
IN

N
T • AG FÁ S • LÍO

N
R

Ú
 •

 C
O

M
H

A
R

O
IB

RIÚ •

Rochtain & 
Rannpháirtíocht 
Níos Mó
- Oideachas
- For-rochtain
- Margaíocht
- Cumarsáid

- Communication

Foghlaim
- Ceardlanna
- Taispeántais
- Tionscadail
- Scéimeanna

Oideachas & CPD
- Cumas
- Scileanna
- Cothú Muiníne

Clár Bliantúil
- Féilire Imeachtaí
- Taispeántais
- Gníomhaíochtaí
- Léirithe

Príomhthionóntaí
- Comhaontuithe Léasa
- Comhaontuithe 
   Bainistíochta
- Buiséad/Plean 
   Airgeadais

Cóiríocht 
- Oifigí
- Deascanna Siúil
- Ceardlanna
- Áiseanna

Oiliúint & 
Meantóireacht

Sealanna 
Cónaitheachta

Forbairt Lucht 
Féachana /
Cliaint / 
Forbairt Pobail

Gnéithe

Torthaí

Córas na Mol 
Cruthaitheachta D

aoine Aonai
r

Satailítí

Cláir & 
Coimeádaíocht

Diagram 2.1c Córas na Mol Cultúir



Tairbhe maidir le Straitéis Fhadtéarmach 13

2.2 Conas atá gníomh Phríomhchathair 
Cultúir na hEorpa á thabhairt san 
áireamh leis an straitéis seo?

Faoi 2.1, rinneadh tagairt do chumasc idir an 
Straitéis Cultúir agus iarratas Ghaillimh 2020 a 
bheith ina mhúnla nó ina chreatchóras maidir 
le forbairt cultúir inbhuanaithe i nGaillimh 
agus ina dhiaidh sin in Iarthar na hÉireann. 

Tugtar cuntas ar réimse gníomhartha a thabharfaidh 
torthaí comhlántacha i gcrích sna hailt a leanas agus 
luaitear samplaí ina leith as clár Ghaillimh 2020.

2.2.1 INFREASTRUCHTÚR

 ~ Oifig nua maidir le Cistíocht agus Acmhainní.

 ~ Oifig nua maidir le Bainistíocht Imeachtaí.

 ~ Forbairt ar spásanna nua nó ar spásanna 
nach bhfuil in úsáid – Museum Sea Gate 
Quarter maidir le MONUMENT l.47.

 ~ Cúnamh taca maidir le moil chruthaitheachta 
WINDOW ON THE WORLD l.38/INTERACTION l.39.

 ~ Cúnamh taca maidir le haonaid fiontraíochta 
nua i ndáil le réimse na cruthaitheachta. eg. 
Institiúid Teicneolaíochta/Ionad Scannánaíochta 
na Gaillimhe An Mol Cruthaitheachta /
Cathair Scannánaíochta UNESCO NORTHERN 
PERIPHERY TALENT CAMPUS l.56, VR STORY 
STUDIO l.40 agus IN THE THICK OF IT l.39.

2.2.2 RANNPHÁIRTÍOCHT 

 ~ Cur chuige amháin maidir le cumarsáid, 
comhairliúcháin, an pobal agus caidreamh. 

 ~ Tá foireann uirlisí uilechuimsitheach cultúir á 
fhorbairt i gcomhar le Gaillimh 2020 mar bheart 
faoin straitéis cultúir agus beidh sin in úsáid ag 
Comhairle Chathair na Gaillimhe agus ag an 
gComhairle Contae chun tástáil a dhéanamh maidir 
le hinrochtaineacht agus maolú na mbacainní 
a chuirtear roimh rannpháirtíocht cultúir.

 ~ Tá beart eile faoin Straitéis Cultúir trína 
gcuireann pobail in iúl d'earnáil an chultúir 
conas is fearr caidreamh a chothú leo siúd is 
deacra a aimsiú agus leo siúd a bheadh den 
mheon nach mbaineann cultúr leo féin agus 
cuireann na pobail oiliúint ar earnáil an chultúir 
ina leith seo. CROSSTOWN TRAFFIC l.62.

 ~ Aistriú eolais sa chaoi agus go gcuireann an 
chéad mhaidhm de léiritheoirí cultúir i nGaillimh, 
ealaíontóirí de chuid na hEorpa agus meantóirí 
idirnáisiúnta meantóireacht agus cúnamh 
taca ar fáil don chéad mhaidhm eile a mbeidh 
buntábhacht leo maidir le hinbhuanaithet 
cultúir i nGaillimh anonn go dtí an bhliain 
2025 agus níos faide. WEIGH ANCHOR l.42.

Cúrsaí Sóisialta
Tá lorg trom fágtha ag an eisimirce ar iarthar 
na hÉireann, agus céatadán ard de na daoine 
óga ó ag imeacht glúin i ndiaidh a chéile i 
measc Dhiaspóra méadaithe na hÉireann.

Ar an taobh eile den scéal, le tuairim is fiche bliain 
anuas, tá inimirce suntasach ag cur leis an gceantar. 
Tugtar an imirce isteach agus amach as Gaillimh san 
áireamh leis an Straitéis seo agus moltar sraith cuspóirí 
a bhféadfadh ról maolaithe a bheith leo leis an dochar 
a bhaint as torthaí chun dochair, mar shampla:

 ~ Seirbhísí cultúrtha den nuáil a thabhairt 
chun suntais a shoirbhíonn do shláinte 
meabhrach agus do shláinte fisiciúil níos 
fearr, mar shampla an tionscadal Cosán.

 ~ Tuiscint níos fearr ar riachtanais leanaí agus 
dhaoine óga, ar chultúr na n-ógánach agus breis 
bearta cúnta agus seirbhísí dóibhsean trí spásanna 
cruthaitheachta sainchóirithe a chur ar fáil.

 ~ Caidreamh níos fearr le daoine scothaosta 
trí Chónaidhm Aoisbhách Chathair agus 
Chontae na Gaillimhe trí thionscnaimh 
cultúir a thapú, mar shampla Clár na 
nOibrithe Deonacha i gCúrsaí Cultúir.

 ~ Treisiú leis an gcairt chultúir a cuireadh i dtoll a 
chéile tríd an bhFoireann Uirlisí don Chuimsitheacht 
Cultúir, Gach Duine Istigh, a chur i bhfeidhm. 

 ~ Cur leis na deiseanna don chaidreamh idir na 
glúnta trí bheartaíocht cultúir a eagrú faoi scáth 
na gceithre cinn d'ionaid pobail sa chathair.

 ~ Cláir buneolais maidir le cultúr na Gaillimhe 
a chruthú don lucht inimirce nua agus 
na forais cultúir a úsáid lena aghaidh 
sin – VOYAGE IN TRANSLATION l.57.

2.1.4 COTHÚ AN CHULTÚIR

Déanfar cultúr na Gaillimhe a chothú trí leas a bhaint 
as an gcreatchóras a chuirtear ar fáil leis an straitéis 
cultúir agus le hainmniúchán mar chathair ECOC 2020. 
Le tacaíocht ó na páirtnéirí réigiúnacha agus Eorpacha 
lán eolais, - cruthófar na cúinsí is fearr inar féidir an 
chruthaitheacht a chothú agus a thabhairt chun cinn, 
cur leis an gcumas agus gnéithe nua infreastruchtúir 
a chur ar fáil. Trína bheith páirteach i gcláir de chuid 
an AE le páirtnéirí de chuid an AE, beidh torthaí nua 
á dtabhairt i gcrích againn a mbeidh tairbhe astu 
ag earnáil an chultúir, na pobail sainspéise agus 
cuairteoirí go Gaillimh agus go hiarthar na hÉireann.

Beidh ról tábhachtach leis an gcreatchóras seo 
maidir le fírinne ghéar na himirce a mhaolú, isteach 
agus amach as iarthar na hÉireann, agus beocht a 
chur in athuair i bpobail éagsúla. Trí fhéachaint le 
múnla sárfheabhas cultúir a chruthú don Eoraip, 
beidh ról suntasach leis an gcreatchóras maidir 
le gairmré inbhuanaithe in earnáil an chultúir 
agus na cruthaitheachta a fhorbairt agus le 
cúnamh taca agus acmhainní a chur ar fáil don 
chéad ghlúin eile ceapadóirí agus nuálaithe.
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 ~ MIRRORED PAVILIONS (2020) l.46 – trína léirítear 
áille an dúlra agus trína dtugtar san áireamh 
seifteanna nuálacha maidir le fuinneamh 
in-athnuaite in Éirinn agus sa Spáinn. 

 ~ HOPE IT RAINS GAEL-FORCE SYMPHONY l.35 – 
déantar uirlisí ceoil as ábhar a aimsítear agus as 
ábhar a tharlaíonn a bheith ar fáil go nádúrtha.

2.2.6 CUMAS BAINISTÍOCHTA A CHOTHÚ

Is dócha go mbeadh ar cheann de na torthaí is 
tábhachtaí a d'fhágfadh Gaillimh 2020 le hoidhreacht 
an treisiú le scileanna agus taithí feidhmiúcháin / 
léiritheoireachta / bainistíochta. Tá suntas ollmhór 
leis an tábhacht a bheith leis an oiliúint seo maidir 
leis an Straitéis Cultúir san am ata romhainn agus 
ní hé an caidreamh a bheidh arís agus arís eile ag 
meitheal Ghaillimh 2020 le páirtnéirí san Eoraip 
agus le gníomhaireachtaí de chuid an AE an chuid 
is fánaí de. Déanfaidh meitheal na Straitéise Cultúir 
agus Meitheal ECOC 2020 an cumas a chothú trí:

 ~ Dul i ngleic leis an easnamh maidir le 
hinfreastruchtúr cultúir trí chlár tógála deich 
mbliana d'fhonn creatphlean infreastruchúr 
cultúir a chur i bhfeidhm. Má chuirtear sin i 
bhfeidhm go tráthúil, beidh ionaid cultúir nua 
gus spásanna nua ar fáil do ghnéithe den chlár. 

 ~ Cúnamh taca a thabhairt maidir le teacht i láthair 
eagraíochtaí oidhreacht cultúir, ceardaithe, 
dearthóirí, ealaíontóirí, léiritheoirí agus cruthaitheoirí, 
agus gach duine a oibríonn in earnáil thionscal na 
cruthaitheachta ar an idirlíon /sa réimse digiteach– 
LONGITUDE, LATITUDE l.33 and PILGRIM l.40.

 ~ Tionscadail maidir le cúrsaí sláinte agus maitheas 
an duine a fhorbairt d'oibrithe cúram sláinte agus 
lucht úsáide seirbhísí – WAVES OF CHANGE l.40.

 ~ Tionscadail de chuid na hEorpa maidir le 
gluaisteacht, tréimhsí cónaitheacha idirnáisiúnta, 
deiseanna ar réimsí sárfheabhais agus cláir 
malartaithe maidir le cúrsaí coimeádaíochta 
d'oibrithe cultúir a shonrú agus treisiú leo – 
GOVERN DANCE l.53, GILGAMESH l.43.

 ~ Oibriú le healaíontóirí, eagraíochtaí oidhreachta, 
grúpaí agus pearsaí tábhachtacha i réimsí 
cultúir agus forais oideachais chun ardáin 
foghlama rannpháirtíochta foirmeálta nó 
neamhfhoirmeálta a chur ar bun maidir le scileanna 
nua, fiontraíocht agus cruthaitheacht i ndáil le 
pobail iargúlta – THE IMMERSIVE CLASSROOM 
l.69, VOYAGE AND TRANSLATION l.57.

2.2.7 FORBAIRT TRÍ EISPÉARAS I gCOITINNE

Tá toradh na foghlama le sonrú ar bheagnach 
gach gné de chlár Ghaillimh 2020 – go háirithe an 
méid a d'eascair ón bpáirtnéireacht san Eoraip.

2.2.3 AN CLÁR 

 ~ Sealanna Cónaitheachta – tá macalla ar 
ghné phríomhthábhachtach den bheart faoin 
Straitéis Cultúir maidir le moil a fhorbairt 
in AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32.

 ~ Cláir Gluaisteachta – gné bhuntábhachtach 
den fhorbairt ar mhoil a bhfuil macalla air in 
in BAILTE BEAGA / SMAOINTE MÓRA l.36.

 ~ Cothú cumais agus ardáin meantóireachta – 
gné bhuntábhachtach de bhearta faoin straitéis 
a bhfuil macalla orthu in GOVERN DANCE l.53 
tionscadal damhsa agus CELLISSIMO l.53 agus 
réimse ilbhliantúil roinnt de na tionscadail 
trína ndéantar soláthar, d'aon ghnó, do 
chothú cumais – GILGAMESH l.43, MIDDLE 
ISLAND l.44 agus HOPE IT RAINS l.34.

 ~ Bonn taca a chur faoi chruthaitheacht dhaoine 
óga – mol faoi leith a bhfuil macalla air in 
WIRES CROSSED l.48 le Galway Community

 ~ Circus agus HY BRASIL l.58 tionscadal do 
leanaí agus do scoileanna agus sna tionscadail 
oideachais, THE IMMERSIVE CLASSROOM 
l.59 agus SYM-PHONIC WAVES l.59.

2.2.4 AN OIDHREACHT CHULTÚIR

Tá an oidhreacht chultúir le sonraú ar an Straitéis 
Cultúir agus ar an gclár i ndáil le samplaí éagsúla 
trína dtreisítear leis an gceangal leis an Eoraip agus 
a neartaítear leis an leibhéal cumais i nGaillimh. 

 ~ MONUMENT l.47 – tá Iarsmalann Chathair na 
Gaillimhe ag déanamh ceannródaíochta ina 
leith seo agus caidreamh á dhéanamh le sé 
cinn de thíortha eile maidir le haird a tharraingt 
ar shéadchomharthaí ollmhóra cloiche ón 
ré réamhstairiúil ar oileáin bheaga..

 ~ SEA TAMAGOTCHI l.52 – tá teanga álainn na tíre 
seo, an Ghaeilge, go mór i gceist leis an tionscadal 
seo chomh maith le hoidhreacht lucht cladaigh 
agus farraige, agus ceangal á dhéanamh le 
cóstaí eile san Eoraip, go háirithe san áit a bhfuil 
teangacha mionlaigh á labhairt, mar shampla, an 
Ghailís, Tír na mBascach, Críocha Sami na hIorua.

 ~ TURAS CHONAMARA l.35 (snáithe a thagann faoi 
scáth HOPE IT RAINS) cuirtear i láthair taobh tíre 
sainiúil Chonamara agus nósanna cráifeachta 
ionas go gcruthaítear turas sainchóirithe chuig 
roinnt de na láithreacha oilithreachta agus de 
na toibreacha beannaithe is fearr sa chontae. 

2.2.5 AN OIDHREACHT NÁDÚRTHA

 ~ Téann an Straitéis Cultúir agus Clár Ghaillimh 
2020 i ngleic le bearta agus tionscadail 
éagsúla trína gcuirtear an ceangal atá againn 
leis an dúlra agus an tuiscint atá againn ar 
an timpeallacht nádúrtha chun cinn.
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 ~ Ardú ar líon na ndaoine a bhíonn páirteach go 
gníomhacht sa choimeádaíocht, sa chruthú, sa 
léiriú agus sa bhainistíochta ar imeachtaí cultúrtha.

 ~ Ardú ar líon na mbeart trasearnálacha 
idirdhisciplíneacha a dhéantar i gcomhar 
le hearnálacha den phobal nach móide 
gur thaobhaigh siad cultúr riamh. 

 ~ Ardú ar líon na ndaoine ar dóigh leo 
gur cuid dílis dá saol an cultúr. 

Teanga: Meas agus Athbheochan 
Mar a chéile le cuid mhór mionteangacha san 
Eoraip, bíonn an Ghaeilge i gcónaí faoi bhagairt. 
Beidh ilteangachas in úsáid ag Gaillimh 2020 mar 
ghnáthnós san Eoraip agus cothófar glacadh le húsáid 
an iliomad teangacha i rith ghnáthimeachtaí an lae 
agus go háirithe le húsáid na Gaeilge. Tiocfaidh de 
thoradh sainiúil ar an iarratas, i measc rudaí eile:

 ~ Ardú ar líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge 
i mbun ghnáthchúrsaí an lae dóibh.

 ~ Meas níos fairsinge ar an tairbhe 
atá le hilteangachas.

 ~ Ísliú ar leibhéal an chiníochais i leith chainteoirí 
teangacha eile seachas an Béarla

2.3.2 CÚRSAÍ EACNAMAÍOCHTA

Inmharthanacht Cultúir: Cumas agus Inniúlacht 
Tá trácht déanta ar an míréir idir an chuma a 
fheictear ón taobh amuigh ar shaol cultúir na 
Gaillimhe a cheaptar a bheith bríomhar agus i 
mbarr maitheasa, agus an fhírinne maidir lena 
bheith ina chuid d'éiceachóras leochaileach nach 
bhfuil dóthain acmhainní á gcur ar fáil dó. 

Réiteofar an bealach le Straitéis Cultúir na Gaillimhe 
ionas go mbíonn Gaillimh 2020 ina spreagadh 
maidir le múnlaí nua den inbhuanaithet cultúir: 

 ~ Ardú ar líon na n-ealaíontóirí atá a bhfuil 
gairmré inmharthana oibre acu.

 ~ Ardú ar líon na n-eagraíochtaí cultúir a fheidhmíonn 
ar bhealach inmharthana i nGaillimh. 

 ~ Ardú ar líon na bhfiontraithe/na mbainisteoirí/
na léiritheoirí cultúir i nGaillimh. 

 ~ Ardú maidir leis an gcion tairbhe eacnamaíochta 
ó na hearnálacha cruthaitheachta i nGaillimh.

Infreastruchtúr Cultúir: Fisiciúil agus Fíorúil 
Cé go raibh an rath ar Ghaillimh le blianta fada mar 
chathair tobchultúir ina spásanna malartacha nó i 
spásanna a bhí gan úsáid, glactar leis go coitianta 
anois go bhfuil gá géar le hinfreastruchtúr cultúir 
a fhorbairt a oireann don earnáil spleodrach 
cultúir agus d'earnáil na dtionscal cruthaitheachta 
a fheictear ag teacht faoi bhláth, trí:

2.3 Sa chás go mbronntar teideal Phríomhchathair 
Cultúir na hEorpa ar an gcathair, cad is dóigh 
leat a thiocfadh dá thoradh sin de thionchar 
fadtéarmach ó thaobh cúrsaí cultúir, sóisialta 
agus eacnamaíochta ar an gcathair, agus 
forbairt uirbeach a thabhairt san áireamh?

Tá gach tionchar a gcuirtear síos air sa rannóg seo, 
2.3, ag teacht i gcomhréir le slata tomhais faoi leith 
a luaitear in Tábla 2.4b ar leathanach 18 agus 19. 

2.3.1 CÚRSAÍ CULTÚIR

Cumas Cultúir: Fiontar agus Misneach
Léirigh an próiseas comhairliúcháin go bhfuil 
gá géar le beart práinneach maidir le heaspa 
infheistíochta san infreastruchtúr ealaíne atá ar fáil 
faoi láthair, bunaithe ar anailís ionraic oibiachtúil 
ar an gcleachtas reatha agus ar an bhforbairt a 
d'fhéadfadh tarlú. Beidh pleanáil straitéiseach 
maidir le comharbacht agus inbhuanaithet ina 
réamhchoinníoll maidir le hinfheistíocht bhreise ó 
thaobh airgid nó cineálacha eile, arna meas de réir:

 ~ Méadú ar an méid oibre a mheastar a bheith 
ag dul sa bhfiontar, dána nó nuálach. 

 ~ Méadú maidir le réimse, caighdeán agus 
éagsúlacht na ngnéithe cultúir a chuirtear ar fáil.

 ~ Méadú ar an méid den obair atá ina 
ábhar spréachta agus spreagtha. 

Breathnú Amach:  
An Eoraip agus níos faide ó bhaile 
I bhfíorthosach an leabhair seo, rinneadh trácht 
ar an ngá le hathnuachan agus le hinfheistíocht 
straitéiseach i bpobal na n-ealaíontóirí. Is 
mian le Gaillimh 2020 glacadh leis an ECOC 
mar phointe éalaithe de bhealach sábháilte 
seanbhunaithe. Is mian linn a bheith ag breathnú 
amach agus inspioráid a fháil ó pháirtnéirí san 
Eoraip agus ó phobal na hEorpa i gcoitinne: 

 ~ Ardú ar líon na mbearta ealaíne i gcomhar 
idir Gaillimh agus an Eoraip. 

 ~ Ardú ar líon na ndaoine den lucht 
féachana san Eoraip a théann i gleic ar 
mhodh fíorúil le saothair i nGaillimh.

 ~ Méadú ó thaobh an méid saothair a chruthaítear 
i nGaillimh agus a thugann faoi roinnt de na 
hábhair buartha is mó i gceist san Eoraip 
agus ar fud an domhain a chíoradh.

Cultúr nua: Uilechuimsitheacht 
agus Rannpháirtíocht
Gné bhunúsach de choincheap an iarratais is ea 
gur mian linn dul níos faide leis ná beartaíocht 
ealaíne agus cultúir a chuirtear ar fáil go minic i 
gcomhthéacs mórscála, tomhaltóireachta agus 
turasóireachta agus a fhágáil le hoidhreacht 
go bhfeictear cleachtas cultúir mar chuid 
bharrthábhachtach de ghnáthshaol an lae ag duine:
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2.4 Tabhair cuntas ar na pleananna maidir 
le monatóireacht agus measúnóireacht a 
dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag bronnadh 
an teidil ar an gcathair agus maidir le torthaí na 
measúnóireachta a scaipeadh. Ba chóir go háirithe 
na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt go meáite:

2.4.1 CÉ A DHÉANFAIDH AN MHEASÚNÓIREACHT?

Tá creatchóras cuimsitheach monatóireachta agus 
measúnóireachta curtha i dtoll a chéile ag Gaillimh 
bunaithe ar an ngnás a mholann Grúpa Polasaí 
ECOC chomh maith le sraith breise aidhmeanna 
agus táscairí feidhmíochta a thabhairt san áireamh 
a bhaineann go sonrach le hiarratas na Gaillimhe.

Beidh trí ghné lárnach ag baint leis an struchtúr 
eagrúcháin i ndáil leis an gclár tionchair 
agus monatóireachta, mar seo a leanas: 

 ~ An Phríomheagraíocht – Déanfaidh meitheal 
taighde neamhspleách ón ionad clúiteach 
‘Insight Centre for Data Analytics’ in Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh an mhonatóireacht agus 
an mheasúnóireacht mar chuid den ECOC

 ~ An Fochoiste Sonraí agus Oidhreachta – 
Fochoiste de chuid bhord Ghaillimh 2020 
a chuirfear r bun d'fhonn comhairle agus 
cúnamh a thabhairt don Insight Centre of Data 
Analytics agus d'fhoireann Ghaillimh 2020 
araon, ach beidh an córas monatóireachta 
neamhspleách ar an bhfochoiste féin (6.18.7).

 ~ Idirchaidreamh Ghaillimh 2020 – Beidh pointe 
caidrimh measúnóireachta agus monatóireachta 
taobh istigh d'fhoireann Ghaillimh 2020 a fheidhmiú 
mar phríomhphointe caidrimh idir an Insight Centre, 
an fochoiste agus foireann Ghaillimh 2020.

Tá leithroinnt is ionann le 1.5% de chiste tionscadail 
iomlán na Gaillimhe á chur de leataobh maidir leis 
an bpróiseas measúnóireachta agus monatóireachta 
a chur i bhfeidhm. Tá de rún ag an Insight Centre 
of Data Analytics cur leis an gciste sin don 
chlár measúnóireachta agus monatóireachta 
le hairgead a fhaightear ó pháirtnéireachtaí 
tionscail maidir le tionscadail faoi leith agus as 
ciste ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann.

2.4.2 CÉN TRÉIMHSE A mBEIDH MEASÚNÓIREACHT 
AR BUN LENA LINN AGUS CÉ CHOMH RIALTA 
AGUS A DHÉANFAR AN MHEASÚNÓIREACHT? 

Tá socraithe ag Gaillimh straitéis taighde 
fadtréimhseach 10 mbliana a chur i bhfeidhm ag tosú 
i mí Eanáir 2017 (-3 bliana) agus ag leanúint ar aghaidh 
go dtugtar chun críche é sa bhliain 2027 (+7 mbliana). 

Ón mbliain 2027 amach beidh an creatchóras 
monatóireachta agus measúnóireacht á choinneáil 
ar bun ag an eagraíocht ar a mbeidh de chúram 
straitéis cultúir fhadtéarmach na Gaillimhe a chur i 
bhfeidhm mar léiriú eile ar dhúthracht na Gaillimhe 
maidir le hoidhreacht fhadtéarmach ECOC (féach 
an sceideal mionsonraithe in Tábla 2.4a).

 ~ fhorbairt a dhéanamh ar shraith nua áiseanna 
cultúir agus ar mhoil cruthaitheachta.

 ~ fhorbairt a dhéanamh ar infreastruchtúr 
nua digiteach don earnáil. 

 ~ fhorfheabhsú agus athchóiriú a dhéanamh ar an 
infreastruchtúr cultúir atá ar fáil cheana féin.

 ~ leibhéal níos airde rannpháirtíochta ag an earnáil 
phríobháideach i dtaca le haidhmeanna cultúir. 

2.3.3 CÚRSAÍ SÓISIALTA

Deighilt idir Ceantair Foirgníochta agus Ceantair 
Tuaithe: Athnuachan agus Athchóiriú 
Tráchtadh go hoscailte ar na deacrachtaí atá ag 
eascairt ó bhánú na tuaithe, meath sóisialta agus 
deighilt níos fairsinge idir muintir na tuaithe agus 
muintir na mbailte móra. Creidtear go dtiocfaidh le 
hoidhreacht fhadtéarmach ainmniúchán ECOC:

 ~ Ardú maidir le líon na ndaoine a ghlacann páirt 
i mbearta cultúir faoin tuath i nGaillimh.

 ~ Creideamh níos doimhne i gcumhacht an chultúir 
maidir le hathshlánú sóisialta, cumasú agus athrú. 

 ~ Mórtas breise as an gceantar agus meon 
aontaithe i measc an phobail. 

Imirce: Macántacht agus Iléagsúlacht
Tráth a bhfuil an Eoraip ag coimhlint le maidhm 
de theorainneacha, croíthe agus inchinní á 
ndúnadh, tá Gaillimh ag féachaint le cur in 
aghaidh na neamhchúise maidir le deighilt agus 
iléagsúlacht. Ar a dtiocfaidh le hoidhreacht 
ó iarratas seo na Gaillimhe, beidh: 

 ~ Iontaoibh níos mó gur féidir a bheith cóir agus 
cneasta le daoine de bhunadh cultúir eile. 

 ~ Fáilte níos soicheallaí agus lánpháirtiú dáiríre 
rompu siúd a thagann i dtír ag iarraidh dídine.

 ~ Laghdú suntasach maidir le heachtraí 
ciníochais gan smaoineamh seineafóibe.

An Eoraip: Tuiscint agus Comhtháthú 
Tá an suíomh imeallach, an dealú mar oileán agus 
an seancheangal fola leis na Stáit Aontaithe mar a 
bheadh bacanna iontu ar bhealach maidir le meon 
láidir 'Eoraipeachais' a theacht chun cinn i muintir 
na hÉireann. Creidtear go mbeidh ag baint leis an 
oidhreacht a fhágann an obair ar an iarratas seo:

 ~ An chéad ghlún daoine in Éirinn a bhfeictear dóibh 
dáiríre gur Eorpaigh iad a theacht chun cinn.

 ~ Ceangal cultúrtha agus sóisialta lenár gcuid 
comharsan san Eoraip atá nua, macánta 
agus marthanach, a theacht chun cinn.

 ~ Meas agus tuiscint níos fearr ar an gcultúr, 
oidhreacht, meon, traidisiúin agus dearcadh atá 
againne agus ag muintir na hEorpa araon. 



Luaitear i sceideal na ngníomhartha beartaithe 
pleananna maidir le tacar iomlán bearta staidéir 
bonnlíne a chur ar fáil faoi dheireadh na bliana 
2017 chomh maith le bearta staidéir réamhthuartha 
d'fhonn slata tomhais réasúnta a dheimhniú a 
thabharfar san áireamh sa phlean measúnóireachta.

2.4.5 CÉN SÓRT FAISNÉISE A mBEIDH 
TUAIRISC Á COINNEÁIL UIRTHI AGUS 
MONATÓIREACHT INA LEITH?

Leagtar amach in tábla 2.4b na haidhmeanna, na 
táscairí táscacha agus foinsí beartaithe na sonraí a 
ndéanfar monatóireacht orthu mar chuid de chlár 
monatóireachta ECOC. Tugtar san áireamh leis an 
gcreatchóras monatóireachta na slata tomhais 
a mholann ECOC chomh maith le cinn breise a 
bhaineann le sainiúil le Gaillimh. Tagann an creatchóras 
monatóireachta leis na torthaí fadtéarmacha 
atá á dtuar faoi mar a leagtar amach in 2.3.

2.4.3 AN mBEIDH AIDHMEANNA SONRACHA 
AGUS CLOCHMHARCANNA IDIR TRÁTH AN 
AINMNIÚCHÁIN AGUS BLIAIN AN TEIDIL SAN 
ÁIREAMH LEIS AN bPLEAN MEASÚNÓIREACHTA? 

Tá réamhthacar aidhmeanna leagtha amach mar 
chuid den chreatchóras measúnóireachta leis seo 
(féach tábla 2.4b). Beidh an cinneadh deiridh maidir 
leis na haidhmeanna á shocrú tar éis tréimhse 
breise taighde agus forbartha leis na geallsealbhóirí 
a bhaineann le hábhar an chéad leath den bhliain 
2017. (Féach 2.4.4 maidir le clochmharcanna)

2.4.4 CÉ NA BEARTA STAIDÉIR BONNLÍNE 
NÓ SUIRBHÉANNA ATÁ I gCEIST A 
ÚSÁID, MÁ TÁ SIN I GCEIST? 

Nuair nach bhfuil tacar cuimsitheach de 
bhearta staidéir bonnlíne ar fáil maidir leis an 
réimse táscairí feidhmíochta atá á mbeartú, 
níor leagadh síos aon chlochmharcanna faoi 
leith maidir le hábhar an iarratais go dtí seo. 

Table 2.4a Sceideal Beartaithe na nGníomhartha

Tráthchlár Gníomhartha Torthaí

Eanáir 2017 Dáta Tosaithe. Tús leis an gClár Taighde.

Eanáir 2017–
Meitheamh 2017

Comhairliúchán & dul i dtaithí ar an ábhar 
staidéir a rinneadh i gcásanna eile roimhe seo 
agus ar an sárchleachtas idirnáisiúnta.

Creat taighde a fhorbairt i gcomhairle leis na 
geallsealbhóirí ar fad lena mbaineann.

Creat taighde atá ar fáil go poiblí ina leagtar amach 
Aidhmeanna, táscairí KPI & Foinsí na sonraí

Aontú críochnúil maidir leis an 
gcreatchóras monatóireachta.

Modhanna oibre mionsonraithe a leagan síos i 
ndáil le sonraí a bhailiú agus a scaipeadh agus 
a chur faoi anailís & faoi athbhreithniú.

Tuairiscí ina leagtar amach na modhanna oibre 
atá aontaithe maidir leis an saothar taighde.  

Tús a chur le beart mapála maidir leis na sonraí d'fhonn 
tagarmharcanna tosaigh an chreatchórais a leagan 
síos & bearnaí sna sonraí a thabhairt chun suntais.

Meitheamh 2017–
Nollaig 2017

Deimhniú ar na figiúirí bonnlíne. Bunachar sonraí foirmeálta maidir leis na slata 
tomhais bonnlíne agus na tagarmharcanna 
maidir leis na haidhmeanna go léir.

Anailís thuartha/réamhfháistine d'fhonn spriocanna 
feidhmíochta réasúnta a leagan síos maidir le 
haidhmeanna príomhthábhachta an iarratais uilig.

Tacar spriocanna & clochmharcanna maidir leis 
an toradh a bhíonn ar na ECOC a thomhas. 

An t-infreastruchtúr iomlán maidir le sonraí a lorg 
a chur ar bun, struchtúir an bhunachair sonraí san 
áireamh chomh maith le cóiriú API i ndáil le gach foinse 
sonraí atá ar eolas (eagraíochtaí 3ú páirtí, aip fón póca 
G2020, na  meáin shóisialta, na húdaráis áitiúla etc.)

Infreastruchtúr lorg sonraí láithreach trínar féidir sonraí a 
bhailiú go huathoibríoch ó na foinsí príomhthábhachta.

Eanáir 2018–
Nollaig 2019

Clár Eatramhach Measúnóireachta Roimh-ECOC Bunachar sonraí maidir le heolas faoi 
gach KPI a bhfuil súil á choinneáil air mar 
chuid den bheart monatóireachta.

Nollaig 2019 Beart Measúnóireachta Roimh-ECOC Tuairisc ina leagtar amach na torthaí deireanacha maidir 
le tagarmharcáil sula dtagann tús leis an mBliain féin.

Tús le cur ag Insight Centre le clár ilbhlianta taighde 
ar leibhéal PhD, céim máistreachta agus bunchéime.

Cnuasach iomlán de shaothar taighde acadúil 
maidir le tionchar Ghaillimh 2020.

Eanáir 2020–
Nollaig 2020

Monatóireacht dhian ar Ghníomhartha ar feadh na 
bliana.  Béim ar phríomhshonraí machaire a thiomsú 
agus ar eolas a bhailiú as foinsí tánaisteacha .

Márta 2021 Beart Measúnóireachta Iar-ECOC díreach 
tar éis deireadh a theacht leis

Tuairisc maidir leis na táscairí feidhmíochta 
ardleibhéil i ndáil leis an mbliain féin 

Nollaig 2021 Measúnóireacht mhionsonraithe Iar-ECOC. Measúnóireacht mhionsonraithe Iar-ECOC a fhoilsiú.



Tráthchlár Gníomhartha Torthaí

Eanáir 2022–
Nollaig 2027

Monatóireacht Iar-ECOC ar an toradh oidhreachta le 
tuairiscí measúnóireachta á n-eisiúint gach re bliain.

Eanáir 2028+ An creatchóras monatóireachta & measúnóireachta 
a choinneáil ar bun maidir le straitéis cultúir 
fhadtéarmach na Gaillimhe agus tuairiscí 
measúnóireachta ar na torthaí oidhreachta a 
eisiúint sa bhliain 2030 agus sa bhliain 2035.

Tábla 2.4b Aidhmeanna Beartaithe 

Aidhmeanna Táscairí Táscacha Foinse na Sonraí

Cultúrtha

1 Acmhainn Cultúir: Fiontar agus Misneach

1.1 Méadú maidir leis an méid oibre a mheastar a 
bheith fiontrach, dána agus nuálach

Tuairimí saineolaithe/
Dearcadh an Phobail

Foilseacháin/ Suirbhéanna

1.2 Méadú maidir le réimse, caighdeán agus iléagsúlacht 
na n-imeachtaí cultúir a bhíonn ar fáil i nGaillimh

Líon iomlán & luach
na n-imeachtaí cultúir

Clár/ Suirbhéanna

1.3 Méadú maidir leis an méid oibre atá corraitheach spreagúil óna cineál. Tuairimí saineolaithe /
Dearcadh an Phobail

Foilseacháin / Suirbhéanna

2 Breathnú chun Cinn: An Eoraip agus Níos Faide ó Bhaile

2.1 Méadú maidir le líon na gcomharthionscadal 
ealaíne idir Gaillimh agus an Eoraip

Líon na 
gComharthionscadal

Bunachar Sonraí an Chláir

2.2 Ardú ar líon na ndaoine sa lucht féachana san Eoraip a théanni 
ngleic le saothar de chuid na Gaillimhe trí mhodh fíorúlachta

Líon na ndaoine sa lucht 
féachana ar líne

Bunachar Sonraí VCOC

2.3 Méadú maidir leis an méid oibre a chruthaítear i nGaillimh a dhíríonn ar 
roinnt de na ceisteanna Eorpacha agus idirnáisiúnta is mó lenár linn

Líon na dtionscadal
a dhíríonn ar théamaí
agus ar cheisteanna 
de chuid na hEorpa

Bunachar Sonraí an Chláir

2.4 Méadú maidir leis an méid oibre a dhíríonn aird ar ghnéithe 
comónta de chultúr, oidhreacht agus luachanna na hEorpa.

Líon & luach na dtionscadal Bunachar Sonraí an Chláir

3 Cultúr Nua: Cuimsitheacht agus Rannpháirtíocht

3.1 Méadú ar líon na ndaoine a bhfuil páirt ghníomhach acu i 
gcoimeádaíocht, cruthú, léiriú agus bainistíocht ar imeachtaí cultúir 

Líon na Rannpháirtithe Suirbhéanna
Bunachar Sonraí an Chláir

3.2 Méadú ar líon na gcomharthionscadal trasearnála idirdhisciplíneacha 
le dreamanna taobh amuigh d'earnáil an chultúir

Líon na 
gComharthionscadal

Bunachar Sonraí an Chláir

3.3 Ardú ar líon na ndaoine a bhraitheann gur 
dlúthchuid den saol acu an cultúr

Dearcadh an Phobail Suirbhé

4 Teanga: Meas agus Athbheochan

4.1 Ardú ar líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge gach lá Líon na gCainteoirí An Lár-Oifig 
Staidrimh (CSO)

4.2 Tuiscint níos fearr ar an mbuntáiste atá le hilteangachas Dearcadh an Phobail Suirbhéanna

4.3 Ísliú maidir le leibhéal an chiníochais i ndáil le daoine 
a labhraíonn teanga seachas an Béarla

Líon na nEachtraí a 
dtugtar tuairisc ina leith

Líonra Eorpach i gcoinne
an Chiníochais (ENAR)

Cúrsaí Eacnamaíochta

5 Inbhuanaitheacht Chultúrtha: Cumas agus Inniúlacht

5.1 Cur le líon na bpost inbhuanaithe atá ar fáil ag ealaíontóirí i nGaillimh Líon na bPost CSO/Suirbhéanna

5.2 Cur le líon na n-eagraíochtaí proifisiúnta ealaíne atá 
i mbun oibre go hinbhuanaithe i nGaillimh

Líon na nEagraíochtaí Suirbhéanna

5.3 Cur le scileanna agus acmhainn na n-eagraíochtaí cultúir áitiúla Leibhéal Scile Féinmheasta Sonraí na hEagraíochta

5.4 Cur le hOlltáirge Intíre (GDP) earnálacha na cruthaitheachta i nGaillimh GDP earnáil na 
Cruthaitheachta

Staitisticí Náisiúnta

5.5 Cur leis an infheistíocht áitiúil in infreastruchtúr cultúir Luach na hInfheistíochta Údaráis Phoiblí

6 Eacnamaíocht: Toradh Eacnamaíochta agus Turasóireacht

6.1 Cur le líon iomlán na gcuairteoirí go Gaillimh  Líon Cuairteoirí CSO/ Suirbhéanna

6.2 Cur leis an teacht isteach iomlán ó chaiteachas turasóirí i nGaillimh Ioncam Iomlán Suirbhéanna

6.3 Cur leis an leibhéal feasachta maidir le Gaillimh go hidirnáisiúnta Méid Feasachta Sonraí na hEagraíochta

Cúrsaí Sóisialta

7 Deighilt Uirbeach/Tuaithe: Athnuachan agus Athchóiriú

7.1 Ardú ar líon na ndaoine a bhíonn páirteach i 
mbearta cultúrtha faoin tuath i nGaillimh

Líon na Rannpháirtithe Suirbhéanna
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Aidhmeanna Táscairí Táscacha Foinse na Sonraí

7.2 Creideamh níos láidre sa leas atá rannpháirtíocht chultúrtha 
mar bhun le hathshlánú sóisialta, cumasú agus athrú

Meon an Phobail Suirbhéanna

7.3 Treisiú leis an mórtas áite agus le meon an aontais i measc an phobail Meon an Phobail Suirbhéanna

7.4 Laghdú ar an meath a fheictear ar bhailte & sráidbhailte i gceantair tuaithe Líon na spásanna 
folmha & tréigthe

Suirbhéanna

8 Imirce: Oscailteacht agus Iléagsúlacht

8.1 Muinín níos láidre gur féidir cothroime agus cairdeas 
níos tréine idir daoine de bhunadh éagsúil

Meon an Phobail Suirbhéanna

8.2 Freagra níos fáiltiúla agus & comhtháthú níos doimhne 
orthu sin a thagann ag lorg dídine orainn

Dearcadh an Phobail Suirbhéanna

8.3 Laghdú soiléir maidir le ciníochas agus seinéafóibe i nGaillimh  Líon na nEachtraí a 
dtugtar tuairisc ina leith

ENAR

9 An Eoraip: Tuiscint agus Lánpháirtiú

9.1 An chéad ghlún daoine in Éirinn a chruthú a 
bhfeictear dóibh dáiríre gur Eorpaigh iad

Tuairim an Phobail Suirbhéanna

9.2 Ceangal sóisialta agus cultúrtha atá dílis seasmhach 
a nascadh lenár gcomharsana san Eoraip

Líon na nasc sóisialta 
& cultúrtha

Bunachar Sonraí an Chláir 
Na Meáin Shóisialta

9.3 Meas agus tuiscint níos mó ar an gcultúr, an oidhreacht, 
na luachanna, traidisiúin agus tuairimí atá i gcoitinne 
againn féin agus ag muintir na hEorpa

Leibhéal Tuisceana
an Phobail

Suirbhéanna

9.4 Cur le tuiscint na saoránach go mbaineann siad 
le spás cultúir amháin i gcoitinne

Dearcadh an Phobail Suirbhéanna Áitiúla

Gnéithe Nuálacha
Tá an creatchóras measúnóireachta 
agus monatóireacht atá á bheartú 
nuálach ar na bealaí seo a leanas:

Lánpháirtiú maidir leis an nGréasán 
Séimeantach & le API 
Ag teacht le haidhm na Gaillimhe a bheith ar an 
gcéad Phríomhchathair Cultúir fhíorúil dáiríre, 
tá á mholadh againn go mbeadh athrú ar an 
modh ina mbailítear sonraí mar chuid den chlár 
measúnóireachta agus monatóireachta. Bainfear 
leas leis an modh atá beartaithe as teicneolaíocht 
shoghluaiste, as teicneolaíocht shéimeantach, as 

lánpháirtiú láithreach API (comhéadan feidhmchláir 
) agus as anailís sonraí láithreach d'fhonn léargas 
a fháil ar thob na huaire. Beidh an lánpháirtiú API, 
arna shaibhriú go séimeantach, ina bhunábhar 
le néal sonraí lárnach Ghaillimh 2020 a mbeidh 
teacht go hoscailte air ag saoránaigh agus ag 
taighdeoirí neamhspleácha araon. Meastar go 
mbeidh an plean ardaidhme seo éiceachóras 
bailiú sonraí ar fud an chontae a chruthú ar 
chuid den oidhreacht a fhágfaidh an ECOC agus 
straitéis cultúir fhadtéarmach na Gaillimhe. 

Beidh na polasaithe beartaithe a luaitear in 3.2.2 
Cearta maidir le Maoin Intleachta i bhfeidhm i ndáil le 
haon chearta nó dliteanais a eascraíonn ó algartaim, 
bogearra nó crua-earra a fhorbairt i gcomhthéacs an 
phróiseas monatóireachta agus measúnóireachta. 

Gaillimh 2020 Scéalta Daoine
Mar a luadh i rith chéim a haon d'iarratas na Gaillimhe, 
tá beartaithe leabhar scéalta, físeán, grianghraif agus 
taifeadtaí fuaime maidir le Gaillimh 2020 a chur le 
chéile ina mbeidh tuairisc ar thaithí 365 duine ar fud 
ábhar uile an chláir. Síltear go mbeidh an leabhar 
scéalta sin faoina dtarlaíonn do dhaoine ina ábhar 

breise leis an monatóireacht agus an mheasúnóireacht 
atá bunaithe ar shlata tomhais agus go mbeidh 
léargas ann ag saoránaigh ar fud na hEorpa ar an 
tionchar a fhéadann a bheith ag clár cultúir ar shaol 
dhaoine, ar a gcuid mianta agus ar a gcuid misnigh. 

Gréasán Eolais ECOC 
Beidh comhdháil 'scaipeadh eolais' ar siúl ag Gaillimh 
2020 sa bhliain 2018 le saineolaithe measúnóireachta 
agus monatóireachta ó chathracha ECOC roimhe seo. 
Pléifear nithe ar éirigh leo, nithe nár éirigh agus a raibh 
le foghlaim, chomh maith leis an measúnóireacht 
agus an mhonatóireacht ar chláir ECOC a phlé. 

Is é cuspóir atá leis an gcomhdháil eolas ar an 
dea-chleachtas a chur sa timpeall chomh maith le 
faisnéis a bhaineann leis an gclár measúnóireachta 
agus monatóireachta a chur i bhfeidhm. Beidh 
comhdháil eile á heagrú i nGaillimh sa bhliain 
2026, tar éis críoch a chur leis an bpróiseas 
measúnóireachta 10 mbliana, d'fhonn an tionchar 
fadtéarmach a bhíonn ag an ECOC a mheas agus 
a chinntiú go ndéantar an lón eolais a fhaightear 
a scaipeadh chomh fairsing agus is féidir i measc 
cathracha eile atá ainmnithe ina gcathracha ECOC. 

2.4.6 CONAS A THUIGFEAR GUR 
BAINEADH ‘DEA-THORADH AMACH’?

Is é a dtabharfaimidne ‘dea-thoradh' air na 
haidhmeanna a leagtar amach sa tábla thuas a 
thabhairt i gcrích an tráth céanna a gcloítear go 
dílis leis an bpróiseas, na haislingí agus na hidéil 
a leagtar amach sa leabhar tairisceana seo. Is iad 
a thabharfaidh an bhreith sa deireadh ar dhea-
thoradh nó a mhalairt saoránaigh na Gaillimhe 
agus na hEorpa arb é an tionchar fadmharthanach 
chun tairbhe ar an saol a chaitheann siadsan 
agus ar an saol ag daoine eile a shocraíonn ar 
dóigh leo dea-thoradh ar an mbeartaíocht. 
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díocasach maidir leis an aisling atá i bpáirt acu i ndáil 
lenar mian leo a bheith ar an mbaile beag sin acu 
féin a thabhairt i bhfeidhm. Beidh an pháirtnéireacht 
le Líonra Eorpach na nIonad Cultúir agus le Europa 
Nostra ag obair i gcomhar leis na pobail sin. 

Bhí ealaíontóirí as Albain, an Ostair agus an 
Ghearmáin ag obair i gcomhar le healaíontóirí áitiúla 
agus le pobail áitiúla ar thionscadail phíolótacha 
faoi scáth AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32. Tá 
comhchoimeádaíocht á dhéanamh ag UZ Arts 
(Albain) ón InSitu Network ina leith sin. Baineann na 
tionscadail le ceantair fhoirgníochta agus le ceantair 
tuaithe agus oibrítear le grúpa pobail maidir le cúrsaí 
timpeallachta, cór ionad oibre, agus lucht déanta 
bád traidisiúnta i gcomhar le Foras na Mara. Tá de 
rún ag Gaillimhe 2020 a bheith ina bhall den InSitu 
Network agus oibreofar i gcomhar chun an clár 
cónaitheachta is suntasaí riamh in Éirinn d'ealaíontóirí 
ón Eoraip agus d'ealaíontóirí áitiúla a chur ar bun. 

3.1.1 PRÍOMHTHÉAMAÍ

Tá príomhthéamaí an iarratais – Imirce, an Taobh Tíre 
agus Teanga – ina n-ábhair mórthábhachta freisin 
ar chlár oibre na hEorpa go ceann cúig bhliana, ar 
leibhéal na n-institiúidí agus ar leibhéal an tsaoránaigh.

Imirce 
Ós taobh amuigh d'Éirinn a rugadh níos mó ná 24% 
de dhaonra na Gaillimhe, tá Gaillimh 2020 ag díriú 
go háirithe maidir le téamaí Eorpacha ar bhánú 
na tuaithe agus ar dhreamanna nua ag teacht ina 
gcónaí i gceantair tuaithe, ar iléagsúlacht cultúir, ar 
chomhtháthú agus ar aonaránachas agus ar iargúltacht 
mar gheall ar chúrsaí teicneolaíochta agus ar eisiamh. 
Tá de dhúshlán roimh an gcuid is mó den Eoraip, agus 
roimh Ghaillimh go deimhin, cóiriú do na dídeanaí 
atá ag teacht isteach leis an Meánmhuir faoi láthair 
i ngnáthshaol na gcathracha agus na mbailte móra. 
Tá tionscadail éagsúla, ar scála mór agus ar scála 
beag, ar an gclár ina bhfuil rannpháirtíocht dhíreach 
an phobail sa léiriú á úsáid chun díospóireacht a 
spreagadh agus cur in aghaidh dhearcadh cúng.

MIDDLE ISLAND l.44 Dráma suite ar Inis Meáin agus 
sa Chorsaic nach bhfuil éagsúil ar fad lena bhfuil 
á fhulaingt ag dreamanna éagsúla atá faoi chois 
sa lá atá inniu ann. Cuirtear ar a súile don phobal 
áitiúil nach bhfuil siad scoite amach ón Eoraip 
agus scrúdaítear a dtarlaíonn do dhaoine éagsúla 
i mbun na himirce dóibh. Cuirtear i ndeireadh báire 
le cineálacha nua de chultúr na hEorpa a chruthú.

SPIRITUS l.45 Tugtar ceolfhoirne agus cóir óige, pobail 
agus proifisiúnta le chéile go mbíonn an slua páirteach 
i réabhlóid ceoil d'fhonn macántacht, rannpháirtíocht 
agus deasghnátha an tslua a chaomhnú. Tá sé 
suite in ionad ina raibh fáilte roimh dhreamanna 
de chineálacha éagsúla creidimh le himeacht na 
gcéadta bliain. Beidh líon níos lú de na foirne seo 
ag taisteal don Ghearmáin chuig ceolchoirmeacha 
ag féilte éagsúla a bhfuil Ceolfhoireann Bharócach 
Elbipolis i mbun comhordaithe orthu.

3.1 Tabhair breis eolais faoi scóip agus 
chaighdeán na ngníomhartha:

 ~ Iléagsúlacht cultúir na hEorpa a chur 
chun cinn, chomh maith le caidreamh 
idirchultúir agus leibhéal comhthuisceana 
níos fearr idir saoránaigh na hEorpa. 

 ~ Aird a dhíriú ar na gnéithe atá ag baint i 
gcoitinne le cultúir, oidhreacht agus stair na 
hEorpa heritage agus ar lánpháirtiú na hEorpa 
agus téamaí reatha eile de chuid na hEorpa. 

 ~ Ealaíontóirí de chuid na hEorpa a chur i láthair go 
tréan, comhoibriú le hoibritheoirí agus cathracha i 
dtíortha éagsúla agus páirtnéireacht thrasnáisiúnta. 

 ~ Ainmnigh roinnt ealaíontóirí, oibritheoirí agus 
cathracha Eorpacha agus idirnáisiúnta, a bhfeictear 
go mbeidh comhoibriú á dhéanamh leo agus 
sonraigh cineál na hidirbheartaíochta atá i gceist.

 ~ Ainmnigh na páirtnéireachtaí trasnáisiúnta atá 
curtha ar bun ag an gcathair cheana féin nó 
atá beartaithe ag an gcathair a chur ar bun.

Is ilghnéitheach í Gné na hEorpa maidir le Gaillimh 
2020 agus tá níos mó ná straitéis Eorpach amháin 
ag baint leis an gcuid is mó de na tionscadail, maidir 
le páirtnéireacht, meantóireacht, malartú, téamaí, 
comhcheapadh agus comhléiriú. Feictear go 
dtagann comhthéacs Náisiúnta agus comhthéacs 
Eorpach le chéile go maith faoi scáth na tairisceana. 
Is ríchosúil le chéile na deacrachtaí atá os comhair 
phobal na hEorpa agus phobal na hÉireann.

Comhoibriú is bun le gach cuid den chlár – cibé ar 
comhoibriú idir disciplíní, idir cultúir nó traslogánta. 
D'fhonn caidreamh pearsanta a chothú idir 
ealaíontóirí, lucht léinn, lucht feachtaisíochta as 
Éirinn, an Íoslainn, an Pholainn, an Bhreatain Bheag, 
Albain, an Ríocht Aontaithe, an Ghearmáin, an 
tSualainn agus an Ostáir, d'eagraigh Gaillimh 2020 
ceithre lá de cheardlanna maidir le teanga, taobh 
tíre agus teanga. Cuireadh le tionscadail áirithe, 
SEA TAMAGOTCHI l.52, AISTRIÚ l.52 agus MIDDLE 
ISLAND l.44 ina measc trí lón cruthaitheachta 
a cuireadh i láthair ag na ceardlanna sin.

Cuireann caidreamh pearsanata traslogánta den 
chineál sin trasna na hEorpa leis an gcaoinfhulaingt 
agus leis an tuiscint agus cruthaítear timpeallacht 
muiníne do phobail inar féidir iniúchadh a dhéanamh, 
dul i bhfiontar, cúnamh a thabhairt, comhrá a 
dhéanamh, easaontú, agus ní is tábhachtach teip ó 
am go chéile ach, i ndeireadh báire, bisiú in éineacht. 
Chothaigh daoine a bhí páirteach sa tionscadal 
píolótach le spreagadh an phobail HEADFORD 2020 
l.69 a thagann faoi scáth SMALL TOWNS, BIG IDEAS 
l.36 caidreamh le cairde, lucht gaoil agus seanchairde 
scoile sa Liotuáin, san Fhionlainn, san Iodáil, sa 
Pholainn agus sa Spáinn d'fhonn réiteach a fháil ar na 
cruacheisteanna a thagann roimh pobail bheaga gach 
lá. Is é toradh críochnúil air sin go bhfuil féile áitiúil nua 
curtha ar bun. Mar gheall ar aidhmeanna níos airde dá 
thoradh sin, cruthaíodh pobal lán le smaointe agus 
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Teanga 
Is dúshlán suntasach roimh mhuintir na hEorpa 
glacadh le héagsúlacht teangacha inár measc 
agus trasna teorainneacha. Is iomaí tír san Eoraip 
nár ghlac go fóill leis an iléagsúlacht teangacha 
go hinmheánach. Trí ghné na teanga a thabhairt i 
gceist taobh istigh de thionscadail ar fud an chláir, 
spreagfar agus cothófar glacadh le teangacha 
éagsúla agus a n-úsáid agus cuirfear in aghaidh 
chiníochas beagchúiseach mar a bhíonn roimh 
dhaoine de phobail mionteangacha éagsúla san 
Eoraip i mbun ghnáthchúrsaí an lae dóibh.

Cuirfear in aghaidh steiréitíopáil teanga trí ealaíontóirí, 
scríbhneoirí, pobail agus teangeolaithe tuiscint nua 
a bhaint as Pas Teangacha na hEorpa faoin snáithe 
MAKE l.32 maidir le AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32. 
Le FAOI RÚN l.35 sraith ealaíne faoi HOPE IT RAINS 
l.34 tiocfaidh daoine ar fhocail i gcuid mhór teangacha 
arna bhfoilsiú dóibh faoi na cosa ag an mbáisteach 
agus iad ag siúl sa chathair agus ar fud an chontae. 

An Taobh Tíre 
Cuirfear in aghaidh an nós seanbhunaithe réimsí 
tíre faoin tuath agus réimsí farraige agus cladaigh 
na Gaillimhe a bheith ina gcarachtair lárnacha i 
saothair ealaíne. Beidh MIRRORED PAVILIONS (2020) 
l.46 le John Gerrard trasna shruth tréan Abhainn 
na Gaillimhe, ag éirí as an moing i gConamara 
agus suite i Santander agus foinsí fuinnimh 
áitiúla á dtapú chun saothair ealaíne a fheistiú 
iontu is féidir a fheiceáil de ló agus d'oíche.

AN ARTIST IN EVERY PLACE l.69 An clár is mó riamh 
maidir le healaíontóirí cónaitheacha in Éirinn, déanfar 
iniúchadh ar cheisteanna maidir leis an áit a dtagann 
an lucht féachana trasna ar an ealaín. Os a choinne 
sin, trí thimpeallacht nua a chruthú le Réaltacht 
Fíorúlachta, is féidir leanúnachas agus buaine a 
chur leis an bhforás ar thionscail na cruthaitheachta 
i nGaillimh. Cláir iad INTERACTION l.39 agus VR 
STORY STUDIO l.40 lena mbaineann ceardlanna, 
ranganna máistreachta, meantóireacht agus tástáil 
ar scéalaíocht dhrámatúil, amharcealaíne agus 
chlosamhairc i dtimpeallacht fhíorúil. Cuidíonn sin le 
hionaid nuála, oiliúna agus teicneolaíochta a chruthú.

3.1.2 ILÉAGSÚLACHT CULTÚIR NA hEORPA 

Tá iléagsúlacht cultúir i gcodarsnacht iomlán 
leis an aonreacht cultúir. Is é straitéis a leanann 
Gaillimh 2020 go dtugann caidreamh cairdiúil 
pearsanta ealaíontóirí/feachtaiseoirí cuairte isteach 
díreach i gceartlár an phobail. Cuireann institiúidí 
creatchóras tacaíochta ar fáil anuas air sin ionas 
go dtarlaíonn caidreamh atá tumthach i ndáiríre. 

BUA TEANGACHA l.52 Leantar le hobair Ealaín 
na Gaeltachta, Celtic Neighbours (An Bhreatain 
Bheag), TxalapART (Tír na mBascach) agus Afuk 
(An Fhreaslainn) ag tabhairt teanga mhionlaigh, 
ceol traidisiúnta, amhránaíocht agus an guth 
le chéile do charnabhal na bhfocal. 

SRUTH NA TEANGA l.45, Tugtar le chéile meitheal 
nua 21 ealaíontóir de chuid na hEorpa as ocht 
gcinn de thíortha éagsúla. Úsáidtear finscéalta na 
hÉireann chun tionscadal ildisciplíneach tumthach 
a chomhchruthú atá sainchóirithe don láthair. Trí 
phróiseas cinntí an chomhair, neartófar agus treiseofar 
saintréithíocht na hEorpa sa stáitsiú, sa soilsiú agus sa 
léiriú a thugtar ar scéal a bhaineann go dlúth le hÉirinn.

3.1.3 CAIDREAMH IDIRCHULTÚIR AGUS 
COMHTHUISCINT NÍOS DOIMHNE 

Le caidreamh idirchultúir agus comhthuiscint níos 
doimhne tagann glacadh leis an gceart a bheith 
éagsúil agus meas agus dínit dá réir – ionas go 
gcruthaítear na fáilte agus soicheall. Cloíonn an 
clár leis an bprionsabail gur mó a fhoghlaimítear 
de réir mar is mó a thugtar amach. Trí mhúnlaí cláir 
seanbhunaithe de chuid na hEorpa, leithéid Erasmus, 
a úsáid, bainfear leas as a bhfuil foghlamtha ag lucht 
léinn, lucht feachtaisíochta agus lucht earnálacha. 
Ligfidh an clár cultúrtha do rannpháirtithe an cur 
in iúl cultúrtha nach bhfuil cleachtadh acu air a 
thaithí agus a gcuid machnaimh a dhéanamh air.

WIRES CROSSED l.48 Tugtar le chéile 40 rannpháirtí 
as naoi gcinn de shorcais pobail le ceardlanna 
idirnáisiúnta, cláir malartaithe, ranganna máistreachta 
i mBéal Feirste, sa Bhruiséil, i Lucsamburg, i mBeirlín, 
i Norsberg, in Bagneux, in Tampere, i mBúcairist agus 
san Afganastáin maidir le clár nua téadchleasaíochta 
don sorcas pobail. Leis an téad a shiúl, ní mór cumas 
fanacht ar an gcothrom, smacht ar an gcolainn agus 
misneach. Tugtar ar an téadchleasaí an faitíos a 
shárú agus muinín a bheith aige as féin. Beidh clár 
leitheadach don chaidreamh seachtrach agus don 
chaidreamh leis an bpobal ag gach sorcas poibail atá 
páirteach sa chlár ionas go gcuirtear clabhsúr leis an 
gclár sa bhliain 2020 leis an seó téadchleasaíochta 
is mó riamh trasna Abhainn na Gaillimhe. 

INTERACTION l.39 Tugtar le chéile lucht 
amharclannaíochta áitiúil agus daoine iomráiteacha 
maidir le hamharclannaíocht agus teicneolaíocht san 
Eoraip chun iniúchadh a dhéanamh ar éighníomhacht 
an duine agus freagracht an duine sa 21ú aois. 

Tá meantóireacht agus cúnamh taca don tionscadal 
nuálach fiontrach seo á chur ar fáil ag Punchdrunk 
(UK), Ars Electronica (AT), Platiges (PL), Doodpard 
(NL), Ontroerend Goed (BE), CREW (BE) trí 
phróiseas nua saotharlainne. Trí theicneolaíocht 
braiteoirí/IOT a úsáid, tugtar lucht féachana 
éighníomhach go tobann i mbun comhchruthú 
a dhéanamh ar an réim amharclannaíochta. 

TAKE MY SEAT l.54 Ríomhtar scéalta pearsanta na 
bpaisinéirí ar sheirbhís GoBus agus iad ag déanamh 
an bhealaigh idir Aerfort Bhaile Átha Cliath go Gaillimh. 
Trí cheisteanna de leithéid, Cad a dhéanann tú ar 
an mbus? Cá bhfuil tú ag dul? Cathain a rinne tú an 
turas seo den chéad uair? aithnítear an t-ábhar sóláis 
agus dóláis agus, sa deireadh thiar, tuigtear níos mó 
faoi na daoine a shuíonn lenár dtaobh ar an mbus. 
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3.1.4 GNÉITHE COMÓNTA DE CHULTÚIR NA 
hEORPA, COMHTHÁTHÚ AGUS TÉAMAÍ 

Tuigtear leis an nath 'gnéithe comónta de chultúir 
na hEorpa', an stair, na mothúcháin, na traidisiúin 
nó na tuairimí atá i gcoitinne againn – nach 
mbraitheann tú gur strainséir atá ionat in áit eile. 

MONUMENT l.47 Ríomhtar ceangal idir 
séadchomharthaí cloiche ar oileáin bheaga na 
hEorpa, Árainn, Inse Orc, Gavrinis, Pantellaria agus 
Málta don taispeántas idirnáisiúnta nua seo. Déanfar 
gnéithe éagsúla an taispeántais a chomhchruthú 
trí obair seandálaíochta, ailtireachta, ceardaíochta, 
dearthóireachta, tógála agus inbhuanaitheta. 

THEN AND NOW l.33 Scrúdaítear stair an Impiriúlachais 
agus an dóigh a bhfuil lorg an chóilíneachais go fóill 
ar an saol a chaitear sa lá atá inniu ann. Úsáidtear 
siombail ar riail Shasana, an Teach Mór. Tugann 
ealaíontóirí iomráiteacha de chuid na hÉireann 
agus na hEorpa ár ndúshlán maidir leis an tuiscint 
atá againn ar stair an tslua, leis an bhfrithbhréagnú 
a ghabhann léi, lena chasta a bhíonn sí. 

SEA TAMAGOTCHI l.52 Bailítear focail ó phobail le 
cósta Chonamara, na Gailíse agus Chríocha Sami. 
Léiríonn focail i mionteangacha faoi mhodhanna 
saoil atá cosúil lena chéile, ábhair dúshláin, cúrsaí 
aimsire, iargúltacht agus buanseasmhacht, go bhfuil 
an saol a chaitear in aice leis an bhfarraige mhór in 
áiteanna éagsúla san Eoraip ríchosúil lena chéile.

Tuigtear le ‘Comhtháthú na hEorpa' féiniúlacht 
Eorpach a theacht chun cinn, an glacadh leis 
an aon chóras luachanna atá bunaithe ar an 
daonlathas, ar chearta an duine agus ar an dlí.

NORTHERN PERIPHERY – TALENT CAMPUS l.56 
Scrúdaíonn daoine óga de chuid na hEorpa pobail 
réigiúnacha ar fud na hEorpa go gcruthaítear 
gearrscannáin faisnéise faoi théamaí maidir le 
huaigneas faoin tuath, teanga, daonra aosta agus 
pobail nua a chóiriú sa seanphobal. Oibríonn 
daoine iomráiteacha maidir le scannáin faisnéise 
san Eoraip ar an gclár ceardlannaíochta agus 
meantóireachta in éineacht le daoine den lucht 
oiliúna, den lucht léinn agus ceannairí pobail. 

CROSSING THE LINES l.55 Tugtar deiseanna oiliúna sna 
gnáthréimsí d'aisteoirí atá ag obair faoi láthair ar chláir 
oiliúna speisialta d'ealaíontóir atá faoi mhíchumas 
intleachta. Cuirfidh an clár seo a théann ar fud na 
hEorpa leis an tuiscint ar an amharclannaíocht 
phroifisiúnta ag daoine atá faoi mhíchumas intleachta.

3.1.5 EALAÍONTÓIRÍ, OIBRITHEOIRÍ, 
CATHRACHA EORPACHA AGUS 
PÁIRTNÉIREACHT TRASNÁISIÚNTA 

ECOC an spreagadh ag léiritheoirí cultúir i 
nGaillimh súil a chur thar a gcuid teorainneacha 
féin, foghlaim a dhéanamh agus oibriú i gcomhar 
i mbun cruthaitheachta agus léiriúcháin le 
healaíontóirí agus comhlachtaí cultúir as an Eoraip.

Gné bhuntábhachtach den chlár is ea páirtnéireacht 
Eorpacha a thabhairt i gceist ón tús uilig. Tugtar eolas 
sonrach faoi chúrsaí páirtnéireachta leis an eolas faoi 
gach tionscadail de chuid an chláir chultúrtha. (4.2)

BAILTE BEAGA, SMAOINTE MÓRA l.36 Tá Gréasán 
Eorpacha na nIonad Cultúir (ENCC), Europa Nostra 
agus an clár eNtopia i gceist leis an tionscadal seo 
d'fhonn bonn a chur faoi chothú cumais i bpobail 
tuaithe agus ceangal traslogánta a nascadh 
eatarthu taobh istigh de na craobhchórais. 

WINDOW ON THE WORLD l.38 Cuirtear bonn faoin gclár 
seo trí pháirtnéireacht, comhchruthú agus comhoibriú 
le ceannródaithe domhanda i gcúrsaí teicneolaíochta 
de leithéid Ars Electronica (An Ostáir), MIT Media 
Lab (SAM), Sundance Institute (SAM), Cathracha 
Ealaín na Meán UNESCO Eabhrac (UK), Lyon (FR) 
agus Linz (AT) agus Cathracha Scannánaíochta 
UNESCO in Bradford (UK) agus sa Róimh (IT).

AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32 Beidh 
leas as ballraíocht i ngréasáin Eorpacha de 
leithéid InSitu, an gréasán is mó san Eoraip 
maidir le healaín atá dírithe ar an bpobal. 

Beidh comhdhálacha idirnáisiúnta á n-eagrú i mar 
chuid de Ghaillimh 2020 ina measc comhdháil 
na Cónaidhme Idirnáisiúnta maidir le Taighde 
Amharclannaíochta (IFTR) agus Comhdháil Bhliantúil 
Idirnáisiúnta na mBan Gnó agus Gairme sa bhliain 2019.

Beidh Fresh Street #3, comhdháil Ghréasán 
Eorpach Circostrada maidir le hEalaín na Sráide, 
ar siúl i nGaillimh i mí Meitheamh 2019.

Beidh ENCORE, comhdháil Réigiúin na 
hEorpa maidir le cúrsaí timpeallachta, 
ar siúl i nGaillimh sa bhliain 2020.

 

ECOC an spreagadh ag léiritheoirí cultúir i 
nGaillimh súil a chur thar a gcuid teorainneacha 
féin, foghlaim a dhéanamh agus oibriú i gcomhar 
i mbun cruthaitheachta agus léiriúcháin le 
healaíontóirí agus comhlachtaí cultúir as an Eoraip.
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3.2 An féidir míniú a thabhairt ar an straitéis atá 
agaibh chun aird phobal ginearálta na hEorpa agus 
phobal ginearálta idirnáisiúnta a mhealladh? 

3.2.1 STRAITÉIS

Beidh an phríomhbhéim againn ar dheiseanna 
a chur ar fáil do shaoránaigh ar fud na hEorpa 
Gaillimh 2020 a thapú i gcéin agus páirt a ghlacadh 
ann ina dtír féin, chomh maith le tionscnaimh 
eile de na gnáthchineálacha chun daoine as 
an Eoraip a mhealladh le teacht go Gaillimh. 
Tá an straitéis rannpháirtíochta seo leis an 
dearcadh amach á bhunú ar thrí cinn de cholúin 
gníomhaíochta trína bhféachfar le Gaillimh 2020 
a thabhairt chuig an Eoraip agus níos faide

 ~ Príomhchathair Fhíorúil Cultúir

 ~ Imeachtaí Taistil – Dul Amach 

 ~ An Diaspóra agus Aíocht – Tar Isteach 

Is gné bhunúsach den straitéis an tuairim, 
má tá tionchar le bheith ag Gaillimh 2020 ar 
cheisteanna móra na hEorpa san am i láthair agus 
má tá an clár le Bruth faoi Thír a chur trasna na 
hEorpa, gur gá a shocrú gur féidir le saoránaigh 
ar fud na hEorpa nach bhféadann taisteal go 
Gaillimh a bheith rannpháirteach i gcéin. 

3.2.2 PRÍOMHCHATHAIR FHÍORÚIL CULTÚIR

Tá de chuspóir againn a chur ar chumas oiread agus is 
féidir den 500m saoránach san Eoraip clár na Gaillimhe 
a thapú i gcéin, páirt a ghlacadh ann agus ceangal 
a dhéanamh leis i saolta tumthacha fíorúlachta.

Tá d'aidhm ag Gaillimh treisiú leis an stádas mar 
phríomhchathair cultúir dhigiteach chomh mór 
agus a bhí ann riamh tríd an gcéad Phríomhchathair 
Cultúir Fhíorúil a eagrú. Tá de sprioc againn claochlú 
a chur ar an mbealach ina dtapaíonn daoine agus 
ina nglacann siad páirt in imeachtaí cultúir i gcéin trí 
dheiseanna nua maidir le saolta fíorúla idircheangailte 
gan teorainn atá ag teacht chun cinn a fhiosrú 
chomh maith le riochtanna i gcoitinne maidir le 
tumadh iomlán, gníomhaireacht agus láithreacht.

Réaltacht Mheasctha – Teilea-oibríocht
Beidh Gaillimh 2020 ag obair i gcomhar le 
páirtnéirí tionscadail MIT Media Lab agus Ars 
Electronica chun an chéad líonra comhcheangailte 
riamh de thimpeallachtaí tumthacha fíorúlachta 
d'ilúsáideoirí (ciúbanna 20m x 20m) ar domhan a 
tabhairt chun cinn i seacht gcinn de chathracha 
ar fud na cruinne ar a n-áirítear Tóiceo, Dubai, 
Nua-Eabhrac, Linz, Gaillimh, Bostún agus Shang-
hai. Beidh daoine den lucht féachana san Eoraip 
agus den lucht féachana idirnáisiúnt i láthair sna 
spásanna réaltachta measctha céanna (fíorúil agus 
fisiciúil) agus ar a gcumas a chéile a fheiceáil, a 
bhrath, a chloisteáil, a chuimilt agus caidreamh a 
dhéanamh le chéile i saolta fíorúlachta nua faoi 
mar a bheidís ar an aon láthair fhisiciúil amháin. 

Féachfar, tríd an teileaphortáil éifeachtúil seo le 
hathrú a chur ar an mbealach a dtaithíonn saoránaigh 
ar fud na cruinne imeachtaí cultúir in éineacht. 

Craoladh Réaltacht Fhíorúil 360’ 
Tá comhar páirtnéireachta ceangailte ag Gaillimh 
le hocht gcinn de na gníomhaireachtaí ábhair 
is mó ar domhan maidir le réaltacht fíorúlachta, 
ina measc Jaunt VR, Unit9 VR agus Visualise VR 
d'fhonn bheith ar an gcéad Phríomhchathair Cultúir 
na hEorpa a dhéanann craoladh beo i bhformáid 
réaltacht fíorúlachta 360’ ar na himeachtaí agus na 
gníomhartha ar fad. Beidh ar chumas shaoránaigh 
ar fud na hEorpa iad féin a thumadh go hiomlán 
sna himeachtaí agus sna taibhréimeanna beo agus 
iad ar siúl i nGaillimh. Le hábhar físe steiréascópach 
agus ábhar fuaime tríthoiseach, is féidir tumadh 
físe 360’ agus tumadh fuaime uilethreoch a 
dhéanamh ionas go mbíonn ar chumas an 
tsaoránaigh breathnú treo ar bith ag an ócáid bheo, 
faoi mar a bheadh sé ar an láthair chéanna.

Holaphortáil Thobláithreach
Oibreoidh Gaillimh 2020 leis na páirtnéirí tionscadail 
Musion agus Smirvirtua chun leas a bhaint as meáin 
nua holagrafaíochta agus as réaltacht bhreisithe ionas 
gur féidir teilgean holagrafaíochta a dhéanamh beo ar 
imeachtaí atá ar siúl i nGaillimh agus iad a thaithí ar fud 
an domhain. Is cineál nua den teicneolaíocht maidir 
le ceapadh 3D atá sa Holaphortáil. Is féidir samhaltáin 
ardchaighdeáin 3D de dhaoine a cheapadh, a 
mhionú agus a aistriú go tobthráthúil go háit ar bith 
ar fud an domhain. Ar sin agus réaltacht bhreisithe 
a chur i bhfearas in éineacht, is féidir le saoránaigh 
ar fud na hEorpa taibhréim ealaíne agus imeachtaí i 
nGaillimh a thaithí i gcéin ina n-áit chónaithe féin.

Rannpháirtíocht ar fud an Domhain
Trí oibriú leis na páirtnéirí tionscadail in MIT 
Media Lab agus in Ars Electronica Future Lab, tá 
Gaillimh 2020 ag féachaint le coincheap an lucht 
féachana éighníomhach a shárú agus a thabhairt 
de chumhacht don lucht féachana i gcéin ar fud an 
domhain lámh stiúrtha a oibriú de réir a dtoil féin 
ar ghnéithe den taibhréim óna n-áit chónaithe féin. 
Beidh braiteoirí / teicneolaíocht IOT, teicneolaíocht 
shoghluaiste, cluichíocht idirghníomhaíochta 
agus meáin thumthacha fíorúlachta (VR/AR/
Holo) in úsáid chun lucht féachana na hEorpa 
a cheangal lena bhfuil á thaithí ag daoine eile, 
le nithe neamhdhaonna agus le spás ar bhealaí 
nár síleadh go dtí seo go bhféadfaidís tarlú. 

Craoladh Digiteach & Craoltóireacht an tSaoránaigh 
Chomh maith leis na meáin nua atá ag teacht chun 
cinn a úsáid, réaltacht fhíorúil, réaltacht bhreisithe 
agus réaltacht mheasctha, beidh craoladh digiteach 
den ghnáthchineál á dhéanamh ó thús go deireadh 
an chláir. Cuirfidh Gaillimh 2020 ardán ar bun don 
'chraoladh beo' agus don 'Fhíseán ar a Éileamh' 
agus úsáidfear sin chun sruthchraoladh a dhéanamh 
ar imeachtaí agus ar ghníomhartha ar chainéil 
gréasáin agus ar chainéil don ghléasra so-iompair.
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Cuirfidh Gaillimh 2020 aon sruth ioncaim a thagann 
chun cinn trí chearta den sórt sin a shaothrú i leith 
aidhmeanna agus cuspóirí na Straitéise Cultúir a 
bhaint amach. Beidh aird iomlán ar an reachtaíocht 
maidir le Cosaint Sonraí in Éirinn agus san Eoraip. 

Oiliúint
Ní mór pearsanra saineolais a fhostú chun an 
Phríomhchathair Fhíorúil Cultúir a chur ar fáil ar 
ardá(i)n idirnáisiúnta agus beidh an rannóg VCOC 
sa struchtúr eagrúcháin (6.18) freagrach as an 
cúram a chur ar chomhlacht seachtrach agus/
nó oiliúint a chur ar an lucht foirne is gá. 

3.2.3 AN DIASPÓRA AGUS AÍOCHT 

Slógadh na Treibhe
Tá rún againn diaspóra na Gaillimhe agus na 
hÉireann ar fud an domhain a spreagadh, go háirithe 
i Stáit Aontaithe Mheiriceá, i gCeanada agus ar fud 
na hEorpa, chun slógadh treibhe dá gcuid féin a 
eagrú i measc phobail iasachta ar fud an domhain. 
Ós tír eisimirce Éire, meastar go bhfuil 70 milliún 
duine de dhiaspóra Éireannach ina gcónaí in áiteanna 
ar fud an domhain (14 oiread dhaonra na hÉireann). 
Tá páirtnéireacht socraithe ag Gaillimh 2020 leis an 
eagraíocht diaspóra is mó in Éirinn, ‘Ireland Reaching 
Out’, d'fhonn Slógadh na Treibhe a fhorbairt. Beidh 
Slógadh na Treibhe, imeachtaí agus bearta cultúrtha, 
á n-eagrú i bpobail imirceánach as Éirinn ar fud 
an domhain trí oibriú go dlúth i gcomhar le Líonra 
Ambasáidí na hÉireann, Líonra na nÉireannach Thar 
Lear agus líonra de mheithle ambasadóireachta 
de chuid na Gaillimhe ar fud an domhain.

Ní aon imeacht aonair amháin a bheidh i Slógadh 
na Treibhe ach creatchóras ar féidir gníomhartha 
éagsúla, mar shampla imeachtaí cultúrtha, slógadh 
clainne agus féile baile fearainn, a eagrú faoina scáth.

Beidh meitheal faoi leith ag ‘Ireland Reaching 
Out’ a chuirfidh an tionscadal i gcrích chomh 
maith le líonra lena mbaineann beagnach 500 
oibrí deonach de chuid Ireland Reaching Out ar 
fud na tíre. Is é Ireland Reaching Out an bunachar 
náisiúnta sonraí atá dírithe go sainiúil ar an Diaspóra 
agus is féidir cumarsáid a dhéanamh go díreach 
le breis is 10 milliún duine ar fud an domhain.

Tar Isteach
Is é a chuirimid romhainn spéis lucht féachana 
Eorpach agus idirnáisiúnta a mhealladh trí 
aíocht phobail ar leibhéal seachas mar a 
chonacthas riamh cheana, agus tumadh an duine 
aonair i gcultúr na hÉireann, a chur ar fáil. 
Tá traidisiún le fada in Éirinn cuireadh a thabhairt don 
turasóir ón iasacht fanacht mar chuairteoir i measc 
an phobail. Nuair a eagraíodh na Cluichí Oilimpeacha 
Speisialta sa bhliain 2003, d'fhan 350,000 turasóir 
as gach áit ar fud an domhain ina gcuairteoirí sa 
teach le teaghlaigh ar fud na tíre faoi chlár na mBaile 
Aíochta. Is mian le Gaillimh 2020 cur le clú agus 
cáil na hÉireann maidir le Céad Mílte Fáilte a chur 
roimh dhaoine agus leanúint den traidisiún aíochta 
i measc an phobail trí chuireadh a thabhairt do 
dhaoine as gach cuid den domhan 'Teacht Isteach'.

Tá clár ardaidhme curtha le chéile ag Gaillimh do 
chraoltóireacht an tsaoránaigh ar fud na hEorpa. 
Beidh saoránaigh agus ealaíontóirí ar fud na hEorpa 
ag déanamh tuairiscíochta faoi roinnt de cheisteanna 
móra na linne trí chomhthéacs a gceantair féin 
agus an saol atá á chaitheamh acu féin.

Clár Fíorúlachta
Arna spreagadh ag an gcuspóir maidir le clár a 
chruthú ar féidir le lucht féachana in áit ar bith ar fud 
an domhain taitneamh a bhaint astu, tá beagnach 
60% de na tionscadail ar chlár na Gaillimhe digiteach 
go hiomlán nó beidh teacht i láthair digiteach i gceist 
leo. Beidh réim ealaíne á chur ar fáil le tionscadail 
de leithéid LATITUDE-LONGITUDE l.33, CUBE 
CONNECTED CITIES l.39 agus VR STORY STUDIO l.40 
ar féidir iad a thapú as áit ar bith ar domhan, ionas 
go ndéantar claochlú ar na sean-nóisin maidir le 
taispeántais fhisiciúla agus infreastruchtúr ballaí. 

Rinneadh dearadh ar an ngné digiteach de gach 
tionscadal ón tús ar fad agus beidh sin á fhí tríd 
an gclár ar fad. Beidh sraith iomlán tionscadal a 
thagann faoi scáth an chláir ealaíne dár teideal 

WINDOW ON THE WORLD l.38 a mbeidh cineálacha 
teicneolaíochta atá ag teacht chun cinn agus meáin 
fhíorúla á n-úsáid lena n-aghaidh mar chineálacha nua 
den chur in iúl ealaíonta d'fhonn daoine a thumadh i 
réim ealaíne nua ar fad, scéalta a insint ar bhealaí nua 
agus féachaint ar an domhan le dearcadh eile ar fad.

Samplaí de Thionscadail Samplaí de na Gnéithe Fíorúlachta

Cube Connected Cities Eispéiris Ealaíonta de 
Réaltacht Mheasctha

County of Screens Turais Scannán Réaltachta Breisithe

(un)Inhabitants Teilgean Holagrafaíochta

interAction Meáin Fhorleatacha/IOT 
agus Meáin Thumthacha

VR Story Studio Déanamh Scannán Réaltachta Fíorúla

Middle Island Craoladh Réaltacht Fhíorúil 360’

Longitude-Latitude Féile Amharcealaíon Réaltachta Fíorúla

Seomra Ranga 
Tumthach

Códú & Ealaíon Fhíorúil/Réaltachta 
Breisithe sa Seomra Ranga

Cearta maidir le Maoin Intleachta
Admhaítear go bhféadfadh, i ndáil leis an fhorbairt a 
rinneadh ar Phríomhchathair Fhíorúil Cultúir (agus an 
próiseas measúnóireachta agus monatóireachta faoi 
2.4), ceisteanna éagsúla faoi chearta agus dliteanais 
maidir le maoin intleachta a theacht chun cinn 
chomh maith le ceisteanna maidir le cosaint sonraí. 
Beidh na caighdeáin is airde i bhfeidhm ag Gaillimh 
2020 ionas go gcinntítear go gcloítear le socruithe 
ceadúnais agus le socruithe eile i ndáil le húsáid 
a bhaint as bogearra réamhcheaptha. Sa chás go 
ndéanann Gaillimh 2020 algartaim nua a chruthú a 
bhféadfadh fiúntas ard a bheith leo, nó cion tairbhe 
maidir lena gcruthú, déanfar na bearta cuí maidir lena 
gclárú agus infheistíocht den chineál sin a chosaint. 
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GOVERN DANCE l.53 Búcairist, Londain 
Déanfar cíoradh faoi Govern Dance ar bhealaí nua 
oibre i saol na líonraí comhcheangailte, na sonraí 
oscailte agus dhaonraí atá soghluaiste ar fud 
réimsí tíreolaíochta, le sealanna cónaitheacha agus 
babhtáil malartaithe i mBúcairist agus i Londain.

SEA TAMAGOTCHI l.52 An Ghailís,  
Tír na mBascach agus Críocha Sámi 
Deis bailiú focal an Sea Tamagotchi agus a thiocfaidh 
faoi thiomáint troitheán le cósta na Gaillimhe, na 
Gailíse, Thír na mBascach agus Chríocha Sámi ag 
cruinniú logainmneacha agus focail faoi chúrsaí 
farraige agus cladaigh atá i mbaol imeacht as 
ionas gur féidir iad a dháileadh amach in athuair.

(UN)INHABITANTS l.40 An tSairdín, Malmo, Glaschú
Using holographic projections (un)Inhabitants 
will gradually re-people the bustling streets of 
Galway, Sardina, Malmo and Glasgow with its 
forgotten, overlooked and ‘missed’ persons. 

MONUMENT l.47 Naoi gcinn de thíortha 
Beidh aird á tharraingt le Monument ar na 
séadchomharthaí cloiche is suntasaí agus is áille 
ar oileáin bheaga ar fud na hEorpa, ina measc 
oileáin amach ó chósta na hAlban, na Sualainne, na 
Danmhairge, na Breataine Bige, na Ríochta Aontaithe, 
na Fraince, na Spáinn, na hIodáile agus Mhálta.

3.3 Cé chomh mór agus atá i gceist agaibh 
ceangal idir an clár cultúir agus cláir cultúir 
chathracha eile a bhfuil teideal Phríomhchathair 
Cultúir na hEorpa acu a fhorbairt?

Mar a luaitear faoi 1.1.3, bhí taithí agus pleanáil 
chathracha ECOC eile tábhachtach dúinn maidir 
leis an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí a leagan 
amach atá bíonn ábhar inspioráide go fóill againn as.

Tá dlús curtha ag Gaillimh 2020 leis an gceangal le 
clár cultúir agus meitheal cláir Rijeka 2020 trí phlé 
go minic ar na téamaí atá i gcoitinne againn. Tá 
clár maidir le pobail inmharthana i gcomhar idir 27 
Neighbourhoods (Rijeka 2020) agus SMALL TOWNS, 
BIG IDEAS l.36 ar an gclár sin againne. Beidh an 
dá chathair ag obair i gcomhar lena chéile ar chlár 
leanúnach maidir le forbairt, malartú agus sealanna 
cónaitheacha ealaíontóirí, trí AN ARTIST IN EVERY 
PLACE l.32. THE IMMERSIVE CLASSROOM l.59 clár 
maidir le teicneolaíocht dhigiteach nua thumthach do 
mhúinteoirí a mbeidh scoileanna i Rijeka ag glacadh 
páirte ann trí thimpeallacht ar líne. Beidh ealaíontóirí 
aonair as Rijeka páirteach in PROJECT BAA BAA l.51, 
ARIAL SPARKS l.33 agus WIRES CROSSED l.48.

Tá dlús curtha ag Gaillimh 2020 leis an gceangal leis 
clár cultúir agus meitheal an chláir i gcathracha San 
Sebastian (E), Leeuwarden (NL), Matera (IT), Plovdiv 
(BG) agus Valetta (MT). Beidh na cathracha sin ina 
bpáirtnéirí ag Gaillimh 2020 maidir leis na tionscadail 
suaitheantais, AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32, SMALL 
TOWNS, BIG IDEAS l.36, HOPE IT RAINS l.34 agus 
gnéithe áirithe de WINDOW ON THE WORLD l.38. 

Gné lárnach maidir leis an gclár aíochta ‘Tar 
Isteach’ babhtáil cultúir a bheith á chur chun cinn 
idir na hambasadóirí aíochta agus na cuairteoirí. 
Tabharfar cuireadh do chuairteoirí ar an oileán 

 ~ Fanacht ina gcuairteoirí inár gcuid 
tithe cónaithe, ‘Tar Isteach’

 ~ Gnéithe den chultúr Eorpach atá i 
gcoitinne againn a fhoghlaim agus a chur 
i láthair e.g. Damhsa, Teanga, Ceol 

 ~ Caidreamh a dhéanamh le muintir na háite 
e.g. deoch a ól, seisiún ceoil traidisiúnta.

Beidh an tionscnamh bunaithe ar leaganacha gan 
aon airgead i gceist leo de na córais teicneolaíochta 
comhaimseartha maidir le fanacht i dtithe cónaithe, 
mar shampla, AirBnB agus Home Exchange. 
Tabharfaidh an tionscnamh seo deis do chuairteoirí 
go Gaillimh na sraitheanna éagsúla de chultúr na 
háite agus na miontréithe a bhaineann leis a scrúdú, 
gnéithe nach furasta iad a thabhairt chun aire ach 
ar díol mór spéise iad don chuairteoir atá fiosrach 
faoi chúrsaí cultúir. Lean turas ealaín sráide, téigh i 
mbun cluichíochta le himreoirí áitiúla nó téigh chuig 
cluiche iománaíochta le duine atá ag dul ag cluichí 
feadh a saoil. Treiseoidh seo leis an gcumas foghlama 
atá ag an gcuairteoir faoi mar a luaitear faoi 5.4.

3.2.4 TIONSCADAIL CUAIRTE – 
‘DUL AMACH’ (GO OUT)

Cuirimid romhainn go mbeadh ar chumas 
shaoránaigh ar fud na hEorpa imeachtaí 
agus gníomhartha maidir le Gaillimh 2020 
a bhrath dóibh féin trína gur chomh fada 
le hionaid éagsúla ar fud na hEorpa. 
Cé go bhfuil pleananna ardaidhme ag Gaillimh 
a chur ar chumas oiread agus is féidir de 500m 
saoránach na hEorpa an clár a thapú i gcéin trí 
mhodhanna fíorúla nó modhanna digiteacha, ní 
sháraíonn a leithéid sin riamh an draíocht a ghabhann 
le bheith i láthair go fisiciúil ag imeachtaí beo agus 
an taibhréim a fheiceáil ar an láthair. Is ar an gcúis 
sin atá clár tionscadal ardaidhme curtha le chéile 
ag Gaillimh 2020 a 'rachaidh amach' go dtí ionaid 
ar fud na hEorpa. Seo a leanas roinnt samplaí:

MIRRORED PAVILIONS 2020 l.46 Santander
Cruthófar faoin tionscadal Mirrored Pavilions trí cinn 
de shaothair idirghníomhaíochta dealbhadóireachta 
in áiteanna ar fud na hEorpa. Beidh na pailliúin 
100 méadar ar fhaid agus iad clúdaithe le 
scátháin ionas go dtéann faoi cheilt sa taobh tíre 
i nGaillimh, i gConamara agus i Santander. 

MIDDLE ISLAND l.44 An Chorsaic
Saothar amharclannaíochta Middle Island trína 
n-insítear scéal Mhuire tar éis bhás a mic, Íosa. Cuirfear 
tús leis an tionscadal sa Chorsaic sula dtugtar go dtí 
oileán amach ó chósta na Gaillimhe é (Inis Meáin).
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Cuidíonn rannpháirtíocht i gcruinnithe do 
chathrachacha ainmnithe agus do chathracha 
iarratais ECOC a eagraíonn gréasáin de leithéid 
InSitu, Edgeryders agus IETM le caidreamh láidir 
pearsanta a chothú idir meithle agus a gcuid clár. 
Tugann an ceangal sin deis ar eolas áitiúil maidir 
le páirtnéirí comhléiriúcháin agus ealaíontóirí a 
oibríonn maidir le réimsí faoi leith a bhaineann le 
hábhar théamaí agus aidhmeanna Ghaillimh 2020. 

Scaipeann cathracha iarratais de leithéid Bhúcairist, 
Timisoara, Cluj-Napoca, Elefesis agus Kalamata eolas 
go rialta ar Ghaillimh maidir le forbairt tionscadail agus 
modhanna chun caidreamh a chothú le pobail áitiúla. 
Tríd an gcumarsáid seo, tá chomhdhlús cultúir agus 
eolas faoi chathracha a chéile ar siúl cheana féin agus 
iad ina gcuid de na brící a bheidh á gcur ar a chéile i 
rith na mblianta seo romhainn agus cláir malartaithe 
fiúntacha á dtabhairt chun cinn agus á gcur i bhfeidhm.

Is féidir lorg phátrún aistrithe agus chóineasaithe 
na dtionscadal ar chláir cultúir na gcathracha 
Eorpacha seo a fheiceáil ar thionscadail na 
Gaillimhe. Tá téamaí i gcoitinne, maidir le forbairt 
tuaithe, pobail inmharthana, bánú ceantair 
agus imirce, mionteangacha, chomhtháthú, 
bonn taca faoi fhorbairt leanúnach ar thionscail 
cruthaitheachta, malartú ealaíontóirí agus cláir 
cónaitheachta ag rith leis na tionscadail.

Tá cleachtas na Gaillimhe bunaithe ar an bprionsabal 
gur mó a fhoghlaimítear de réir mar is mó a chuirtear 
in iúl. Tá i gceist againn cruinniú a eagrú i rith na bliana 
2018 agus arís i rith na bliana 2025, do chathracha 
ECOC ón am a caitheadh, ón am i láthair agus an 
t-am atá le theacht d'fhonn comhairle a chur ar fáil 
agus páirt a ghlacadh sa phróiseas ullmhúcháin, 
monatóireachta agus meastóireachta (féach 2.4).

Tá ceangal le príomhchathracha ECOC roimhe 
seo le sonrú tríd an gceangal le Linz a bhfuil 
comhaltacht freisin aige, mar atá ag Gaillimh, ar 
Ghréasán Chathracha Cruthaitheachta UNESCO 
Creative Cities Network agus ceangal le Ars 
Electronica tríd an bpáirnéireacht thréan a bhaineann 
leis an gclár WINDOW ON THE WORLD l.38.

Rinneadh rannpháirtíocht na hÉireann i dtionscadal 
Tosta Donostia/San Sebastian 2016 agus 
páirtnéireacht Ghaillimh 2020 le LWD18 maidir 
le Home of Languages a thabhairt chun cinn go 
ndearnadh forbairt i gcomhar ar BUA TEANGACHA – 
GIFT OF LANGUAGE l.52, carnabhal mionteangacha 
leis an nguth, an t-amhrán agus an ceol. 

Luaitear rannpháirtíocht i dtionscadail 
agus páirtnéireacht chathracha ECOC leis 
an eolas faoi thionscadail faoi leith nuair 
atá deimhniú faighte ina leith sin. 

Mapa ar a dtaispeántar Páirtnéirí san 
Eoraip, Ionaid ar Chamchuairteanna 
agus cathracha ECOC

Diminsin na hEorpa 27
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4.1.2 UILECHUIMSITHEACHT 
AGUS COTHÚ ACMHAINNE 

Is léiriú an aisling ealaíne a ghabhann leis an 
gclár, arna spreagadh go hiomlán ag an deis go 
n-ainmneofaí Gaillimh ina ECOC 2020 in Éirinn, ar an 
bpróiseas trínar cuireadh le chéile é. Léirítear leis an 
réimse iléagsúil daoine, eagraíochtaí, pobail agus 
earnálacha a chuir lón eolais ar fáil do na tionscadail 
a thabharfar i gcrích i rith bhlianta an ainmniúcháin. 
Gné chroílárnach den aisling an uilechuimsitheacht. 
Uilechuimsitheacht sa mhéid is go n-oibreoidh 
Cathair agus Contae na Gaillimhe agus muintir na 
Gaillimhe le chéile chun cur in iúl dílis ar an gcultúr 
a chur i láthair na hEorpa an tráth céanna a chur i 
láthair na hEorpa an tráth céanna a mbíonn fáilte 
roimh thionchar agus fhuinneamh ó pháirtnéirí 
Eorpacha maidir leis réimse tionscadal an chláir.

Den chéad uair le tamall fada, is féidir tabhairt faoi 
an stasis cultúir atá le brath ar an earnáil i nGaillimh 
le roinnt blianta anuas (ar cuireadh leis mar gheall 
ar dhéine eacnamaíochta agus ciorruithe móra ar 
bhuiséid do chúrsaí cultúir in Éirinn). Tapófar an 
saineolas agus an taithí ardleibhéil i gcúrsaí ealaíne 
i measc eagraíochtaí cultúir seanbhunaithe (Druid, 
Féile Ealaíne Idirnáisiúnta na Gaillimhe, Macnas, 
Fleadh Scannánaíochta na Gaillimhe, Branar), an 
misneach agus ardaidhmeanna ealaíontóirí agus 
léiritheoirí cultúir neamhspleácha (Tulca Visual Arts 
Festival, Galway Community Circus, na healaíontóirí 
Louise Manifold, Máiréad Ní Chróinín) agus saothair 
idirnáisiúnta arna gcoimisiúnú (NVA Glaschú, Susan 
Philipz, Mathieu Kleyebe Abbonenc) ionas go 
mbíonn creatchóras tréan iontaofa ar fáil maidir le 
tionscadail a chur i gcrích agus cumas a chothú.

éirítear oidhreacht cultúir na tíre, saoithiúlacht na 
ndaoine, an dearcadh atá againn orainn féin mar 
Éireannaigh Eorpacha agus an dóigh a dtugtar faoi 
dhúshlán agus baol. Léirítear freisin an ardaidhm, an 
chruthaitheacht agus an chríochnúlacht is féidir le 
Gaillimh a thabhairt i gcrích agus a bhaintear amach 
ó thaobh imeachtaí agus féilte móra idirnáisiúnta i 
réimsí cultúir le blianta fada anuas. Cuirtear romhainn 
oibriú a chur i bhfarraige agus an cultúr a bheith 
lárnach ag an té atá i nGaillimh agus ag daoine as 
Gaillimh. Spreagfar daoine ionas gur breá leo an 
áit ina gcónaíonn siad agus go gcónaíonn siad san 
áit is breá leo, más den cúigiú nó den séú glúin de 
shliocht imirceánach iad nó daoine a tháinig le gairid 
ón Eoraip, as an Afraic, ón Meán Oirthear, as Meiriceá 
Thuaidh nó as an Astráil. Táthar suite ar imeall na 
hEorpa agus bíonn aghaidh siar ar Mheiriceá; feictear 
dúinn go mbeidh an clár cultúir sách géar go dtugtar 
dúshlán an status quo, sách lárnaithe go léirítear 
ardchaighdeán idirnáisiúnta agus, ní is tábhachtach, 
sách lán de ghné an WOW! go dtarraingeofar 
súile nua ar Ghaillimh, súile an chuairteora 
dáiríre agus súile dhaoine sna réimsí fíorúla. 

4.1 Cad é an léargas ealaíne agus an straitéis  
a bhaineann le clár cultúrtha na bliana?

4.1.1 AN LÉARGAS EALAÍNE

Is é an léargas ealaíne a 
ghabhann leis an gclár cultúrtha 
go mbainfidh sé go smior le 
Gaillimh ach go gcuirfear i 
láthair é trí shúile na hEorpa 
agus go mbeidh páirtnéirí agus 
comharoibreoirí san Eoraip agus 
níos faide ó bhaile ag cur leis.



4.2 Tabhair cuntas ar struchtúr an chláir 
chultúrtha, agus, mar chuid de sin, ar réimse 
agus ar iléagsúlacht na ngníomhartha/ 
bpríomhimeachtaí trína ndéanfar comóradh 
ar an mbliain. I ndáil le gach ceann acu sin, 
luaitear le do thoil an t-eolas seo a leanas, 
dáta, ionad, páirtnéirí tionscadail, cistíocht.

Tá an clár cultúrtha leagtha amach i gcomhréir 
leis an gcoincheap Bruth faoi Thír – iarracht dhána 
neamhleithscéalach an sárfheabhas sa chruthaitheacht 
agus an t-ionracas cultúir a bhaint amach. Tagann an 
spreagadh atá ann dúinn cur isteach ar ECOC faoi 
scáth Bruth faoi Thír agus ligeann sé dúinn a bheith 
misniúil treascarthach, an tráth céanna a ndéantar 
ceiliúradh go spleodrach ar ár n-oidhreacht chultúir 
leithliseach i gcomhar le réimse leathan páirtnéirí ón 
Eoraip agus dreamanna den lucht féachana agus 
éisteachta. Is eol dúinn go maith go bhfuil an clár 
oiriúnach tábhachtach, go mbeidh tionchar aige ar 
dhaoine agus go dtiocfaidh caidreamh fadtéarmach, 
comharobair agus malartú dá bharr idir cathracha in 
Éirinn, na cathracha atá ag cur isteach ar an bpróiseas 
tairisceana ECOC san áireamh, agus páirtnéirí 
san Eoraip a mbeifear ag obair in éineacht leo.

4.2.1 STRUCHTÚR AN CHLÁIR CHULTÚRTHA

Tá ceithre cinn de Chláir Suaitheantais ag 
baint le struchtúr chlár Ghaillimh 2020 a 
ngabhann sraith de thionscadail bhríomhara, 
dhúshlánacha, ardaidhmeacha le gach ceann 
acu faoi ceithre cinn de cheannteidil faoi leith.

4.2.2 CLÁIR SUAITHEANTAIS

Bhí roinnt de na tograí maidir le tionscadail a tháinig 
chun cinn faoi Chéim I a raibh oiread ábhar spéise agus 
cruthaitheachta ag rith leo go mba léir nach tionscadail 
aonair a bhí iontu ach cláir ilghnéitheacha iontu féin. 
Ligfidh na tionscadail iomadúla a thagann faoi na cláir 
sin dúinn dul isteach i gcroílár na gcomharsanachtaí 
pobail agus maidhmeanna a chruthú a chuirfidh bruth 
amach. Cláir Suaitheantais a thugtar ar na ceithre cinn 
seo. Rinneadh iad a cheapadh in aon turas maidir le 
ceisteanna, ábhar buartha agus réimsí sainspéise atá 
go mór ar ár n-intinn ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, 
náisiúnta, Eorpach agus idirnáisiúnta.. Tapaíodh 
fuinneamh na gcomharsanachtaí, na n-ealaíontóirí, 
na bpáirtnéirí Eorpacha, fhorais, eagraíochtaí agus 
léiritheoirí neamhspleácha chun na Tionscadail 
Suaitheantais a chur i dtoll a chéile agus tá trí cinn acu 
sin curtha sa siúl againn le tionscadail phíolótacha i mí 
Meitheamh agus Iúil 2016. Seo na tionscadail atá i gceist 
agus na bealaí ina spreagfaidh siad claochlú agus athrú

4.2.3 SRAITHEANNA TIONSCADAL

Tá sraitheanna tionscadal forbartha atá tomhaiste 
meáite a chuirfidh leis na Cláir Suaitheantais - eadhon, 
SEOLADH AGUS TEACHT I DTÍR l.41, WEIGH 
ANCHOR l.42, ÓN LONG GO CLADACH l.51 agus 
DUL CHUN CINN l.58. Tugtar cur síos mion ar na 
sraitheanna sin, agus ar na tionscadail a ghabhann 
leo, tar éis an chur síos ar na Cláir Suaitheantais.

4.1.3 CUIDIÚ LE hARDAIDHMEANNA

Rinneadh ar bhonn straitéiseach tionscadail áirithe 
a raibh an bunsmaoineamh céanna leo a chumasc 
in aon tionscadal fíorspéisiúil amháin. Spreagann sin 
ealaíontóirí le cur le chéile nuair is obair aonair a bhí 
i gceist acu féin i dtosach. Ba silleadh súl dúinn na 
hardaidhmeanna a bhí ag cuid mhór ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí áitiúla a chuir smaointe faoi thograí i láthair. 
Nuair a rinneadh forbairt agus iniúchadh dian ar na 
smaointe sin, tugadh cláir ilsraithe chun cinn a bhfuil 
tionscadail éagsúla a thagann go maith le chéile ag 
baint leo. Sampla maith de sin is ea HOPE IT RAINS 
l.34 faoi stiúir Ríonach Uí Néill, ealaíontóir as Gaillimh ar 
ina damhsóir agus ina cóireagrafaí is mó atá clú uirthi 
ach a chaith seal i mbun léinn maidir le tíreolaíocht 
uirbeach. Rinne sise forbairt ar thogra a bhfuil d'aidhm 
leis athrú a chur ar mheon mhuintir na hÉireann (agus 
mhuintir na hEorpa) i leith athraitheacht na haimsire in 
Éirinn, nuair is iondúil go dtiteann báisteach 225 lá in 
aghaidh na bliana san Iarthar. Tabharfar sin i gcrích trí 
shnáitheanna tionscadail lena dtugtar faoi dhearadh 
ionaid spraoi, infreastruchtúr glas, bainistíocht uisce, 
fuinneamh in-athnuaite, dreach na tíre agus cúrsaí 
oidhreachta – téamaí coitianta ar fud na hEorpa. Tá 
comhar lena mbaineann ealaíontóirí, lucht léinn agus 
pleanálaithe uirbeacha as an nGearmáin, an tSualainn 
agus an Fhrainc curtha le chéile aici don tionscadal.

Ba lón eolais dúinn maidir leis an straitéis an anailís a 
rinneadh ar an gclár agus é á chur le chéile. Sonraíodh 
ceithre cinn de Chláir Suaitheantais a bhfuil ceangal 
téamatúil eatarthu agus a bhfuil d'ionchas leo, ar a 
n-áireamh le chéile, acmhainn oidhreachta agus cultúir 
den suntas a thabhairt i gcrích i nGaillimh chomh maith 
le sraith de bhearta a dhéanfar i gcomhar le páirtnéirí ar 
fud na hEorpa. Tháinig trí cinn de na cláir sin chun cinn 
tríd an bpróiseas comhairliúcháin – SMALL TOWNS, 
BIG IDEAS l.36, AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32 agus 
HOPE IT RAINS l.34 a luaitear thuas. Is sampla soiléir 
an ceathrú ceann, WINDOW ON THE WORLD l.38 
den fhuinneamh, den nuáil agus den turgnamhacht 
a bhaineann leis na tionscail chruthaitheacha agus le 
pobal ealaíontóirí óga na Gaillimhe. Clár ilbhlianta gach 
ceann de na sraitheanna sin a bheidh ar siúl ón mbliain 
2017 go dtí an bhliain 2020 agus socraíodh de straitéis 
go deimhin, i gcás trí cinn acu, tionscadail phíolótacha 
a rith ionas go bhféadfaí ceisteanna féidearthachta 
a iniúchadh agus leibhéal spéise phobal cultúir na 
Gaillimhe agus ealaíontóirí a d'oibreodh i gcomhar 
leo san Eoraip a mheas. Tuigtear ón bpróiseas sin go 
bhfuil i ndán go mbeadh tionchar mór ag na cláir sin ó 
thaobh oidhreachta, cumas cultúir a chothú, teacht go 
tréan leis an Straitéis Cultúir, buanaíocht gairmré agus 
comhdhlúthú ar fud earnálacha éagsúla mar shampla 
earnáil an ghnó, na talmhaíochta, na heolaíochta 
chomh maith le pleanáil uirbeach agus forbairt tuaithe. 
Táthar den tuairim go léirítear réimse fíorspéisiúil 
d'ábhar cultúrtha leis an aisling agus leis an straitéis 
chun í a thabhairt i gcrích idir taibhréim, caidreamh 
leis an bpobal, amharcealaín, idirbheartaíocht leis 
an bpobal, comharobair náisiúnta agus idirnáisiúnta, 
seónna spleodracha sráide agus deiseanna 
machnaimh. Is léir ar an aisling go dtabharfaí an straitéis 
maidir leis na téamaí, imirce (bánú na tuaithe / mbailte), 
an taobh tíre agus teangacha i gcrích le Bruth faoi Thír.
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4.2.4 STRUCHTÚR AN CHLÁIR

CLÁIR SUAITHEANTAIS AN ARTIST IN EVERY PLACE l32

HOPE IT RAINS l34

SMALL TOWNS, BIG IDEAS l36

WINDOW ON THE WORLD l38

LAUNCHING AND LANDING 
l41

CO-CREATED LAUNCHING EVENT Feabhra

AURORA WEST Mí na Nollag

WEIGH ANCHOR 
l42

GILGAMESH l43

MIDDLE ISLAND l44

SPIRITUS l45

SRUTH NA TEANGA – FLOW OF LANGUAGE l45 

JOHN GERRARD – MIRRORED PAVILIONS (2020) l46

MONUMENT l47

PROMISED PARADISES l47

WIRES CROSSED: A BALANCING ACT FOR EUROPE l48

GALWAY GHOST TRAIN l49

SHIP TO SHORE 
l51

PROJECT BAA BAA! l51

AISTRIÚ: CROSSING TERRITORIES l52

BUA TEANGACHA: THE GIFT OF TONGUES l52

SEA TAMAGOTCHI l52

CELLISSIMO l53

SONGS FROM AND OPEN ROAD l53

GOVERN DANCE: THE NEW WAVE l53

KITCHEN ISLAND DANCES l54

TAKE MY SEAT l54

TRIBES: THE PRIDE OF THE PARISH l55

CROSSING THE LINES l55

EYE ON THE EDGE l55

LIVE FEED l56

NORTHERN PERIPHERIES l56

PERIPHERAL VISION l56

VOYAGE AND TRANSLATION l57

WEST WORDS l57

FORWARD MOTION 
l58

HY BRASIL l58

SYM-PHONIC WAVES l59

THE IMMERSIVE CLASSROOM l59

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh l60

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe agus Mhaigh Eo l60
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Páirtnéirí Náisiúnta CREATE – 
eagraíocht náisiúnta don ealaín 
chomharoibre, Foras na Mara, 
Comhairle Cathrach na Gaillimhe 
agus Comhairle Chontae na Gaillimhe 
(an Straitéis Cultúir), Tulca Festival 
of Visual Arts, Visual Arts Ireland, 
naoi gcinn de Pháirtnéireachtaí 
le hÚdaráis Áitiúla, Scoil na 
dTeangacha, na Litríochta agus na 
gCultúr in Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh, Oifig na nOibreacha 
Poiblí, Ambasáid na Fraince in 
Éirinn, Kerlin Gallery, Caisleán Phort 
Omna, an Cumann Raidió Pobail 

Páirtnéirí Eorpacha InSitu, European 
network of Public Art Practice; Rijeka 
2020, Leeuwarden 2018, Lisson 
Gallery, Londain (An Ríocht Aontaithe)

Tráthchlár  
2016 trí thionscadal píolótach  
2017–2020 Déanamh: gairm oscailte 
agus cuirí trí UzArts/InSitu  
2018–2020 Ceangal Caidrimh: 
sraitheanna sealanna cónaitheachta 
agus babhtaí malartaíochta  
2019–2020 Coimisiúin, mar shampla 
Then and Now Aibreán/Bealtaine 
2019 2021–Siompóisiam Mór 
idirnáisiúnta agus Measúnóireacht 

Ionad Ar fud Chathair agus Chontae 
na Gaillimhe, Baile Átha an Rí, an Gort, 
Port Omna, Béal Átha na Sluaighe, Áth 
Cinn, an Clochán, Béal Átha Ghártha 
san áireamh chomh maith le hionaid 
sa chathair, mar shampla coillearnaigh 
agus páirceanna, monarchana, 
ospidéil, scoileanna – I nGACH ÁIT.

Arna léiriú ag Gaillimh 2020 i 
gcomhar le UZ Arts, Tulca, CREATE

AN ARTIST  
IN EVERY PLACE 
Gaillimh 2020, UZ Arts, Tulca Festival of Visual Arts,  
CREATE National Development Agency for Collaborative Arts

Tá de rún ag Gaillimh go mbeadh seo ar an gclár is suntasaí in Éirinn 
maidir le sealanna cónaitheacha ag ealaíontóirí agus caidreamh. Tá i 
gceist go mbeadh Ealaíontóir i nGach Áit agus go gcruthófaí deiseanna 
d'ealaíontóirí gnáis nua atá spéisiúil inbhuanaithe a thabhairt chun 
cinn i nGaillimh agus ar fud na hEorpa. Oibreofar ar an bprionsabal 
gur féidir tionscadail ealaíne ar ardchaighdeán a bhunú in áit ar 
bith, sna bailte móra, i sráidbhailte, sa chathair, ar fheirmeacha, i 
scoileanna agus gur féidir caidreamh trasteorainn a dhéanamh as áit 
ar bith san Eoraip. Beidh an oidhreacht chultúir ina fhoinse ag an gClár 
lena mbainfidh trí cinn de shraitheanna éagsúla atá idircheangailte 
agus a chuireann le chéile – Déantús, Ceangal Caidrimh, Coimisiúnú. 
Tugtar deis d'ealaíontóirí na hÉireann agus na Gaillimhe teacht faoi 
thionchar Eorpach agus caidreamh malartaithe a chothú agus téitear 
i ngleic leis an iargúlacht ghairmiúil a airíonn cuid mhór ealaíontóirí 
anseo agus san Eoraip. Ar feadh tréimhse ceithre bliana, déanfar 
gnátháiteanna agus gnáthspásanna a ionsaí, a ghabháil agus a áitiú, 
trí bheartaíocht cultúir agus fheistiú ealaíne a bheidh, nuair a bhíonn 
an bhliain 2020 caite, ina spreagadh ag Gaillimhigh agus cuairteoirí 
araon, go bhfeicfidh siad saothar ealaíne agus ealaíontóirí i ngach áit 
i nGaillimh agus go deimhin go mbeidh siad ag súil lena bhfeiceáil.



DÉANTÚS – GNÁS OIBRE MAIDIR LE CAIDREAMH 
LEIS AN bPOBAL FAOI CHOIMEÁDAÍOCHT 
AG UZ ARTS, AN RÍOCHT AONTAITHE 

Beidh ealaíontóirí a thugann faoi gach cineál ealaíne 
á gcur ar chlár an tionscadail. An aidhm ealaíontóirí a 
bheith ina gcónaí agus i mbun saothair i ngach cuid 
den phobal, ag cruthú tograí i gcomhar le daoine 
den phobal agus ag cruthú saothair arna spreagadh 
ag na daoine agus ag na comharsanachtaí, bun na 
cúise. Déanfaidh UZ Arts (Glaschú) comharoibriú 
le InSitu i mbun clár tionscadal a leagan amach 
idir tionscadail mhionbheaga agus tionscadail 
ollmhóra. Beidh caidreamh ar leibhéal suntasach 
leis an saoránach i gceist le roinnt de na tionscadail. 
Oibreoidh ealaíontóirí idirnáisiúnta, arna dtarraingt 
as craobhchóras InSitu, i gcomhar le healaíontóirí 
de chuid na hÉireann agus déanfaidh ealaíontóirí 
Éireannacha freisin an cheannródaíocht i ndáil 
le tionscnaimh faoi leith. Déanfar cíoradh ag 
siompóisiam sa bhliain 2021 ar chora nua maidir le 
gnáis oibre atá dírithe ar an bpobal ar fud na hEorpa 
agus tabharfar tuairisc ar An Artist in Every Place 
mar chlár buntábhachta i ndáil leis an bhforbairt 
ar an réimse seo. Tá cuireadh ag Gaillimh 2020 
ballraíocht a ghlacadh i gcraobhchóras Ardán 
InSitu agus tapófar InSitu ACT tríd an gclár seo, clár 
comhoibre d'fhonn comhléiriúchán a dhéanamh 
ar thionscadail uile-Eorpacha. Tá tástáil phíolótach 
déanta ag Gaillimh 2020 cheana féin ar thrí cinn 
de thionscadail a thagann faoi scáth Artist in Every 
Place le UZArts (Meitheamh/Iúil 2016) sa Chathair 
(Coillte Mhuirlinne – gairm oscailte d'ealaíontóirí) 
agus sa Chontae (Cinn Mhara, Órán Mór).Tagann 
an clár seo leis an gcoincheap maidir le healaín 
atá dírithe ar an bpobal atá ina dhlúthchuid de 
Straitéis Cultúir na Gaillimhe 2016–2025.

CHANGING WAVES Ag obair le hIontaobhas Ealaíon 
Ospidéal Ollscoile na Gaillimh, cuirfidh ealaíontóirí 
tonnta athruithe i bhfeidhm trí athrú a chur ar 
áiteanna feithimh agus spáis phoiblí san ospidéal. 

EUROPEAN LANGUAGE PASSPORT Cruthóidh 
teangeolaithe, ealaíontóirí agus scríbhneoirí Pas 
Teangacha a eascraíonn ón bpobal, a bhfuil spraoi as 
agus atá úsáideach, trí leas a bhaint as Comhchreat 
Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR) 
Chomhairle na hEorpa. Agus an pas á fhorbairt 
in éineacht le pobail áitiúla, iarrfar orthu breith a 
thabhairt ar a gcuid scileanna teanga féin agus meas 
a bheith acu orthu, bealaí nua a bhfuil spraoi ag baint 
leo a aimsiú chun teangacha mionlaigh, an Ghaeilge 
san áireamh, a chothú agus a chur chun cinn.

CEANGAL CAIDRIMH – EALAÍONTÓIRÍ 
LE hEALAÍONTÓIRÍ FAOI 
CHOIMEÁDAÍOCHT AG TULCA 

Tá de rún leis an gclár seo go gcuirfí eolas, 
acmhainní agus deiseanna ar fáil d'ealaíontóirí 
caidreamh a dhéanamh go hidirnáisiúnta. Féachtar 
le ceangal a chruthú agus caidreamh ealaíne 
a chur ar bun idir Gaillimh agus an Eoraip. Tá 
deighilt agus dealú idir ealaíontóirí na hEorpa 
mar gheall ar an imirce, teangacha éagsúla agus 
taobhanna tíre éagsúla ach, trí oidhreacht chultúir 

atá i gcoitinne againn, féachtar le clár sealanna 
cónaitheachta, ócáidí plé agus taispeántais a chur 
le chéile a chothaíonn ceangal idir Ealaíontóirí 
agus Ealaíontóirí eile ar fud na hEorpa. 

ARIAL SPARKS Faoi stiúir Louise Manifold – is é 
ábhar spreagtha an tionscadail oscailt an stáisiúin 
raidió trasna an Atlantaigh ar an gClochán, Co. na 
Gaillimhe sa bhliain 1907 agus déantar ceiliúradh ar 
an obair maidir le caidreamh idir longa agus daoine 
ar an talamh tirim a rinne Gugliemo Marconi arbh 
as Éirinn a mháthair. Beidh Louise Manifold ina 
healaíontóir cónaitheach ar an soitheach taighde atá 
ag Foras na Mara i nGaillimh, an Celtic Explorer, agus 
déanfaidh sí creatchóras agus ábhar mionteagaisc a 
chur le chéile le linn thuras taighde 20 lá a scaipfear 
ar ochtar ealaíontóir de chuid na hÉireann agus 
na hEorpa ionas go gcruthaítear sraith sé chlár 
d'ábhar craoltóireachta raidió atá nuálach agus a 
bhaineann leis an bhfarraige agus leis an gcósta. 

LONGITUDE-LATITUDE Déanfaidh Festival of Visual 
Art cíoradh ar an gcoincheap maidir le saolta fíorúla 
gan teorainneacha trí dhearcadh an duine ar an 
imirce, ar dhíbirt agus ar cheangal le háit seachas 
an áit ina bhfuiltear. Déanfaidh comhar Eorpach 
coimeádaíochta lena mbaineann ealaíontóirí, 
dearthóirí agus lucht teicneolaíochta cíoradh ar an 
gcoincheap maidir le tíreolaíocht gan teorainneacha 
ar cultúr agus samhlaíocht a bhaineann de 
chomharthaí sóirt léi. Cruthófar tairseach fhíorúil 
ag an Tulca Festival i mí Deireadh Fómhair 2020 i 
nGaillimh le Cathair Rijeka trí leas a bhaint as meáin 
fhíorúla atá i mbéal a bhforbartha ionas go dtugtar 
teorainneacha fisiciúla chun bealaigh agus gur 
féidir samhlaíocht neamhshrianta a chumhachtú.

COIMISIÚNÚ; SPÁS, ÁIT & COIMEÁDAÍOCHT 
SAN FHEARANN POIBLÍ: ÉAGSÚIL

Coimisiúin a bhaineann le láthair faoi leith, trí ghairm 
theoranta agus trí chuireadh sna blianta 2018, 
2019 agus 2020 d'fhonn cíoradh a dhéanamh ar 
an gceangal atá againn leis an talamh agus leis an 
teanga agus an ceangal atá idir an dá réimse sin 
freisin. Ar Oileán atá muid, agus amuigh ar an imeall, 
tá muid i dtaobh tíre uaigneach faoin tuath agus 
i gcathair spleodrach lán le daoine óga.Déanfar 
cíoradh trí na coimisiúin mhórscála seo ar an áit, 
ar chúrsaí féiniúlachta agus ar chúrsaí teanga. 

THEN AND NOW Mary Cremin, Coimeádaí 
Ealaíontóirí: Alice Maher (IE), Ursula Burke (N. 
Irl), Willie O’Doherty, ealaíontóir Megs Morley 
agus Tom Flanagan (IE), John Akromah (GH/
UK), Mathieu Kleyebe Abonnenc (FR)

Tá ailtireacht ré an choilíneachais i nGaillimh le 
feiceáil go suntasach ar fud an taobh tíre leis na Tithe 
Móra – is mór iad go deimhin sa taobh tíre agus is 
minic a lorg ar an tuiscint atá againn ar chúrsaí staire. 
Oibreofar le healaíontóirí iomráiteacha ón taobh 
ó thuaidh agus ó dheas den teorainn in Éirinn, ón 
Afraic agus ón Eoraip i ndáil leis an gcoimisiún seo 
ionas go scrúdaítear an lorg atá ag an gcóilíneachas 
i gcónaí ar shaol an lae inniu agus an tionchar a 
imríodh ar an taobh tíre agus ar chúrsaí teanga.
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34 Galway 2020 / Bid Book Two

Tá an taobh tíre faoi athrú, tá 
tábhacht le hathrú aeráide. 
Is ábhar buartha ar fud an 
domhain an bhainistíocht 
i ndáil le huisce – iomarca 
uisce agus easpa uisce.

HOPE IT RAINS
Galway 2020, Ríonach Ní Néill, Coimeádaí
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Tarlaíonn cuid mhór báistí i nGaillimh agus is minic a bhíonn Deisceart agus 
Oirthear an Chontae faoi thuilte. Ar an taobh eile den scéal, tá roinnt dár gcuid 
comharsana san Eoraip ar tharla teas mór agus triomach fada (Meitheamh/Iúil 
2015) iontu. Faoin gclár seo, arna cheapadh agus arna stiúradh ag ealaíontóir 
spreagúil atá lonnaithe i nGaillimh, tabharfar cuireadh do dhaoine oibriú 
i gcomhar agus tionscadail a chruthú a mbeifear beag beann ar an aimsir 
ina leith, a spreagann gníomhaíocht le linn aimsir bháistí agus dearadh den 
nuáil d'ionaid faoin tuath agus i gceantair foirgníochta. Ní mór seasamh in 
aghaidh chúrsaí aeráide a chothú trí dhaoine a chur i ag pleanáil agus ag 
dul in oiriúint don athrú aeráide. Tá acmhainn mhór maidir le fuinneamh 
glan ag baint leis an aeráid agus leis an taobh tíre i nGaillimh. Cuireann an 
drochaimsir in Éirinn leis an ardú ar leibhéil raimhre agus beathaitheachta, 
go háirithe i measc na leanaí, agus leis an ísliú ar leibhéil aclaíochta agus 
gníomhaíochta i measc an phobail, rud a théann in aghaidh na sláinte 
meabhrach chomh maith. Teastaíonn meon a athrú. Agus ní mór spraoi ina 
bhun sin. In áiteanna in Iarthar na hÉireann, titeann báisteach suas le 225 lá 
den bhliain. Trí leas a bhaint as trí cinn de phrionsabail, Malartú – Spraoi – 
Athrú, féachtar le hathrú cultúir a thabhairt i gcrích le Súil le Báisteach maidir 
le smaointeoireacht na ndaoine faoin aimsir i nGaillimh, ionas go mbeidh 
Gaillimh, faoin mbliain 2020, ina áit a dtagann cuairteoirí ann mar gheall 
go mbíonn sé ag báisteach – agus an ghaoth ag séideadh. Beidh saineolaithe 
maidir le cúrsaí ealaíne, dearthóireacht, spóirt agus eolaíocht á gcur i mbun 
caidrimh againn le daoine den phobal ar tionscnóirí/lucht déantúsaíochta 
iad d'fhonn clár de thionscadail a leanfaidh ar feadh roinnt blianta a chur le 
chéile ionas gur fearr an seasamh a bhíonn i muintir na Gaillimhe agus in 
ionaid i nGaillimh in aghaidh na haimsire agus na haeráide agus gur féidir 
neamhaird a thabhairt ar chúrsaí aimsire i ndáil le clár iomlán Ghaillimh 
2020. Beidh siad seo a leanas ar na sraitheanna a ghabhann leis an gClár:

Páirtnéirí Náisiúnta Foras 
na Mara, Institiúid Uí Riain 
in Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh, Easkey Britton & 
Humans of the Sea (surfálaí), 
Barry Christie, Ambasáid na 
Fraince in Éirinn, Roinn na 
hInnealtóireachta, Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh, Roinn na 
hInnealtóireachta, Institiúid 
Teicneolaíochta na Gaillimhe 
agus Mhaigh Eo, Iarsmalann 
Chathair na Gaillimhe, 091 
Makers Labs, Design Climate

Páirtnéirí Eorpacha 
Straandbeest/Theo Jansen(NL), 
Natalie Jeremiejenko(AU) 
Pierre Sauvegeot, Les Lieux 
Publiques, Marseilles (FR),

Anuradha Mathur & Dilip 
da Cunha (IN), Ollscoil 
na Sualainne, Malmo, 
Roinn na hAiltireachta 
agus an Taobh Tíre (SE)

Tráthchlár  
2016 tionscadal píolótach 
maidir le hionaid spraoi agus 
neamhaird ar chúrsaí aimsire  
2017–2020: pleanáil, 
dearthóireacht, coimisiúnú, 
feistiú, cur i gcrích 
agus tuairiscíocht 

Ionad Cathair agus Contae 
na Gaillimhe: le cósta agus 
isteach faoin tír, i gceantair 
foirgníochta agus amuigh faoin 
tuath (ionaid spraoi, cosaint in 
aghaidh tuilte, ócáidí poiblí)

Arna léiriú ag Gaillimh 2020

Spraoi Beag Beann ar an Aimsir
RAIN PLAYGROUNDS Faoin mbliain 2020, beidh 40 as 
an 63 ionad spraoi i nGaillimh níos foscúla ó thaobh na 
haimsire agus níos mó gnéithe idirghníomhaíochta maidir 
le cúrsaí aimsire ag baint leo, trí ar a laghad aon ní amháin 
a thabhairt isteach ionas gur féidir spraoi faoin spéir, 
aclaíocht agus caidreamh sóisialta a dhéanamh ó cheann 
ceann na bliana. Tá tionscadal píolótach ar bun le leanaí 
i gcúig cinn de scoileanna sa chathair agus sa chontae a 
chuirfear i láthair ag an ionad spraoi in Inis Oírr i dtús mí Iúil.

FAOI RÚN Focail a chruthú a imíonn ó léargas 
ach amháin an tráth a mbíonn sé ag báisteach – 
comhthionscadal le Small Towns, Big Ideas trína ndéantar 
ceiliúradh ar an iléagsúlacht teangacha atá ag pobail 
éagsúla i nGaillimh, an Ghaeilge san áireamh.

Infreastruchtúr Glas/Bainistíocht Uisce
FROM SKY TO SOIL THROUGH SONG  
córas píopaí taosctha a mbaineann an bháisteach ceol as 
agus a cheapann uisce do bhalla beo/d'fhómhar glas le 
cur in ionaid siopadóireachta/stórtha miondíoltóireachta 
ionas go dtugtar faoi na fadhbanna a ghabhann le hionaid 
siopadóireachta ribíneacha ar imeall bhailte móra na hEorpa 
trí oibriú in aghaidh na tráchta, an torainn agus thruailliú 
an aeir ar bhealach a chuireann feabhas ar chaighdeán 
an aeir an tráth céanna a leagtar béim ar an tábhacht atá 
le bainistíocht uisce maidir le fómhar inbhuanaithe.

FLOOD AND COASTAL DEFENCES modhanna tógála, 
mar shampla, balla cuibhrithe farraige a d'fhéadfaí a 
chur i láthair mar orgán taoide (e.g. Orgán mara Zadar, 
sa Chróáit, An tOrgán Lánmhara i mBlackpool). 

Fuinneamh In-athnuaite & Teicneolaíocht
WIND-FARM ORCHESTRA agus GAEL-FORCE SYMPHONY 
saothar i gcomhar idir dearthóirí, ceoltóirí, Men’s Sheds 
agus an pobal chun uirlisí ceoil faoi thiomáint na gaoithe a 
chruthú agus a fheistiú i bhfeirmeacha gaoithe i gceantar 
an Spidéil agus Mhaigh Cuilinn ionas go ndéantar láthair 
chinéiteach dealbhadóireachta agus ceoil den fheirm gaoithe.

An Taobh Tíre & an Oidhreacht
TURAS CHONAMARA  
Tá sraith de thobair bheannaithe le cósta Chonamara Theas 
a bhfuil turas agus traidisiúin eile dá chuid féin ag baint le 
gach ceann acu. Tá scéalta miotaseolaíochta ann freisin a 
thugann míniú ar ghnéithe den taobh tíre. Leanfar cosán 
chois cladaigh Shlí Chonamara ó thobar go tobar agus 
déanfar athmhúscailt ar na nósanna ársa a bhaineann leis na 
Toibreacha ionas go ndéantar an ceangal in athuair leis an 
talamh agus leis an bhfarraige agus go dtarraingítear aird ar 
oidhreacht cultúir atá i gcoitinne ag muintir na hÉireann agus 
na Breataine, go háirithe in Albain agus sa Bhreatain Bheag.
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36 Gaillimh 2020 / Leabhar Tairisceana a Dó

Bhíodh saol na tuaithe in Éirinn bunaithe 
ar an bpobal, ar dhea-chomharsanacht, 
ar an teaghlach agus, i gcuid mhaith 
cásanna, ar an eaglais mar chrann taca an 
cheantair. Tá athrú tagtha air sin uilig…

SMALL TOWNS, BIG IDEAS
Gaillimh 2020 in éineacht le 20 baile, sráidbhaile i nGaillimh

Ní ag teach an phobail maidir Domhnaigh a dhéantar pleanáil níos mó 
ar ghníomhaíocht an phobail. Tá teaghlaigh ag dul i ngleic leis na daoine 
óga dul ar imirce agus tá pobail nua ag teacht ina gcónaí i mbailte beaga 
agus i sráidbhailte agus iad ag féachaint le meabhair a bhaint as an gcaoi 
a n-oibríonn an saol faoin tuath in Éirinn. Féachtar, trí Bhailte Beaga, 
Smaointe Móra le meon bheartaíocht an chomhair – Meitheal, sean-nós 
de chuid na hÉireann – a thabhairt ar ais sna bailte agus sna sráidbhailte 
ar bhealach comhaimseartha suntasach agus i gcomhthéacs na hEorpa.
Spreagfar an ceangal leis an Eoraip sna bailte agus sna sráidbhailte trí 
cheiliúradh a dhéanamh ar chultúr na hEorpa agus treiseofar leis an 
misneach áitiúil sa chultúr trí chláir bhríomhara a leagan amach. Táthar 
ag dul i bpáirtíocht le Europa Nostra atá den tuairim gur gá bonn a chur 
faoi na pobail bheaga, ar cuid shuntasach iad den oidhreacht Eorpach atá 
i gcoitinne againn, mar acmhainn bhuntábhachtach maidir le modhanna 
maireachtála agus forbartha inmharthana. Is léir do na pobail bheaga 
an fiúntas atá le ceangal caidrimh agus bíonn spreagadh acu as an 
gceangal a bhraitheann siad le háit a bhfuil oidhreacht láidir cultúir ag 
baint leis agus as tréithe an cheantair a chur in iúl do phobail eile ar fud 
na hEorpa. Leanfaidh an clár seo ar feadh roinnt blianta agus oibreofar 
de réir na Smaointe Móra a thagann as na bailte agus na sráidbhailte. 
Is eol an tráth seo go mbeidh na tionscadail seo a leanas i gceist:
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Páirtnéirí Náisiúnta 
20 Baile, Sráidbhaile, Oileán 
agus Comharsanacht Pobail 
i nGaillimh, Institiúid 
Teicneolaíochta na Gaillimhe 
agus Mhaigh Eo, Teagasc – An 
Ghníomhaireacht Náisiúnta um 
Fhorbairt Tuaithe, Coimisiún 
Forbartha an Iarthair,

Páirtnéirí Eorpacha Europa 
Nostra/Entopia – áiteanna 
san Eoraip, LEADER, Líonra 
Eorpach na nIonad Cultúir 
ENCC, Rijeka 2020 – an Chróáit 
(nasc le ‘27 Comharsanacht) 
(HR), Leeuwarden 2019 
(Nasc leis an gCathair agus 
Réimsí Tuaithe) (NL)

Tráthchlár  
2016 tionscadail phíolótacha 
2017–2018 clár cothú  
cumais (ENCC)  
2019–2020 na tionscadail  
a chur ar bun ar fud  
20 baile agus sráidbhaile; 
siompóisiam/comhdháil  
2021 d'fhonn measúnóireacht 
a dhéanamh ar an gclár agus 
leanúint de faoin straitéis 
cultúir (cathair/contae)

Ionad Bailte agus sráidbhailte in 
Iarthar, Oirthear, Tuaisceart agus 
Deisceart Chontae na Gaillimhe, 
bruachbhailte na Cathrach. 
Beidh bearta á ndéanamh freisin 
i gcontaetha eile in aice láimhe.

Arna léiriú ag Gaillimh 2020 

EDIBLE TOWNS AND VILLAGES – 
déanfar tírdhreach is féidir a ithe as na 
bailte i gcomhar le Réigiún Eorpach na 
Gastranamaíochta, Gaillimh (2018). Tríd 
an tionscadal seo, déanfar tírdhreach 
inite as comharsanachtaí, sráidbhailte 
agus bailte. Eascróidh gairdíní 
ingearacha as an talamh, beidh garraithe 
pobail, crainn torthaí agus luibheanna 
leis na sráideanna, beidh gairdíní dá 
gcuid féin sna scoileanna agus fásfar 
torthaí agus glasraí in eastáit tithíochta. 
Eagraíodh tionscadal píolótach i 
mBaile Átha an Rí i mí Meitheamh 
2016 agus d'oibrigh muintir an bhaile 
le chéile leis an gcéad bhaile mór inite 
in Éirinn a chruthú agus leis na daoine 
a cheangal in athuair leis an talamh.

Cuideoidh A PLACE GOES WILD le 
cathair agus contae na Gaillimhe a 
athrú go mbíonn ina áit ina bhfuil 
athnuachan déanta ag daoine ar an 
gceangal traidisiúnta leis an talamh. 
Beidh sé ina áit ina bhfoghlaimíonn 
leanaí le meas a bheith acu ar gach 
gné de shaol an dúlra, trína spreagadh 
agus trí cheangal samhlaíochta leis an 
talamh. Déanfar cíoradh le ceardlanna, 
tionscadail scoile agus sealanna 
cónaitheachta ar an taobh tíre mar atá 
in Iarthar agus in Oirthear Chontae na 
Gaillimhe agus istigh sa Chathair féin.

COUNTY OF SCREENS Tá Gaillimh ar 
cheann de Chathracha Scannánaíochta 
UNESCO ach ní móide gur léir sin 
don ghnáthchuairteoir ná go deimhin 
do dhaoine san áit. Is é coincheap 
lárnach atá ag baint leis an tionscadal 
seo go ndéanfar cathair agus contae 
scannánaíochta de chineál eile as 
Gaillimh; go ndéanfar scáileán (nó sraith 
scáileán) as ar ar féidir scannáin agus 
réimsí eile amharcealaíne a chur ar 
taispeáint d'fhonn scannáin de chuid na 
hÉireann agus na hEorpa a bheith ag 
treascairt ar dhreach na tíre i gceantair 
foirgníochta agus i gceantair tuaithe 
ionas go gcuirtear in iúl gurb í cathair 
na scannánaíochta agus contae na 
scannánaíochta atá i nGaillimh gan 
aon agó. Ar an ábhar a chuirtear ar 
taispeáint ar feadh tréimhse 12 mí, beidh 
Slí Scannánaíochta agus Réaltachta 
Breisithe agus Scannáin i Spásanna 
Cathrach agus i Spásanna Tuaithe.

Beidh THE RURAL ART SYMPOSIUM 
sa bhliain 2020 á chur i láthair ag 
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe 
agus Mhaigh Eo (GMIT). Díreofar ar an 
gcleachtas cultúir i gceantair tuaithe. 
Beidh smaointeoirí príomhthábhachta, 
lucht critice agus coimeádaithe 'ina 
gcónaí' in éineacht le cuid mhór pobail 
comharsanachta agus bailte agus 
machnamh á dhéanamh ar fhorbairt 
tionscadail i gceantair tuaithe. Tabharfar 
cuireadh do phobail eile as áiteanna 
ar fud na hEorpa chuig siompóisiam 
na Gaillimhe chun páirt ghníomhach 
a ghlacadh ann agus an lón eolais 
agus taithí a chur sa timpeall. 

Clár Cothú Cumais
Tá páirtnéireacht ceangailte ag Gaillimh 
2020 le Líonra Eorpach na nIonad 
Cultúir (ENCC) d'fhonn clár maidir le 
saoránacht, fiontraíocht, acmhainní 
timpeallachta agus cultúir agus an 
eacnamaíocht shóisialta a chur ar siúl. 
Cuirfear an clár oiliúna sin ar fáil sa 
bhliain 2017/2018 agus beidh ábhair 
mar seo a leanas san áireamh:

 ~ Cultúr, rannpháirtíocht 
saoránachta agus cumas áitiúil.

 ~ Cultúr agus forbairt 
eacnamaíochta ceantair.

 ~ Straitéisí cruthaitheacha maidir le 
buanseasamh logánta & forbairt 
inmharthana i gcomhthéacs 
na timpeallachta, an chultúir 
agus chúrsaí sóisialta.

 ~ Scileanna cruthaitheachta a 
chothú trí mhúnlaí nua oideachais 
ar leibhéal an cheantair.

Beidh ceardlanna i gceist le 
geallsealbhóirí de chuid na háite 
agus de chuid na hEorpa chomh 
maith le lucht nuála i réimsí éagsúla. 
Beidh clár gluaisteachta/malartaithe 
i gceist freisin d'ealaíontóirí agus 
do bhainisteoirí cultúir. Cinnteoidh 
Gaillimh 2020 go ndéantar an cumas 
a chothú i mbailte agus i sráidbhailte 
tionscadail a thabhairt i gcrích agus a 
thabhairt i gcrích go maith. Beidh fóraim 
rialta á n-eagrú i rith na bliana 2020 
chomh maith le Comhdháil Eorpach 
faoi chumasú agus faoi chaidreamh 
arna spreagadh ag an saoránach.
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WINDOW ON 
THE WORLD 
Gaillimh 2020

Is léiriú maith an réimse gníomhartha a thagann 
faoi scáth an chláir ardaidhme seo go mbíonn meon 
nuála, tástála, dul i bhfiontar agus dul sa seans ag 
muintir na Gaillimhe ag breathnú rompu dóibh 
Is clár Window of the World lena mbaineann tionscadail thurgnamhacha trína 
bhféachtar leis na teorainneacha atá le teicneolaíocht dhigiteach agus le meáin 
fhíorúla thumthacha atá i mbéal forbartha a chur de leataobh. De réir aidhm na 
Gaillimhe a bheith ina Príomhchathair Fhíorúil an Chultúr, déanfaidh an clár 
saoránaigh ar fud an domhain a thumadh i n-eispéiris nua ealaíne d'fhonn breathnú 
ar an saol le dearcadh atá éagsúil ó bhonn. Ciallaíonn na tionscadail go mbeidh lucht 
amharclannaíochta ag obair le lucht cluichíochta, lucht amharcealaíne ag obair le 
lucht teicneolaíochta agus lucht scannánaíochta ag obair le lucht feachtaisíochta agus 
le lucht haiceála. Déanfar ceisteanna a chíoradh i rith an chláir maidir le cultúr na 
linne seo agus leis an bhféiniúlacht nach bhfeictear i gcathair ian bhfuil sainmhíniú 
traidisiúnta ar an saoithiúlacht dháiríre i réim. Le Window of the World, réabfar na 
srianta a bhaineann le hábhar cinnteacht mar dhea ionas go dtugtar aghaidh ar 
fharraigí nár seoladh cheana amach ó imeall chultúr na hEorpa. Déanfaidh ealaíontóirí 
machnamh ar an tionchar atá ag teicneolaíocht dhigiteach ar nóisean na féiniúlachta 
ar fud an domhain trí dhearcadh an duine ar an imirce, ar an díbirt agus ar cheangal 
le háit nuair nach ar an dúchas atáthar. Beidh an cumasc seo idir an teicneolaíocht 
agus an traidisiún ina léiriú ar oidhreacht scéalaíochta agus seanchais na hÉireann 
ionas go leathnaítear na teorainneacha a bheadh le scéalaíocht thumthach de 
chineálacha nua agus le reacaireacht líneach agus go dtugtar freagraí ar cheisteanna 
agus go gcuirtear in aghaidh thuairimí ar bhealaí seachas mar a síleadh a bheith 
indéanta cheana. Trí athshamhlú a dhéanamh ar thraidisiúin na hEorpa maidir 
le gnáis, oilithreachtaí agus deasghnátha na manach, tabharfaidh ealaíontóirí, 
lucht teicneolaíochta agus tionscantóirí éiceolaíochta faoi chruacheisteanna 
maidir le cúrsaí inbhuanaitheta, uilechuimsitheachta agus maitheas an duine.
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CUBE CONNECTED CITIES Tionscadal 
a bheidh ar siúl idir Feabhra agus mí 
na Samhna 2020, a bhfuil d'aidhm leis 
na teorainneacha a cheaptar a bheith 
i gceist ó thaobh spáis agus ama a 
chur de leataobh. Déanfaidh Gaillimh, 
i gcomhar le MIT Media Lab agus Ars 
Electronica, an chéad ghréasán de 
thimpeallachtaí fíorúla tumthachta 
ilúsáideoirí ar domhan a fhorbairt ar fud 
na cruinne. Beidh spásanna meaitseáilte 
i nGaillimh, Linz, Tóiceo, Shang-hai, 
Nua-Eabhrac agus Bostún a ndéanfar 
rindreáil orthu ar innealra cluichíochta 
ionas go gcruthaítear timpeallachtaí 
fíorúla réaltachtaí measctha agus iad 
comhcheangailte le chéile. Beidh ar 
chumas dhaoine i spásanna atá na 
mílte míle óna chéile na daoine eile a 
fheiceáil, a aireachtáil, a chloisteáil, a 
chuimilt agus caidreamh a dhéanamh 
leo i saol fíorúil nua réaltachta 
measctha faoi mar a bheidís ar aon 
láthair amháin. Beidh na spásanna 
measctha sin mar a bheadh canbhás 
comhcheangailte inar féidir réim nua 
ealaíne, feisteas nua ealaíne agus 
oirfidíocht de chineál nua a dhéanamh. 

Príomhléiritheoir Real Sim, Gaillimh 

FROM HERE ON Déanfar cultúr 
comhaimseartha na hEorpa a chíoradh 
agus a chur chun cinn trí cheol 
leictreonach agus trí ealaín dhigiteach 
den nuáil. Déanfar coimisiúnú don 
fhéile seo a bheidh ar siúl i nGaillimh 
i mí na Samhna 2020 ar mheascán 
d'ealaíontóirí ceannródaíochta agus 
den lucht teicneolaíochta is tionscantaí 
agus tabharfar cuireadh dóibh 
athshamhlú a dhéanamh orainn agus 
ar an timpeallacht ina bhfuiltear trí 
theicneolaíocht dhigiteach a úsáid agus 
trí réimsí fuaime digiteacha atá ag teacht 
chun cinn. Ar na téamaí a scrúdófar mar 
chuid den fhéile, beidh an todhchaí 
samhalta, cathracha claochlaithe 
agus an tionchar atá ag teicneolaíocht 
dhigiteach ar an tuiscint dhomhanda 
maidir le féiniúlacht agus láthair. 
Déanfaidh From Here On an chathair 
ar fad a ghabháil ionas go mbíonn 
ealaín le feiceáil i gcoirnéil dhearmadta; 
ceol ar siúl in ionaid nach ionaid 
ceoil, stáisiúin peitril, siopaí leabhar, 
óstáin thréigthe agus hallaí pobail. 

Príomhléiritheoir Mary Nally 

 

INTERACTION Saotharlann 
turgnamhachta ceithre bliana (2017–
2020) trína bhféachtar le hoibriú agus 
saothar a chruthú mar a dtagann 
an amharclannaíocht thumthach 
rannpháirtíochta, teicneolaíocht 
idirghníomhaíochta agus scéalaíocht 
neamhlíneach cluichíochta trasna 
ar a chéile. Trí oibriú le páirtnéirí ar 
a n-áirítear Punchdrunk, MIT Media 
Lab agus Ars Electronica, cruthófar 
saothar faoi Interaction lena ndéantar 
cíoradh ar an ról atá le fulangacht agus 
le freagracht san Eoraip i rith an 21ú 
Céad, ag tabhairt dhúshlán an lucht 
féachana go hiomlán trí shainshonrú a 
dhéanamh ar bheartaíocht an phobail 
i ndáil le ceisteanna faoi leith, mar 
shampla imirce éigeandála, téamh 
domhanda agus éagothromaíocht 
shóisialta. Mar chlabhsúr le hobair na 
saotharlainne, beidh féile de léiriúcháin 
thumthacha nuálacha a mbeidh an 
lucht féachana rannpháirteach iontu 
i nGaillimh agus ar fud na hEorpa 
i mí Aibreán – Bealtaine 2020. 

Príomhléiritheoir  
Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe 

IN THE THICK OF IT Tá rún ag Fleadh 
Scannánaíochta na Gaillimhe an chathair 
a bheith i gceann an róid maidir le 
Scéalaíocht Fhíorúil Scannánaíochta trí 
choimeádaíochta a dhéanamh ar chlár 
den ábhar réaltachta fíorúla is fearr i mí 
Iúil 2020. Sáróidh an fhéile In the Thick 
of it teorainneacha fisiciúla an fhráma 
agus an scáileáin trí lucht féachana 
ar fud na hEorpa a tharraingt isteach 
i saolta atá tumthach go hiomlán, i 
ndáil le scéalaíocht, scannáin faisnéise 
agus ábhar beo scannánaíochta lena 
mbaineann an réaltacht fhíorúil. Beidh 
réimse forleathan scannánaíochta ar fáil 
le clár na scannán, beochan réaltachta 
fíorúla, ficsean eolaíochta atá trom ó 
thaobh VFX, scannáin faisnéise trína 
dtumtar an lucht féachana i súile, i 
gcolainneacha, i bhfuaimeanna agus 
is saol dhaoine eile, ionas go bhfuil 
gach duine den lucht féachana i mbun 
stiúrthóireachta ar a bhfeiceann siad. 

Príomhléiritheoir  
Fleadh Scannánaíochta na Gaillimhe 

Páirtnéirí Náisiúnta Tribal 
City Games Pocket Anatomy, 
Cúram, Centre for Research 
in Medical Devices, Foras 
na Mara Moonfish, Mmmm 
Theatre, Dodo Theatre, John 
Rogers Theatre, Ait ait, Alive-O, 
Guerrilla Aerial Collective, 
Léann na Drámaíochta agus 
na hAmharclannaíochta, OÉ 
Gaillimh, EcoVillage, Cloch 
Shiurdáin, Comharchumann 
Mhuirbhigh, Biorra 2020, Access 
Music Project, FEAST, Ragairi, 
Ciotóg, Dirty Circus, Foróige, 
Puzzle, Kinetika, Engage Art 
Studios, Over the Edge, Scoil 
Scannánaíochta agus Meán 
Digiteach Huston, Institiúid 
Teicneolaíochta na Gaillimhe 
agus Mhaigh Eo, Institiúid 
Theicniúil na Gaillimhe, Ionad 
Scannánaíochta na Gaillimhe

Páirtnéirí Eorpacha/
Idirnáisiúnta  
MIT Media Lab (SAM),  
Ars Electronica (AT),  
Artanim Interactive (CH);  
Catapult, EPOCH, Bap to 
the Future, Science Gallery 
International; Mapping Festival 
(CH), Unsound (PL), OFFF (ES), 
Future of Everything (UK), Us 
Two (UK), Sonos (UK), Biophilia 
Educational Project (IS), 
Punchdrunk (UK), CREW (BE), 
Critical City Upload (IT), Platiges 
(PL), Doodpard (NL), Ontroerend 
Goed (BE), Komuna Warszawa 
(NL), The Other Way Works (UK), 
Lundahl & Seitl (UK), Sundance 
(USA), Tallinn Black Nights (EE), 
Motovun (HR), Edgeryders (BE), 
POC21 (FR), EcoLise Network 
(EU), The Art of Hosting 
Network (líonra domhanda), 
Institute Without Boundaries 
(CDN), Open Care (IT), Possibility 
Management (IT), Open Source 
Circular Economy (DE), Musion 
(UK), Be Another Lab(BE), 
Amistadelab (IT), KRETS (SE), VR 
Lab France (FR), Transmission 
Gallery (UK), York (UK), Lyon 
(FR), Linz (AT) Cathracha Ealaín 
na Meán UNESCO, Bradford(UK), 
an Róimh (IT) Cathracha 
Scannánaíochta UNESCO, 
Cultivamos Cultura (PT)

Arna léiriú ag léiritheoirí 
éagsúla le cúnamh taca 
ó Ghaillimh 2020
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an chomhréir agus an ghramadach don fhriotal 
scéalaíochta nach dtuigtear ina hiomláine go fóill a 
leagan amach. Mar chlabhsúr leis an gclár, cuirfear 
16 saothar coimisiúnaithe ar taispeáint ag an bhféile 
scannánaíochta réaltachta fíorúla ‘Peripheral Visions’

Príomhléiritheoir Gaillimh Cathair Scannánaíochta UNESCO. 
Tráthchlár Scoileanna Samhraidh 2017, 2018, 2019, Féile 2020. 
Ionad Cathair na Gaillimhe: Campas OÉG agus Campas GMIT 

WAVES OF ENTANGLEMENT Beartaíocht an chomhair, 
gan dealú teorann eatarthu, atá san ealaín agus 
san eolaíocht faoin tráth seo. Is ábhar buartha ar 
fud an domhain ceisteanna éiceolaíochta faoin 
tráth seo. Cruthófar le Waves of Entanglement 
nóid maidir le sealanna cónaitheachta ealaíne agus 
eolaíochta i nGaillimh. Cothófar an chomharobair idir 
réimsí éagsúla agus tabharfar an saothar taighde 
is nuálaí atá á dhéanamh ag ealaíontóirí agus lucht 
eolaíochta san Eoraip le chéile le húsáid threascartha 
a bhaint as i ndáil leis na meáin chumarsáide, cúrsaí 
teicneolaíochta agus cúrsaí eolaíochta. Beidh sé 
bunaithe ar chóras comharthionscadal idir forais 
éagsúla san Eoraip. Mar chuid den Tionscadal eagrófar 
sealanna cónaitheachta maidir leis an léiriúchán agus 
taispeántais ón mbliain 2017 ar aghaidh agus beidh 
comhdháil ar siúl sa bhliain 2020 de shaothar na 
n-ealaíontóirí rannpháirteacha. Cothóidh an tionscadal 
seo caidreamh de chineál nua idir tionscal na taighde 
agus na tionscail chruthaitheachta i nGaillimh. 

Príomhléiritheoir/Príomhealaíontóir(í)  
Cultivamos Cultura (Portugal). Tráthchlár 2017–2020. 
Ionad The Printworks, Cathair na Gaillimhe

OIDHREACHT NA gCLÁR SUAITHEANTAIS

Beidh gach clár acu seo ina bhonn taca faoin 
bhforbairt ar ghairmré ealaíontóirí aonair, ar 
chomhair, ar oibrithe cultúir agus ar inbhuanaitheacht 
fhadtéarmach ghrúpaí pobail i gcathair agus i gcontae 
na Gaillimhe. Tagann na cláir seo go dlúth leis na 
haidhmeanna straitéiseacha a luaitear sa Straitéis 
Cultúir, cuireann siad leis an inbhuanaitheacht, le 
daoine cumasacha agus cruthaitheacht a choinneáil 
sa réigiún agus leis an gcaidreamh, comharoibriú 
agus gluaisteacht idirnáisiúnta. Rinneadh tástáil 
phíolótach ar thrí cinn de na ceithre Thionscadal 
Suaitheantais i rith na bliana 2016. Ón méid a 
foghlaimíodh uaidh sin, táthar níos tréine den tuairim 
go bhfuil struchtúr daingean faoin gclár againn. Is 
cláir iad seo a d'eascair go díreach ón bpróiseas 
comhairliúcháin agus ón bpróiseas forbartha a bhain 
le Céim I agus luaitear gach ceann acu sa Chéad 
Leabhar Tairisceana. Is cruthúnas soiléir na Tionscadail 
Suaitheantais go raibh aird ag Meitheal an Chláir 
ar ar mian leis na daoine, ar an tionchar is mian le 
daoine a bheith ag ainmniúchán mar chathair ECOC 
agus a thugtha atá siad d'oibriú le Gaillimh 2020 
d'fhonn aidhmeanna na gclár seo a bhaint amach.

PILGRIM Ón Ardeaglais i gCluain Fearta go dtí na 
cillíní ar Sceilig Mhichíl, bhí iarthar na hÉireann ar feadh 
na mílte bliain ina phríomhláthair mainistreachais 
agus ina thaisce eolais, ceangailte leis an Eoraip 
trí bhealaí oilithreachta agus lárionaid léinn. Le 
Pilgrim, déanfar an traidisiún sin maidir le heolas a 
chraobhscaoileadh a chumasc le modhanna nua 
oibre i ndáil le cúrsaí teicneolaíochta, éiceolaíochta 
agus cultúir. Trí haiceatáin, campaí nuála sóisialta 
agus féilte cultúrtha, iad ar fad á spreagadh ag 
traidisiún an mhainsitreachais, tabharfaidh Pilgrim 
daoine ar na seanchonairí a bhaineann le stair 
chomónta na hEorpa ionas go dtugtar dreamanna 
tionscantacha le chéile i sráidbhaile seachlogánta. 
Beidh ealaíontóirí, lucht teicneolaíochta agus 
tionscantóirí éiceolaíochta ar áiteanna ar fud na 
hEorpa ina gcónaí le chéile i sraith sholúbtha de 
'Mhainistreacha' ina maireann siad agus ina n-oibríonn 
siad mar chuid den chomhar, agus iad ag dul i ngleic 
le cruacheisteanna maidir le hinbhuanaitheacht 
timpeallachta, comhdhlúthú agus maitheas an duine.

Príomhléiritheoir An Áit Eile Tráthchlár Mainistir: Eanáir–Márta 
2020; Meitheal: Bealtaine–Iúil 2020; Oilithreacht: Meán Fómhair 2020. 
Ionad Caisleán na Creige, OÉG, Áras na nGael/Teach Ealla Bán

(UN)INHABITANTS Trí theilgean holagrafaíochta, 
déanfar na daoine atá ligthe i ndearmad, a bhfuil 
neamhaird orthu agus a bhfuiltear uaigneach ina 
ndiaidh a chur ar ais de réir a chéile ar shráideanna 
mórthráchta na hEorpa – lucht imirce éigeandála, 
daoine gan dídean, daoine nach bhfuil a dtuairisc le 
féil. De réir mar atá an Eoraip ag coimhlint le féiniúlacht 
chomhdhlúth a chruthú don phobal, is minic a 
dhéantar neamhaird dóibh siúd atá imeallach. Trí 
theilgean holagrafaíochta a úsáid chun an miontaibhsí 
seo agus na daoine gan iomrá a chur ina seasamh i 
gceartlár chathracha gnóthacha na hEorpa, tabharfar 
ar an lucht féachana aird a thabhairt ar an ní nach 
eol dóibh agus ar an slua ar tugadh neamhaird orthu 
san am a chuaigh thart. Déanfaidh ealaíontóirí agus 
scríbhneoirí as Gaillimh agus áiteanna ar fud na hEorpa 
taighde mar gheall ar na pearsaí seo, ón ré atá díreach 
thart agus anall ón tseanaimsir, d'fhonn iad a chruthú. 

Príomhléiritheoir 126 Artist Run Gallery – Lucy Elvis.  
Tráthchlár Aibreán-Bealtaine 2020. Ionad Cathair 
na Gaillimhe, an tSairdín, Malmo, Glaschú

VR STORY STUDIO Tá scríbhneoirí iomráiteacha i saol 
na litríochta, leithéidí Yeats agus Synge, ag teacht 
go Gaillimh leis na cianta ag iarraidh inspioráide ón 
oidhreacht scéalaíocht béil, ó na scéalta sí agus ón 
seanchas in Éirinn. Comharthionscadal sainiúil atá 
sa tionscadal seo idir trí fhoras léinn tríú leibhéal i 
nGaillimh agus Córas Chathracha Cruthaitheachta 
UNESCO (Meáin Chumarsáide agus Scannánaíocht) 
agus déanfar cíoradh ar an ionchas nach eol go fóill 
maidir le scéalaíocht thumthach i ngearrscannáin 
anamúlachta réaltachta fíorúla, i scannáin 
faisnéise agus i bhfadscannáin pictiúrlainne. Beidh 
scríbhneoirí agus stiúrthóirí ó réimsí na scannán, na 
hanamúlachta agus na cluichíochta, á dtabhairt le 
chéile ag Scoileanna Samhraidh maidir le Réaltacht 
Fhíorúil, arna n-eagrú blianta i ndiaidh a chéile 
ar champais ollscoileanna na Gaillimhe, d'fhonn 
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ar an droichead atá ionainne isteach san Eoraip. 

Tráthchlár An 1 Feabhra 2020 (Lá Fhéile Bríde) Ionad Suíomh 
Aerfort na Gaillimhe Arna léiriú ag Gaillimh 2020

LANDING
Maidir leis an imeacht dúnta, tá beartaithe againn 
sraith ollmhór suiteálacha soilse ar fud na cathrach 
agus an chontae. Déanfar coimeádaíocht, dearadh 
agus cóiréagrafaíocht orthu chun tionchar agus 
buaicphointí na bliana 2020 a léiriú, chomh maith 
leis an méid atá le teacht. AURORA WEST an teideal 
oibre air agus táthar i mbun oibre air. Is í Gaillimh 
an chéad chathair in Éirinn atá mar chomhalta 
Lighting Urban Community International (LUCI).

Tráthchlár Dé hAoine, an 4ú Nollaig, Dé Domhnaigh an  
6ú Nollaig 2020 Ionad Cathair na Gaillimhe agus Contae na Gaillimhe 
Arna léiriú ag Gaillimh 2020 agus Galway Light Brigade

OIDHREACHT AN CHLÁIR

Breathnófar ar roinnt de na tionscadail WEIGH 
ANCHOR mar imeachtaí Spectacle chomh maith, mar 
shampla GALWAY GHOST TRAIN agus GILGAMESH 
ach cuirfimid imeachtaí oscailte agus dúnta ar fáil a 
bheidh tarraingteach don phobal, do na meáin agus 
do thurasóirí, ag tús agus ag deireadh na bliana. 
Déanfaidh na himeachtaí sin léiriú ar Ghaillimh agus 
fógrófar iad don Eoraip agus don diaspóra trinár 
straitéis cumarsáide Príomhchathair Chultúir Fhíorúil 
agus trínár bpáirtnéireachtaí craoltóireachta. Tá de rún 
againn léirithe móra ag tús agus ag deireadh na bliana 
a dhéanamh de na himeachtaí sin, a chuirfidh fáilte 
roimh dhaoine ag an tús agus a chuirfidh fonn orthu 
tuilleadh taithí a fháil ar Ghaillimh agus ar na daoine, an 
taobh tíre agus na teangacha éagsúla ag an deireadh.

LAUNCHING 
AND LANDING
Chomh maith leis an gclár féilte bliantúla 
a bhíonn i nGaillimh agus a bhfuil an-
cháil orthu, Fleadh Scannánaíochta na 
Gaillimhe, Féile Ealaíne Idirnáisiúnta na 
Gaillimhe, Cúirt, an Fhéile Litríochta, Féile 
Ealaíon Pobail an Chlocháin agus Féile 
Oisrí Dhroichead an Chláirín, déanfar 
Gaillimh 2020 a sheoladh ar bhealach 
a tharraingeoidh aird. Tá cumas maith 
léiriúcháin i nGaillimh maidir le hócáidí 
ar mhórscála a chur ar bun agus tá teacht 
ar shaineolas idirnáisiúnta maidir le 
cláir a leagan amach, stiúradh ealaíne 
agus cúnamh léiriúcháin cúltaca nó 
cúnamh teicniúil ar an leibhéal is airde. 

LAUNCHING
Ag cloí go dílis dúinn leis an bpróiseas comhairliúcháin 
agus comhchruthaithe, is é atá d'aidhm againn 
go ndéanfadh na príomhealaíontóirí agus na 
príomhléiritheoirí comhchoimeádaíocht agus 
comhchruthú ar ócáid seolta a bheidh ina shlat 
tomhais maidir le bliain an ainmniúcháin. Ó tharla go 
bhfuil Éire ar na réimsí is gaire do Mheiriceá Thuaidh 
san Aontas Eorpach agus gur ansin atá cónaí ar 
sciar mór de dhiaspóra na hÉireann, meastar gur 
tábhachtach go mbeadh léiriú san ócáid seolta ar 
an gceangal atá againn leis na Stáit Aontaithe agus 
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WEIGH ANCHOR
Beidh roinnt de na heagraíochtaí cultúir 
seanbhunaithe i nGaillimh páirteach sna 
tionscadail a thagann faoi scáth Weigh 
Anchor agus iad ag obair ar shaothar 
ardaidhme ar mhórscála lena mbaineann 
gné thábhachtach láidir Eorpach agus 
i roinnt cásanna is é an chéad uair 
ag na heagraíochtaí é comharobair a 
dhéanamh le páirtnéirí san Eoraip. 
Tá taithí, cumas agus ardaidhmeanna eagraíochtaí cultúir na Gaillimhe le brath ar na 
tionscadail seo a mbeidh ábhar spreagtha, siamsaíochta, spéise agus dúshláin iontu 
do na rannpháirtithe agus don lucht féachana ar fud na Gaillimhe, na hÉireann agus 
na hEorpa. Beidh lón iontais agus inspioráide as Mirrored Pavilions le John Gerrard i 
gConamara agus Santander; cuirfear an briseadh croí agus an méala in iúl le Middle 
Island Amharclann an Druid in Inis Meáin agus sa Chorsaic; beidh éagothroime 
agus cothroime á gcur sa saol i bpobail éagsúla ag Galway Community Circus agus 
aon pháirtnéir déag téadchleasaíochta as an Eoraip le Wires Crossed. Léireoidh 
na healaíontóirí agus na heagraíochtaí seo ar fad a bhfuil de chumas i muintir na 
Gaillimhe nuair a spreagtar iad chun tabhairt faoi thograí nua, dúshláin nua a shárú 
agus cur chuig saothair a chruthú ar bhealaí nua do dhreamanna nua lucht féachana.
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Páirtnéirí Náisiúnta Macnas, an 
Compántas Óige, Amhránaithe 
Barócacha na Gaillimhe, Scoil Cheoil 
Bhaile Átha an Rí, Youth Ballet 
West, Coole Music, Acadamh Ceoil 
na Gaillimhe, Scoil Cheoil Chloch 
an Fhómhair, Áth Cinn, Meánscoil 
na nÍosánach, Coláiste na Coiribe, 
Irish Street Arts, Circus & Spectacle 
Network (ISACS), Lir, Acadamh 
Náisiúnta Ealaín na Drámaíochta, 
Baile Átha Cliath, Institiúid Ealaíne, 
Deartha agus Teicneolaíochta Dhún 
Laoghaire (IADT), Baile Átha Cliath

Páirtnéirí Eorpacha Helen Marriage, 
Léiritheoir Comhairleach, Artichoke 
(UK), Julian Crouch – dearthóir (UK), 
(Salt: Collective (NL), Pete Bateman 
Carnavasari (FR), Mikhail Karikis (GR 
Norfolk and Norwich Festival (UK)

Tráthchlár 2017 Forbairt agus Pleanáil 
2018 Roghnú cliair i measc an phobail 
agus oiliúint 2019 Rannpháirtíocht, 
forbairt/léiriú taibhréime 2020 Cur 
i láthair ina thrí chuid, Feabhra, 
Bealtaine, Oíche Shamhan/Samhain 

Ionad Cathair na Gaillimhe, Contae 
na Gaillimhe agus Oileáin Árann.

Comhléiritheoirí Macnas 
agus Gaillimh 2020

GILGAMESH
Macnas, Noeline Kavanagh (Stiúrthóir), Marina Carr (Drámadóir)

Tá saothar á chur i láthair ag Macnas ar shráideanna na Gaillimhe, sna 
Stáit Aontaithe, san Astráil agus san Eoraip le breis agus tríocha bliain. 
Tabharfaidh an compántas faoi thionscadal ardaidhme i ndáil le Gaillimh 
2020 ar leibhéal a sháróidh a ndearnadh go fóill. Seó spleodrach 
amharclannaíochta atá in Gilgamesh a bhfuil scéal eipiciúil mar bhun leis 
is sine de mhíle bliain ná saothar Hóiméar. Is é Gilgamesh an uile dhuine 
againn: laoch, ceannaire ceannasach brúidiúíl, leanbh ar tugadh gean 
dó, dídeanaí, saoránach. Déanfar claochlú ar Chathair agus ar Chontae 
na Gaillimhe, beidh gach láthair ina stáitse, agus 500 rannpháirtí ar fud 
trí cinn de ghníomhartha i mbun chineálacha iomadúla ealaíne. Tá dea-
chlú ar Mhacnas maidir le rannpháirtíocht an phobail agus cúrsaí caidrimh 
agus beidh an bheocht atá ag rith leis an iliomad compántas óige i 
nGaillimh á thapú chomh maith le spéis dhaoine níos sine ná sin as phobal 
a chothú ionas go mbíonn Gilgamesh ina thionscadal lena mbaineann 
glúnta éagsúla. Beidh an portach i gConamara, Oileáin Árann, monarcha 
fholamh, bruachbhailte, moscanna, séipéil, sléibhte, báid agus busanna 
ina stáitsí. Tá taithí 30 bliain ag Macnas i mbun saothar a chur ar bun a 
tharraingíonn moladh lucht léirmheastóireachta agus oibreofar i gcomhar 
le healaíontóirí a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu chun seó amharclannaíochta 
de chuid an 21ú céad a chruthú. Dia dhá thrian de Gilgamesh, duine 
an tríú cuid, Dáibhí agus Góiliat san aon phearsa amháin. Tá liosta na 
gcaibidil mar a bheadh gluais maidir le cás an duine; réabadh, beannaithe 
agus mallaithe, scanrúil, tuisceanach, greannmhar agus tragóideach.

I gCuid I, cuirtear na carachtair i láthair, déantar athshamhlú ar an ríocht 
miotaseolaíochta i gcathair de chuid na linne seo, troidtear cath le 
hainmhithe miotaseolaíochta agus cuirtear scéal seirce i láthair. Tarlaíonn 
sin ar fad i lár na cathrach, in áiteanna taobh istigh agus taobh amuigh. 

Tórramh agus sochraid, de réir na ndeasghnátha, atá i gCuid II 
agus leantar an príomhcharachtar a dhéanann deoraí de féin 
ag dul trí réimse tíre atá diamhair, uaigneach, álainn. 

I gCuid III, téann an príomhphearsa i mbun a chuid eachtraíochta 
ag iarraidh an bheatha shíoraí a bhaint amach ar an láthair 
dheireanach, i gceantar foirgníochta nó faoin tuath. 

Tiocfaidh de thoradh ar an tionscadal seo go gcruthófar cumas cultúir 
i sraith bailte éagsúla i gContae na Gaillimhe. Beidh sé ar cheann de na 
tionscadail is airde aidhm ar chlár Ghaillimh 2020, an cumas atá ón nádúr 
i muintir na háite á chumasc trí chomharoibriú le saineolas idirnáisiúnta 
ionas go gcruthaítear acmhainn mhaith caidrimh idirnáisiúnta maidir 
le saothar sráide agus seónna spleodracha a chur ar siúl in Éirinn. 
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Páirtnéirí Náisiúnta Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh, Ambasáid 
na Fraince in Éirinn 

Páirtnéirí Eorpacha Immersione, 
Corsica (FR) agus Corsesca 
Production (FR), Theatre Cymru, 
An Bhreatain Bheag (UK)

Tráthchlár 2017 forbairt 
chruthaitheach 2018 forbairt theicniúil

2019 Forbairt páirtnéireachta/
cliar a roghnú/ oiliúint

2020 Taibhréim (Aibreán 
agus Meitheamh)

Ionad Inis Meáin, Gaillimh, Cathair 
na Gaillimhe, an Chorsaic

Comhléiriúchán de chuid 
Amharclann an Druid 
agus Gaillimh 2020

MIDDLE ISLAND
Amharclann an Druid, Gaillimh, Garry Hynes (Stiúrthóir), Colm Toibín 
(Scríbhneoir), Marie Mullen (Aisteoir), Francis O’Connor (Dearthóir)

Cuirtear tús le Middle Island ar an gcéibh i Ros an Mhíl, Contae na Gaillimhe. 
Téann an lucht féachana ar thuras farraige ansin anonn go dtí an taobh tíre 
sceirdiúil in Inis Meáin agus leantar ansin den stáitsiú ar fud an oileáin. Tá 
Middle Island bunaithe ar Testament, nóibhille agus dráma de chuid Choilm 
Tóibín ina gcuirtear i láthair saol Mhuire tar éis bhás a mic, Íosa. Déantar 
scéal dheoraíocht scanrúil Mhuire a chíoradh chomh maith le téamaí 
maidir le cur ó láthair, imeallachas, imirce, cultúir dúchais, mionteangacha, 
ilteangachas agus creideamh. Déanfar an t-ábhar a chur i láthair le deichniúr 
(10) aisteoirí proifisiúnta agus le hoirfidigh (20) a tharraingítear as an bpobal 
áitiúil. Beidh an dealú sin idir an lucht féachana agus na rannpháirtithe á 
threascairt agus turas an lucht féachana ar aon dull leis an turas a thugann 
lucht deoraíochta ag déanamh ar thíortha coimhthíocha i bhfad ó bhaile, 
gan eolas acu ar a mbeadh i ndán dóibh. Beidh próiseas straitéiseach 
ina chuid den léiriú ar Middle Island trína gcothófar cumas in ealaíontóirí 
atá lonnaithe i nGaillimh agus in Éirinn agus beidh malartú idirnáisiúnta 
idir ealaíontóirí ina chuid den tionscadal freisin. Cuirfear an tionscadal ar 
siúl ar láthair eile san Eoraip chomh maith, sa Chorsaic, le rannpháirtíocht 
an phobail ansin. Tá Amharclann an Druid ag obair le Theatre Cymru sa 
Bhreatain Bheag freisin maidir le taighde ar mhionteangacha na hEorpa. 

Ainneoin clú agus cáil ar Amharclann an Druid ar stáitsí idirnáisiúnta ó 
cuireadh an compántas ar bun 40 bliain ó shin, go háirithe i Londain, 
i Nua-Eabhrac agus ar fud na hAstráile, beidh seo ar an gcéad 
bheart i gcomhar le páirtnéirí Eorpacha ag an gcompántas. 
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Páirtnéirí Náisiúnta 
Ceolfhoirne, Ceathairéad agus 
Cóir RTÉ, Cór Resurgam 

Páirtnéirí Eorpacha Ceol Naofa, 
Féile na nGrúpa Ceoil Eaglasta 
(éagsúil), Ceolfhoireann Bharócach 
Elbipolis (DE), Mid Wales Opera 
(UK), Ensemble Organum (FR), 
Cumpagnia (FR), Centru di Creazione 
Musicale Voce Corsica (FR)

Tráthchlár Clár caidrimh 
ar feadh na bliana 2020

Ionad Mainistir na Coille Móire, 
Séipéal Áth Cinn, an Teampall 
Mór (Eaglais Choláisteach 
San Nioclás) agus ionaid eile 
a bhaineann le hábhar 

Comhléiritheoirí: Gaillimh 
2020 Ceolfhoireann Coirme 
RTÉ, Cór Resurgam 

Páirtnéirí Náisiúnta Foras na Gaeilge

Páirtnéirí Eorpacha Arad 
Goch, An Bhreatain Bheag (UK) 
Starcatchers, Albain (UK) NIE, 
Sasana (UK), Odsherred Teatre 
(DK), Teatre Mummpitz (DE), 
Ostfold (NO), Sala Baratza (ES), 
Toa Graz (AT), Velo Theatre

Tráthchlár Seachtain na 
Gaeilge (Márta); Lá Theangacha 
na hEorpa (26/9/2020)

Ionad Ionaid iomadúla sa Chathair 
agus ar fud an chontae go dtí 
go mbíonn na seacht gcochall 
scéalaíochta feistithe ar an bhFaiche 
Mhór sa deireadh. Tabharfar 
na cochaill ar chamchuairt ina 
dhiaidh sin i dtíortha na bpáirtnéirí 
Eorpacha i rith na bliana 2021/22

Comhléiritheoirí Gaillimh 
2020 agus Branar

SPIRITUS
Mark Duley, Stiúrthóir Ealaíne,  
Resurgam Eaglais Choláisteach San Nioclás 

Spreagann Spiritus, clár den Cheol Eaglasta, ócáidí macántachta, 
rannpháirtíochta agus deasghnátha i gcomhar ar fud na Cathrach agus 
an Chontae. Is é an Teampall Mór atá ag croílár thionscadal Spiritus, 
Eaglais Choláisteach San Nioclás, an tearmann ársa i gceartlár chathair 
na meánaoise i nGaillimh a mbeidh comóradh á dhéanamh ar 700 bliain 
ó thráth a bunaithe sa bhliain 2020. Tá pobail adhartha éagsúla lonnaithe 
sa séipéal seo chomh maith le hEaglais na hÉireann, eadhon, Eaglais 
Cheartchreidmheach na Rúise, Eaglais Cheartchreidmheach na Rómáine, 
Críostaithe Mar Thoma na Siria. Déanfar ceiliúradh ar an éagsúlacht sin 
le Spiritus, trí chíoradh a dhéanamh ar shaibhreas anáil na hinspioráide 
trí thraidisiúin cheol eaglasta an hEorpa agus réimsí níos faide ó bhaile. 
Tá trí ghné ardaidhme ag baint le clár na bliana sa Teampall Mór:

Is ceoldráma a scríobhadh ionas go mbeadh páirt ann ag amaitéaraigh atá 
i leagan comhaimseartha de Noyes Fludde (Benjamin Britten) a mbeidh 
páirt ann ag pobail éagsúla, grúpa óige agus scoileanna i nGaillimh. Ceol 
Naofa: A festival of sacred music ag a mbíonn fáilte roimh chompántais 
ceoil eaglasta de thraidisiún na nIúdach, na Moslamach, na mBúdach, 
na gCríostaithe Ceartchreidmheacha, na gCríostaithe agus compántais 
eile a chuireann ceol eaglasta traidisiúnta i láthair. Beidh comhar seanma 
cónaitheach á chruthú ag Cór Resurgam na hÉireann agus ag cór 
Elbipolis na Gearmáine sa Teampall Mór agus tá aontaithe ag Elbipolis 
comhpháirtíocht cláir a chothú le féilte eile sa Ghearmáin. Mar chuid den 
chlár Spiritus, beidh caidreamh breise á chothú trí láithreacha beannaithe ar 
fud an chontae. Tá léiriú sainchóirithe don láthair á fhorbairt le Ceolfhoirne, 
Ceathairéad agus Cóir RTÉ maidir le Dialogues des Carmélites (Francis 
Poulenc) ag a mbeidh daoine de mhuintir na Gaillimhe le feiceáil ag cur 
díobh mar chuid de shlua rannpháirtíochta a bhfuil fonn éirí amach orthu. 

SRUTH NA TEANGA – FLOW OF LANGUAGE 
Branar, Marc MacLochlainn, Stiúrthóir Ealaíne

Cruthóidh compántas amharclannaíochta Gaeilge na Gaillimhe a chuireann 
saothar ar stáitse do leanaí agus do theaghlaigh saothar tumthach ar 
mhórscála atá sainchóirithe don suíomh ionas go dtaithíonn an lucht 
féachana gnéithe éagsúla den fhinscéalaíocht agus de chineálacha eile 
scéalaíochta a ghabhann leis an gCultúr Gaelach. Is é bun na cúise maidir 
leis an tionscadal seo go ndéantar athshamhlú le meitheal ealaíontóirí 
idirnáisiúnta, lucht amharclannaíochta, amharcealaíne, ceoil agus ealaíne 
digití, ar scéalta de chuid chultúr na Gaeilge. Beidh seacht gcinn éagsúla 
de 'chochaill scéalaíochta' i gceist agus beidh scéal faoi leith ag baint le 
gach cochall faoi leith a ríomhann stair Chultúr Dúchasach na nGael agus 
stair mhionteangacha. Ainmneoidh páirtnéirí san Eoraip ealaíontóirí a 
bheidh i meitheal d'ealaíontóir as Éirinn agus d'ealaíontóirí idirnáisiúnta ag 
obair ar an tionscadal. Triúr a bheidh i ngach meitheal ag obair i gcomhar 
ar chochall scéalaíochta faoi leith. Tiocfaidh an lucht féachana trí gach 
cochall i ndiaidh a chéile. Beidh an tionscadal ar siúl i mí Márta 2020 i 
rith Sheachtain na Gaeilge agus mar chlabhsúr leis níos faide amach 
an bhliain sin, cuirfear na seacht gcochall scéalaíochta i láthair in aon 
ionad amháin i gCathair na Gaillimhe ar Lá Theangacha na hEorpa, an 

26 Meán Fómhair 2020. Déanfar ina dhiaidh sin, camchuairteanna san 
Eoraip a fhorbairt leis na heagraíochtaí páirtnéireachta. Beidh ealaíontóirí 
iomráiteacha as Éirinn agus as an Eoraip ina meantóirí ag na healaíontóirí 
rannpháirteacha d'fhonn freastal don fhorbairt ar cheird an ealaíontóra agus 
don fhorbairt chruthaitheach ar an tionscadal. Fágfaidh an tionscadal le 
hoidhreacht meitheal ealaíontóirí, meithle teicniúla agus meithle léiriúcháin 
a bhfuil ar a gcumas saothar ar chaighdeán idirnáisiúnta a chruthú agus a 
chur le chéile agus beidh an tacar scileanna acu leathnaithe go mór ionas 
gur saibhre an saothar is féidir leo a dhéanamh siad as sin amach. Cothófar 
freisin an acmhainn bainistíochta trí chur isteach ar chúnamh i leith an 
tionscadail seo ón Eoraip Chruthaitheach i mí Deireadh Fómhair 2017.
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Páirtnéirí Náisiúnta GIAF

Páirtnéirí Eorpacha/Idirnáisiúnta 
section.a art.design.consulting 
gmbh, Vienna (AT), Inseq Design, 
Vín (AT), Thomas Dane Gallery, 
Londain (UK), Guggenheim Museum 
Bilbao tbc (ES), Dallas Museum of 
Contemporary Art (TBC), Simon 
Preston Gallery, Nua-Eabhrac (USA)

Tráthchlár 2019 Cruthú agus 
Obair Thógála 2020 Feistiú i dtrí 
ionad Feabhra – Samhain

Ionad Abhainn na Gaillimhe 
idir Droichead na mBradán agus 
Droichead Uí Bhriain, Cathair na 
Gaillimhe, Doire Choill/Cnoc Aduaidh, 
Conamara, Co. na Gaillimhe, Vega 
de Pas, Cantabria, Santander (ES)

Comhléiritheoirí Féile Ealaíne 
Idirnáisiúnta na Gaillimhe 
agus Gaillimh 2020

MIRRORED PAVILIONS –  
SAOTHAR DUILLIÚIR (ABHAINN NA GAILLIMHE) 2020/  
SAOTHAR ARBHAIR (SANTANDER) 2020/ 
SAOTHAR SEITHE (CONAMARA) 2020
Féile Ealaíne Idirnáisiúnta na Gaillimhe (GIAF), Ealaíontóir – John Gerrard, Inseq 
Vín, Dearadh agus Déantúsaíocht (AT), Section A, Vín (AT) Léiriú (Fisiciúil)

Bíonn an t-ealaíontóir Éireannach ina chónaí agus i mbun oibre i mBaile Átha Cliath 
agus i Vín. Cruthóidh sé trí chinn de mhórshaothair nua dealbhadóireachta do 
Chathair na Gaillimhe, do Chontae na Gaillimhe agus don Eoraip faoi scáth Ghaillimh 
2020. Beidh pailliún 100 méadar de chineál faoi leith i gceist le gach saothar acu a 
mbeidh scáthán taobh amuigh air ionas go dtéann an foirgneamh ó amharc i ndreach 
na tíre le hAbhainn na Gaillimhe sa chathair; i gConamara, Contae na Gaillimhe 
agus i Santander i dtuaisceart na Spáinne. Beidh gach saothar dealbhadóireachta 
ceangailte le foinse fuinnimh áitiúil, fuinneamh hidrileictreachais, gaoithe nó gréine. 
Trí na foinsí logánta fuinnimh sin a tharlóidh damhsa algartamach a dhéanann figiúirí 
faoi chló duilleoga, seithe agus tuí, bunaithe ar thraidisiúin atá beo go fóill i measc 
dhaoine san Eoraip. Beidh na gníomhartha sin ar siúl taobh istigh den spás atá 
faoi scátháin ar feadh cúrsa bliana agus amharc orthu ag daoine i rith an lae agus 
i rith na hoíche mar gheall ar a dteilgean. Beidh pailliún faoi scátháin ag dul trasna 
Abhainn na Gaillimhe i lár na Cathrach, áit a mbíonn sruth tréan láidir. Beidh an 
foirgneamh sin ina ionad ag saothar nua ealaíne dár teideal Saothar Duilliúir (Abhainn 
na Gaillimhe) 2020 agus ina dhroichead is féidir a thrasnú. Ní is tábhachtach, beidh 
an saothar dealbhadóireachta seo mar a bheadh 'na cosa san abhainn aige' mar 
gheall ar thuirbín bheag hidrileictreachais a bheidh feistithe ar íochtar an droichid 
agus a dtiocfaidh dóthain leictreachais uaidh don fhoirgneamh ar fad. Beidh an dara 
pailliún, dár teideal Saothar Seithe (Conamara 2020) mar a bheadh taibhfhoirgneamh 
ann sa taobh tíre i gConamara, Contae na Gaillimhe, an talamh, an spéir agus an 
t-aer aontaithe ina chéile ina aon saothar foirgníochta diamhair amháin. Beidh an 
tríú pailliún, dár teideal Saothar Arbhair (Santander) 2020 suite i Santander ar chósta 
thuaidh na Spáinne mar léiriú ar aeráid agus ar dhreach na tíre sa réigiún stairiúil sin.

Tá de rún go dtabharfar Pailliún Santander ina dhiaidh sin ar chamchuairt go 
hionaid eile san Eoraip i rith na bliana 2021 agus, trí pháirtnéireacht leis an Dallas 
Museum of Contemporary Art (le deimhniú) agus leis an Simon Preston Gallery 
i Nua-Eabhrac, bheadh i gceist ag Féile Ealaíne Idirnáisiúnta na Gaillimhe an dá 
shaothar 'soghluaiste' a thabhairt ar chamchuairt go Texas agus iad a cheangal 
le foinsí gaoithe agus gréine ansin ionas gur féidir leanúint den damhsa. Beidh 
catalóg / leabhar toirtiúil faoin tionscadal le foilsiú ina mbeidh grianghraif de 
gach pailliún agus é feistithe ina bhunionad i rith na bliana 2020. Beidh roinnt 
gearrscannán faisnéise á léiriú ag an bhFéile Ealaíne ó chuirtear tús leis na saothair 
go dtí go ndéantar iad a fheistiú. Beidh tionchar mór go hidirnáisiúnta ag an 
tionscadal seo trína gcruthófar 'ceann scríbe' amharcealaíne do dhaoine as Éirinn, 
an Eoraip agus níos faide ó bhaile, lucht ealaíne agus daoine den ghnáthphobal 
araon. Beidh an feisteas ealaíne seo le John Gerrard ina eiseamláir maidir le 
saothar ceannródaíochta an ealaíontóra seo as Éirinn a oibríonn i gcomhthéacs 
Eorpach agus Idirnáisiúnta. Beidh ábhar iontais ann agus ábhar inspioráide. 
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Páirtnéirí Náisiúnta Comhairle 
Deartha & Ceardaíochta na 
hÉireann, Oifig na nOibreacha 
Poiblí (Séadchomharthaí Náisiúnta), 
An Clár Fionnachtana 

Páirtnéirí Eorpacha/Idirnáisiúnta 
Craft Scotland Crafts Council (UK), 
Arts Council Malta (MT), Centre 
Artesanal de Menorca (ES), Consell de 
Mallorca (ES), National Confederation 
of Artisans (IT), Danish Crafts & 
Design Association (DK), Institut 
National Metiers d’Art (FR), The Manx 
Museum, Oileán Mhanann (UK), 
Cadw, Rialtas na Breataine Bige (UK), 
Historic Scotland (UK), Elizabeth 
France (IT), An Aireacht maidir le 
Cúrsaí Cultúir agus Turasóireachta 
(IT), Centre des Monuments Nationaux 
(FR), Heritage Malta (MT), Bord 
Náisiúnta Oidhreachta na Sualainne 
(SE), Gníomhaireacht Cultúir na 
Danmhairge (DK), The Orkney 
Museum (UK), Iarsmalann Réigiúnach 
Seandálaíochta Antonio Salinas, 
Palermo (IT), Musée de Préhistoric, 
Carnac (FR), Atelier Francis (IT)

Tráthchlár Ilbhliantúil 2017–2020

Ionad Gaillimh agus 7 n-ionad ar fud 
an chontae, taispeántas camchuairte 

Comhléiritheoirí – Iarsmalann 
Chontae na Gaillimhe 
agus Gaillimh 2020

Páirtnéirí Náisiúnta RTÉ, an tÚdarás 
Craolacháin, The Model and Niland 
Gallery, Sligeach, GMIT Leitir Fraic, 
Eastát Theach na Collchoille, Ambasáid 
na Fraince in Éirinn, Kerlin Gallery

Páirtnéirí Eorpacha/Idirnáisiúnta 
Modern Institute, Glaschú (UK), 
Tanya Bonakdar Gallery, Nua-Eabhrac 
(SAM), Goethe Institute (DE),

Tráthchlár Aibreán – 
Meán Fómhair 2020

Ionad Inis Bó Finne agus 
cósta an iarthair

Coimisiúin: Gaillimh 2020

MONUMENT
Iarsmalann Chathair na Gaillimhe 

Tríd an taispeántas nua idirnáisiúnta seo le comhchoimeádaithe, díreofar 
aird ar na séadchomhartha cloiche is suntasaí agus is áille de chuid na 
hEorpa ar oileáin bheaga. Beidh seandálaíocht, ailtireacht, ceardaíocht, 
dearadh, scannánaíocht, obair thógála, cúrsaí inbhuanaitheachta 
agus oidhreacht cultúir á dtabhairt i gceist leis an taispeántas. 

Cuirfear ar taispeáint na séadchomharthaí ollmhóra, na hiarsmaí beaga 
a fhaightear ina dtimpeall agus saothair nua ceardaíochta arna gcruthú 
trí mhalartú idir déantúsóirí. Déanfar forbairt ar an tionscadal ar feadh 
ceithre bliana le hobair thaighde, cuairteanna ar shuímh, sealanna 
cónaitheachta, siompóisiaim agus camchuairteanna. Beidh spás oideachais 
agus déantúsóra ag gabháil leis an taispeántas i ngach áit a gcuirtear ar 
siúl é agus clár imeachtaí coimeádaithe. Tiocfaidh Iarsmalann Chathair 
na Gaillimhe i gceann an róid le Dúin an Iarthair ar Oileáin Árann agus 
cothófar an caidreamh le meithle a bhaineann leis na Brochs ar Inse Orc, 
Inse Shealtain agus na hOileáin Thiar in Albain; dún Ismantorp ar Oileán 
Oland sa tSualainn; na tuamaí pasáiste ar Oileán Mon sa Danmhairg; Dún 
Caer y Twr ar Inis Món na Breataine Bige; Dún South Barrule ar Oileán 
Mhanann sa Ríocht Aontaithe; tuama ar Oileán Gavrinis amach ó chósta na 
Briotáine sa Fhrainc; na Talayots ar Menorca agus Majorca na Spáinne; na 
Sesi ar oileán Pantelleria amach ón tSicil san Iodáil; Teampaill Ggantilja ar 
Oileán Gozo amach ó Mhálta ionas go gcuirtear taispeántas camchuairte 
le chéile maidir le séadchomharthaí áirithe agus iarsmaí seandálaíochta 
a bhaineann leo. Tiocfaidh scannán faisnéise coimisiúnaithe de thoradh 
ar an tionscadal chomh maith le saothair dhearthóireachta bunaithe ar an 
ábhar seandálaíochta agus ar na séadchomharthaí. Beidh ardán digiteach 
ar líne mar cheangal idir na hoileáin, na séadchomharthaí, pobail na 
n-oileán agus na rannpháirtithe. Beidh clár oideachais coimeádaithe agus 
clár caidrimh ag dul le Monument agus tiocfaidh córas nua páirtnéireachta 
idir iarsmalanna beaga agus páirtnéirí Eorpacha dá bharr sa deireadh 
chomh maith le táirge nua turasóireachta trína gceanglaítear oileáin, 
séadchomharthaí, ionaid agus daoine ar oileáin bheaga timpeall na hEorpa.

PROMISED PARADISES
Mary Cremin, Coimeádaí/Léiritheoir Ealaíontóirí: Susan Philipsz 
(UK), Caoimhe Kilfeather (IE), Eva Rothschild (IE), Isabel Nolan 
(IE), Rhona Byrne (IE), Niamh McCann (IE), Virginie Yassef (Fr)

Is ar Inis Bó Finne, oileán amach ó chósta na Gaillimhe, a bheidh idirghabháil 
le taobh na tíre, dealbhadóireacht phoiblí agus idirbheartaíocht shóisialta 
ar siúl. Cruthóidh ealaíontóirí de chuid na hÉireann agus ealaíontóirí 
idirnáisiúnta, ar chuireadh a thabhairt dóibh, saothair dealbhadóireachta 
mhórscála ar coimisiún a mbíonn anonn is anall idir iad agus an taobh 
tíre aiceanta. Is é rún atá leis an idirghabháil seo atá sainchóirithe don 
láthair go ndéanfaí scrúdú ar an dóigh go mbeadh saothair ealaíne ina 
ndlúthchuid den spás poiblí. Cuirfidh an 'treascairt' seo leis an saol atá 
ag lucht cónaithe an oileáin agus ag cuairteoirí trí thuiscint níos géire do 
fhriotal na hamharcealaíne agus do dhreach na tíre a chothú. Spreagfaidh 
na saothair dealbhadóireachta an tsamhlaíocht agus tiocfaidh sa bhearna 
idir an ceap agus an dáiríre. Beidh Susan Philpsz ag cíoradh téamaí maidir 
le fad agus an taobh tíre le saothair fuaime; Caoimhe Kilfeather, téamaí 
maidir leis an timpeallacht dúchais agus an timpeallacht talmhaíochta; 
cruthóidh Eva Rothschild agus Rhona Byrne saothair idirghníomhaíochta 
atá spraíúil agus ceapfaidh Isabel Nolan agus Virginie Yassfe saothair 
ealaíne mar gheall ar an taobh tíre go díreach. Oibreoidh Niamh McCann 
le GMIT i Leitir Fraic chun pailliún a thógáil a bheidh ina ionad do shraith 
cainteanna, taispeántais ar scáileán agus taibhréime trína gcruthófar 
eispéaras an chomhluadair don lucht féachana agus éisteachta agus do 
na rannpháirtithe. Cuid lárnach den tionscadal seo an rannpháirtíocht 
trí phróiseas déantúsaíochta, comharobair, taibhréimeanna agus bearta 
idirghabhála a ligean do thuiscint níos doimhne a theacht chun cinn ar 
an gcaoi a ndéantar cónaí sa taobh tíre agus a dtéitear i ngleic leis.
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Páirtnéirí Náisiúnta OÉ Gaillimhe

Páirtnéirí Eorpacha Ecole de Cirque 
de Bruxelles (BE), Cabuwazi (DE), Sorin 
Sirkus (FI), Zaltimbanq (LU), Cirkus 
Cirkor (SE), Le Plus Petit Cirque du 
Monde (FR), Scoala de circ (RO), Belfast 
Community Circus (N. IRL), Mobile 
Mini Circus for Children Afghanistan, 
CARAVAN – Gréasán Eorpach na 
Scoileanna Sorcais Sóisialta don Óige 
(EU), Davor Sanvinceneti – ealaíontóir, 
Rijeka (HR) Extraordinary Bodies/Cirque 
Bijou (UK), Cultural Centre PiiPoo (FI)

Tráthchlár 2017–2019 oiliúint, 
forbairt scileanna

2020 Meitheamh Féile Siúl 
Téide i nGaillimh 

Ionad Ionaid éagsúla – ceardlanna 
san Eoraip, malartú agsu féile 
mhór i nGaillimh sa bhliain 2020 
mar chríoch leis an tionscadal 

Comhléiritheoirí Galway 
Community Circus, Creative Europe 
Partners agus Gaillimh 2020

WIRES CROSSED – A BALANCING ACT FOR EUROPE
Galway Community Circus, Ulla Hokkanen, Stiúrthóir Ealaíne

Tá Abhainn na Gaillimhe a ritheann trí lár na cathrach ar cheann de na 
haibhneacha is giorra ach is tréine sruth san Eoraip. Síleann an Gaillimheach 
áille agus cumhacht an nádúir leis an abhainn. Faraor, is comhartha freisin 
é ar neamhbhuaine na sláinte meabhrach i measc dhaoine óga agus 
d'fhéadfaí an abhainn a cheapadh leis an ráta ard féinmharaithe sa chathair 
agus sa chontae. D'eascair Wires Crossed ó rún daingean aird a tharraingt ar 
an gcás géarchéime sin i measc an phobail. Trí ghlacadh leis an mbeocht atá 
ag rith mar shruth tríd an gcathair seo agus cathracha eile ar fud na hEorpa, 
tá de chuspóir leis an tionscadal seo go ndéanfaí beocht, muinín agus 
misneach a chothú i réimsí tíre lena ngabhann brón agus áille. Tá leagtha 
amach ealaín bheo na téadchleasaíochta a thabhairt ar fud na hEorpa le 
Wires Crossed trí pháirtnéireacht a cheangal le CARAVAN, gréasán Eorpach 
na scoileanna sorcais sóisialta don óige. Tarlaíonn cumar na dteangacha, 
na gciníocha agus na leibhéal cumais de réir mar a thagann daoine as gach 
aicme den phobal agus gach cuid den Eoraip le chéile ar an téad. Cuirfidh 
Galway Community Circus agus na páirtnéirí suas le 44 duine an ceann faoi 
oiliúint maidir le téad rite a shiúl – ógánaigh agus daoine níos sine chomh 
maith. Gheobhaidh na rannpháirtithe aonair cleachtadh ar an gclaochlú agus 
ar an misneach a thagann ón téadchleasaíocht a dhéanamh agus tiocfar 
trasna na dtéad in éineacht ionas go gcothaítear pobail níos folláine agus 
cothromaíocht níos mó san Eoraip – céim agus céim eile i ndiaidh a chéile. 
Tiocfaidh an tionscadal uilechuimsitheach tábhachtach seo chun críche 
le féile mhór siúl téide agus téadchleasaíochta i nGaillimh sa bhliain 2020 
nuair a bheidh an lucht 'siúlóide' ag dul trasna théada na hEorpa le chéile. 
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Páirtnéirí Náisiúnta Ionad 
Scannánaíochta na Gaillimhe, 
Páirtnéireacht Spóirt na Gaillimhe 

Páirtnéirí Eorpacha NVA, 
Glaschú, An Ríocht Aontaithe

Tráthchlár 2019 Clár 
Caidrimh & Oiliúna

2020 imeacht 4 lá (Aibreán) An 
scannán faisnéise ar taispeáin 
ag Fleadh Scannánaíochta 
na Gaillimhe (Iúil) 

Ionad Idir Cathair na Gaillimhe 
agus an Clochán 

Coimisiún de chuid Ghaillimh 2020 

GALWAY GHOST TRAIN
Angus Farquhar, Cristina Armstrong – NVA Glasgow

Coimisiún mórscála d'fhonn caidreamh a chothú leis an bpobal agus 
ceiliúradh a dhéanamh ar stair an Bhóthair Iarainn idir Gaillimh agus an 
Clochán a mbíonn a mhacalla ina gcuimhne ag Gaillimhigh, an chuid a 
d'fhan agus an chuid a d'imigh. Beidh béim ar an trádáil agus ar an imirce, 
ar an taobh tíre agus ar an uaigneas. Cothófar meon misniúil maidir le cúrsaí 
sláinte agus maitheasa agus déanfar ceiliúradh ar dhreach álainn an réimse 
tíre idir Cathair na Gaillimhe agus Conamara a ndeachaigh an bóthar iarrainn 
47 míle ar fhad tríd ón mbliain 1895 go dtí an bhliain 1935. Tá an bealach sin 
á fhorbairt mar chonair glas rothaíochta faoi láthair. Déanfar an tionscadal 
a fhorbairt ina thrí chéim, faoi stiúir na n-ealaíontóirí iomráiteacha NVA as 
Glaschú a bhfuil cáil ar fud an domhain orthu. Thug siadsan cuairt ar an 
láthair (Aibreán 2016) go ndearna obair scóipeála maidir leis an tionscadal. 
Ar an gcéad dul síos, eagrófar próiseas caidrimh agus oiliúna ar fud an 
chontae le healaíontóirí, léiritheoirí cultúir agus le daoine den phobal. Ar an 
dara rud, déanfar cleachtadh tráthchóirithe go straitéiseach le rannpháirtithe 
maidir lei an gcur i láthair ag dhá cheann an bhóthair iarainn i gCathair na 
Gaillimhe agus ar an gClochán i gConamara. Ar an tríú rud, cuirfear an 
taibhréim ar siúl beo agus taispeánfar scannán faisnéise maidir leis an 
tionscadal. Déanfar beochan ar spásanna agus ar ionaid do theaghlaigh, 
mar dhea, nuair a chruthaíonn na céadta reathaí/rothaí a bhfuil cultacha 
soilse LED saindeartha á gcaitheamh acu pátrúin chasta choragrafaíochta 
gach oíche i mbun idirghabhála le suíomhanna suaitheantais agus 
marcanna ar fud dhreach tíre na cathrach agus leis an gcósta in aice 
láimhe. Tiocfaidh na rannpháirtithe soilsithe bealaí réamhshocraithe 
ionas go gceanglaítear Gaillimh leis an gClochán trí phátrúin línte soilse a 
chruthú a mbíonn amharc orthu le córais cosán ar fud Chonamara ionas go 
gcruthaítear saothar scannánaíochta den scoth. Moltar gur rothaíocht is mó 
a thapaítear mar mhodh iompair idir an dá láthair atá roghnaithe maidir le 
gníomhaíocht a chur ar bun iontu trí reathaithe a bheith ag leanúint phátrúin 
réamhshocraithe. Mar chuid den taibhréim, cóirítear gluaiseacht an tslua 
le solas, fuaim, an taobh tíre agus athrú aimsire. Beidh deiseanna breátha 
maidir le cothú cumais ar fáil d'ealaíontóir, do theicneoirí, do chumainn 
reatha agus rothaíochta, do ghrúpaí timpeallachta i nGaillimh le linn an 
tionscadail seo agus tabharfar deis do dhaoine eile oibriú le saineolaithe 
de chuid NVA ar feadh trí chéim an tionscadail. Beidh aird á tharraingt 
freisin ar an gconair ghlas rothaíochta a bheidh ina gné thábhachtach den 
infreastruchtúr maidir le cúrsaí turasóireachta agus beartaíocht faoin aer.

AN OIDHREACHT A FHÁGFAIDH WEIGH ANCHOR

Tarraingíonn An tAncaire a Thógáil aird ar a bhfuil bainte amach ag 
eagraíochtaí seanbhunaithe farmharthanacha ealaíne agus cultúir i 
nGaillimh arbh iad ba shiocair le tús a chur le forbairt chultúir i nGaillimh 
tráth. Le tamalla anuas, ní amháin gur tháinig na heagraíochtaí sin slán 
ón déine ghéar in Éirinn, treisíodh iad lena linn. Tháinig de thoradh ar an 
gcúlú eacnamaíochta 2008-2014 go gcuirtear acmhainní i gcomhar, go 
ndéantar comhoibriú agus comhléiriú. Beidh an cleachtadh air sin á chur 
i bhfeidhm anois maidir le clár Ghaillimh 2020 a thabhairt i gcrích agus é 
ar chumas eagraíochtaí seanbhunaithe a bhfuil acmhainní acu, leithéid 
Amharclann an Druid, Féile Ealaíne Idirnáisiúnta na Gaillimhe, Macnas agus 
Branar cuidiú le heagraíochtaí níos nua ná iad a bhfuil forbairt déanta acu ar 
thionscadail mhóra a tharraingíonn aird idirnáisiúnta maidir le Gaillimh 2020 
agus comhairle a chur orthu e.g. Galway Community Circus agus Galway 
Dance Project. Tá an t-ardchaighdeán ealaíne agus tábhacht na hEorpa 
maidir leis na tionscadail faoi scáth An tAncaire a Thógáil ina chomhartha 
ar an dearcadh tairbheach a bhí ag na heagraíochtaí gairmiúla ealaíne 
agus cultúir agus ag na forais léinn sa cheantar ar an gcuireadh a tugadh 
dóibh páirt a ghlacadh i bpróiseas cultúrtha a fhéadann modhanna nua 
oibre, córais caidrimh nua agus comhar páirtnéireachta nua a spreagadh a 
mbeidh buntáiste go fadtéarmach astu ó thaobh chúrsaí cultúir sa chathair, 
sa chontae agus ag na daoine a chónaíonn anseo agus a thagann ar cuairt. 
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Sraith tionscadal é seo a léiríonn 
an bhéim atá curtha againn ar 
rannpháirtíocht thras-áitiúil 
agus ar an gcomharobair
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PROJECT BAA BAA! – EUROPEAN COLLECTIVE 
OF SHEEP FARMERS AND SHEPHERDS
Séamus Sheridan, Stiúrthóir Imeachta, Réigiún Eorpach 
Gastranamaíochta na Gaillimhe 2018 

Cuirfidh an fhéile seo leis an oidhreacht shainiúil trí chuireadh a thabhairt 
do phobail eile ar fud na hEorpa agus i dtuaisceart na hAfraice - a bhfuil 
an tábhacht chéanna acu leis an gcaora. Beidh an tionscadal dírithe, ní 
amháin ar cháis agus ar olann na caorach, ach ar fheoil na caorach - táirgí 
déiríochta ón gcaora i.e. cáis agus iógart – a bhfuil cineálacha faoi leith ar fud 
na hEorpa agus cíorfar an tuiscint faoi leith atá ar éadach, ar fhíodóireacht 
agus ar chniotáil ar fud na hEorpa agus Thuaisceart na hAfraice. Eagrófar an 
t-iliomad imeacht agus ócáid cheiliúrtha maidir leis an gcaora, ina measc:

THE SHEEP CONGRESS Eagrófar seo sa bhliain 2018 & sa bhliain 2020. In 
ionad Teagasc i mBaile Átha an Rí a eagrófar an chomhdháil seo a bheidh 
dírithe ar imeachtaí cultúrtha faoi leith a tharlaíonn i ndáil leis an gcaora. 

JUMPING JUMPERS Taispeántais éadaigh – geansaithe (olann agus pátrúin 
cniotála de chineálacha éagsúla) – éadach traidisiúnta le tuiscint nua-
aimseartha – agus na ceirdeanna i.e. sníomh – fíodóireacht – obair feiltithe.

SHEEP OF MYTH & RELIGION Is minic an chaora ina siombail sa mhiotaseolaíocht 
agus i gcúrsaí creidimh. Fóram dhá lá atá anseo ar ról na caorach i gcúrsaí 
reiligiúin. Tá ról tábhachtach leis an gcaora i gcuid mhór reiligiún.

THE BAA BAA BANQUET Féasta sráide seo atá éagsúil, ceiliúradh a bheidh i ngach 
cuid den bhia ar an gcaora, iógart agus gruth, uachtar reoite, gríscíní uaineola, 
lorga uaineolas, ispíní uaineola, ispíní fola, cáis, ceiliúradh iomlán ar an gcaora. 

SHEEP SCHOOL Tabharfar cuireadh do scoileanna cuairt a thabhairt 
ar fheirmeacha caorach tráth a bhfuil na huain á mbreith.

SPINNING YARNS Béaloideas agus litríocht, fíodóireacht smaointe, 
coimeádaíocht an chláir arna déanamh ag an bhfile Louis de Paor.

Páirtnéirí Náisiúnta Teagasc, 
Réigiún Eorpach Gastranamaíochta, 
Made in Galway, Táirgeoirí Uain 
Sléibhe Chonamara, An Bord 
Bia, Comhairle Deartha agus 
Ceardaíochta na hÉireann, , 
Sheridan’s Cheesemongers, Magee 
Tweed, Foxford Woollen Mills, 
Galway Tweed Project, Fáilte Éireann, 
Fiontar Éireann, Aer Lingus, Avoca

Páirtnéirí Eorpacha/Idirnáisiúnta 
Slow Food Presidia (IT)

Tráthchlár Meitheamh 2018 
agus Meitheamh 2020

Áit Ionad, spás aimsithe, sainchóiriú 
don suíomh, taobh istigh, taobh 
amuigh, Cathair na Gaillimhe & 
Contae na Gaillimhe (Comhdháil 
Baile Átha an Rí agus Oileáin Árann) 

Arna léiriú ag Réigiún Eorpach 
Gastranamaíochta agus Teagasc

SHIP TO SHORE
Tagann tionscadail faoi scáth Ship to Shore lena ndírítear ar nósanna 
coitianta i gceantair logánta a chur sa timpeall i measc phobail 
scoite ar fud na Gaillimhe, na hÉireann agus na hEorpa agus, i 
measc dhaoine de dhiaspóra na Gaillimhe a bhfuil ceangal dlúth 
acu leis an mbaile nua thar lear agus leis an tseanáit in Éirinn. 
Ceanglaíonn na tionscadail seo daoine le daoine eile, pobail le pobail 
eile, teangacha le teangacha eile, feirmeoirí le feirmeoirí eile agus 
Eorpaigh le hEorpaigh eile. Ós ar oileán atáthar, cuirtear in iúl leis 
an teideal Ship to Shore a oiread atá i gceist againn caidreamh a 
chothú ar oileán na hÉireann agus níos faide ó bhaile. Caidreamh 
dháthaobhach atá i gceist Ship to Shore agus sin bun na cúise 
maidir leis na tionscadail seo. Tá gluaiseacht agus gluaisteacht i 
gceist i gcónaí le Gaillimh, téann sin go smior ionainn. Is fearr is 
féidir beartaíocht thraslogánta a dhéanamh i nGaillimh ná in aon 
áit eile – tuigtear le caidreamh a dhéanamh agus a chothú, más trí 
Infheistíocht Dhíreach Eachtrach atá i gceist nó cláir oideachais 
idirnáisiúnta, babhtáil malarthaithe d'ealaíontóirí, cumarsáid 
fhíorúil, turasóireacht nó imirce.Beidh ceangal fadtéarmach 
follasach traslogánta á fhorbairt le Ship to Shore trína ndéantar 
aird a tharraingt ar théamaí Eorpacha agus iad a scrúdú. 

S
H

IP
 T

O
 S

H
O

R
E



52 Gaillimh 2020 / Leabhar Tairisceana a Dó

AISTRIÚ: CROSSING TERRITORIES, LANGUAGES & ARTFORMS
An Dr Rióna Ní Fhrighil & an Dr John Caulfield, Comhordaitheoirí Tionscadail, 
an Dr Louis de Paor (Stiúrthóir Ionad an Léinn Éireannaigh), an Dr Seán Crosson 
(Scoil Scannánaíochta agus Meán Digiteach Huston & Uachtarán EFACIS), an Dr 
Lillis Ó Laoire (Iar-Cheann Scoile ar Scoil na dTeangacha, na Litríochta agus an 
Chultúir), an Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh (Gaeilge), Marianne Ní Chinnéide (Ionad 
Léann na Drámaíochta, na hAmharclannaíocht agus na Taibhréime), Susan Folan 
(Aistriúchán agus Ateangaireacht), Séamus Ó Coiléain (Léann an Aistriúcháin)

Tráth a bhfuil imirce seachas mar a rinneadh go dtí seo mar dhúshlán roimh an 
Eoraip, tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna 
Gaeilge an fichiú aois. Trí oibriú i gcomhar le Cónaidhm Eorpach Léann na 
hÉireann (EFACIS), déanfar aistriúchán ar shleachta as 25 téacs Gaeilge ina dtugtar 
tuairisc ar ghnéithe den imirce i gcomhthéacs na hÉireann agus na hEorpa a 
fhoilsiú i gcnuasach eagraithe. Beidh láithreán gréasáin idirghníomhach sainiúil 
ina spreagadh maidir le haistriúchán fhoinse oscailte agus ina dheis maidir le 
hábhar an tionscadail a chraobhscaoileadh. Eagróidh OÉ Gaillimh, i gcomhar le 
Foras na Gaeilge agus gréasán ‘Other Words’, seal cónaitheachta (8 seachtaine) 
do scríbhneoir mionteanga. Oibreoidh an scríbhneoir ar ábhar a bhaineann le 
teangacha tearcúsáide. Déanfaidh páirtnéirí ‘Other Words’ an saothar a thagann 
dá thoradh sin a aistriú. Tabharfar cuireadh, i gcomhar leis an Ionad Drámaíochta, 
IMRAM, Ealaín na Gaeltachta agus páirtnéirí san Eoraip, d'ealaíontóir(í) atá 
lonnaithe i measc an phobail san Eoraip oibriú i gcomhar le healaíontóirí 
cónaitheacha in Ionad an Léinn Éireannaigh le spreagadh ón na téacsanna Gaeilge. 
Eagrófar ceardlanna maidir le taibhréimeanna i nGaillimh sa bhliain 2020.

Páirtnéirí Náisiúnta Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh, Ealaín na 
Gaeltachta, Litríocht Éireann, 
Foras na Gaeilge, IMRAM, Féile 
Litríochta na Gaeilge, Feidhmeannas 
Forbartha Ealaíon Chúige 
Chonnacht & na Mí, Baile Átha 
Cliath, Cathair Litríochta UNESCO 

Páirtnéirí Eorpacha Cónaidhm 
Eorpach Chumainn agus 
Ionaid Léann na hÉireann 
(EFACIS), Ionad Theangacha 
na Freaslainne, Leeuwarden 
2018 (NL), Celtic Neighbours An 
Bhreatain Bheag (UK), Centre 
Culturel Irlandais Páras (FR)

Tráthchlár Aibreán 
2019–Aibreán 2020 

Ionad Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

Léiritheoir: Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh

BUA TEANGACHA – THE GIFT OF TONGUES 
Gaillimh 2020, Ealaín na Gaeltachta

I nGaillimh agus in Iarthar na hÉireann atá cónaí ar an bpobal Gaeilgeoirí is 
fairsinge agus is cuid thábhachtach de ghnáthshaol an lae an teanga. Tá tairbhe 
suntasach ó thaobh cultúir, saoránachta agus cúrsaí sóisialta leis an méadú maidir 
le riachtanais ilteangachais ag Gaillimh agus ag an Eoraip. Leanfar den bhorradh 
agus den lón eolais a ghabhann le Donostia 2016 agus páirtnéireacht LWD18 
sa tionscadal Tosta, Other Words agus Home of Languages trína gcuirtear an 
tuiscint maidir le cúrsaí mionteangacha agus an ilteangachais chun cinn. Tapófar 
an fuinneamh ina leith sin chun carnabhal teanga a chruthú a thabharfar ar 
chamchuairt trí cheantair traidisiúnta Gaeltachta agus trí cheantair neamhGhaeltachta. 
Tabharfar cuireadh d'ealaíontóirí, scríbhneoirí, amhránaithe, cumadóirí, scéalaithe, 
damhsóirí, lucht amharclannaíochta, staraithe, teangeolaithe mionteangacha 
agus daoine ar breá leo teanga agus focail, páirt a ghlacadh san obair. Beidh 
malartú ealaíontóirí, ceardlanna ildisciplíneacha, clár sealanna cónaitheachta, 
siompóisiaim agus comhdhálacha i gceist leis an gclár agus féile chur in iúl mar 
chlabhsúr leis trína dtugtar teangacha ar chamchuairt iarthar na hÉireann.

Páirtnéirí Náisiúnta OÉG, Ealaín 
na Gaeltachta, An Taibhdhearc

Páirtnéirí Eorpacha/Idirnáisiúnta 
Euskaltzaleen Topagunea (Tír na 
mBascach) (ES), Celtic Neighbours 
an Bhreatain Bheag (UK), 
TxalapART (Tír na mBascach) 
(ES), Afuk, Leeuwarden (NL)

Tráthchlár 2017–2019 Malartú 
ealaíontóir, sealanna cónaitheachta, 
ceardlanna, siompóisiaim 
2020 Féile agus Camchuairt 
Teanga i rith an tsamhraidh

Ionad Ceantair tuaithe na 
Gaillimhe, réigiúnach – Gaeltacht 
Mhaigh Eo, Dhún na nGall 

Comhléiritheoirí: Gaillimh 
2020, Ealaín na Gaeltachta

SEA TAMAGOTCHI
Manchán Magan, Coimeádaí/ Scríbhneoir, Tom de Paor, Scannánaí,  
Johnny O’Reilly, Léiritheoir

Is tionscadal ealaíne teangeolaíochta atá in Sea Tamagotchi trína ndéantar focail 
farraige atá i mbaol agus logainmneacha a aimsiú agus a cheiliúradh i gceantair le 
cósta i nGaillimhe, sa Ghailís, i dTír na mBascach agus i gCríocha Sámi. Déanann 
Manchán Magan bóithre cois farraige i ngach réigiún a thaobhú ar bhailitheoir agus 
dáilitheoir focal sainchóirithe faoi thiomáint troitheán in éineacht le healaíontóir/
scríbhneoir áitiúil atá báite i sean-nósanna agus i dteanga na farraige. Déanann 
siad cíoradh in éineacht ar an eolas sóisialta agus ar na traidisiúin atá sna focail a 
bhaineann le hiascaireacht, trádáil ar an bhfarraige agus cultúr na mara. Déantar 
ansin na focail a dháileadh ag cruinnithe poiblí ag a n-aontaíonn pobail cód 
teangeolaíochta atá ligthe i ndearmad nó i mbaol a ghabháil chucu féin. Coinnítear 
beo iad trí theacht le chéile le coimeádaithe fhocail eile ag féilte, ag ócáidí taibhréime 
agus ar líne agus bíonn láithreán gréasáin mar chóras taca acu chomh maith le 
hócáidí taibhréime trína gceanglaítear na focail leis an gceantar ónar tháinig siad.

Páirtnéir Náisiúnta TG4

Páirtnéirí Eorpacha Marilar 
Aleixandre, Ollscoil Santiago de 
Compostela (ES), Susana Sánchez 
Arins, Gan Ghailís (ES), Edorta 
Jimenez, Tír na mBascach (ES), 
Sissel Mutale Bergh, Críocha Sámi 
(NO), Rávnná Horndal, Ionad 
Lule Sámi, Drag (NO), Thomas 
Seppola, Samovarteateret (NO).

Tráthchlár Bealtaine-Lúnasa 2020

Ionad Tír na mBascach (an 
Ghailís), Gaillimh agus an Iorua/
an tSualainn go tráthúil maidir 
le himeachtaí áitiúla agus féilte 
ealaíne/mara i rith an tsamhraidh.

Arna léiriú ag Manchán Magan 
i gcomhar le Gaillimh 2020
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CELLISSIMO
Music for Galway

Is Féile nua 10 lá atá in Cellissimo trína mbeidh ceoltóireacht na hEorpa báite taobh 
istigh de línte bhun na spéire agus an taobh tíre i nGaillimh. Is í an dordveidhil an uirlis 
trína mbeartaítear ceangal a dhéanamh leis an Eoraip agus treascairt a dhéanamh ar 
an tuairimíocht maidir le tionchar na uirlise ar an gceol. Déanfaidh Kuros Torkzadeh, 
fear déanta téaduirlisí i nGaillimh, dordveidhil a dhearadh agus a dhéanamh as dair 
phortaigh agus snáithe caoláin caorach, ionas gur cuid dá mbíonn inár dtimpeall 
an dordveidhil. Beidh an fhuaim a thagann ón taobh tíre i gConamara le cloisteáil 
nuair a sheinneann na ceoltóirí ón Eoraip, chomh maith le ceoltóirí de chuid na 
hÉireann, an uirlis. Beidh comharobair ar siúl le compántais, ceoltóirí aonair agus 
grúpaí ceoil traidisiúnta freisin le linn Cellissimo agus coimisiúin á dtabhairt dóibh. 
Beidh Ceoltóirí Aonair Zagreb na Cróáite páirteach sa tionscadal mar chompántas 
cónaitheach, mar a bheidh ceoltóirí aonair idirnáisiúnta. Beidh na healaíontóirí 
sin á gur i gcaidreamh leis an gcéad mhaidhm eile de cheoltóirí dordveidhle trí 
mháistir-ranganna idirnáisiúnta agus ceolchoirmeacha a chuirtear ar siúl i gcomhar. 
Féachfar le caidreamh a chothú le lucht éisteachta níos óige trí Cellissimo trí 
dhúshlán na tuairimíochta maidir le ceol clasaiceach a sheinm a thabhairt leis 
an nós nua san Eoraip (Beirlín agus Londain), 'Clubáil' le Ceol Clasaiceach.

Páirtnéirí Náisiúnta Ceolfhoirne, 
Ceathairéad agus Cóir RTÉ 

Páirtnéirí Eorpacha Zagreb 
Players (HR), Cello Biennale 
Amsterdam (NL), Universal Music 
(UK), Yellow Lounge (UK)

Tráthchlár Aibreán 2020

Ionad Aula Maxima OÉG, 
Leisureland, Bailey Allen Hall 
ÓÉG, Áras Éanna, Inis Oírr, Station 
House Theatre, an Clochán, 
Model Niland, Sligeach

Comhléiritheoirí Music for 
Galway agus Gaillimh 2020

SONGS FROM AN OPEN ROAD
Joe Boyd Coimeádaí, South Galway Folk Song Society, Léiritheoirí

Ceiliúradh ceithre lá agus ceithre oíche atá in Songs from an Open Road ar cheol 
fánaíochta, a dhíríonn ar an gceangal trasnáisiúnta idir ceol, imirce, gluaiseacht. 
Beidh amhráin fhánaithe an domhain á rá in éineacht le ceol an Lucht Siúil in Éirinn 
agus ceol de thraidisiún na Róma, Shasana, na Sami, Thuaisceart na hAfraice 
agus an Mheánoirthir. Beidh súil le Songs of the Open Road ar an Atlantach 
chomh maith agus ar an ród fada siar a thug muintir na Gaillimhe go Meiriceá, 
mar a raibh tionchar ag a gcuid ceoil ar cheol bluegrass agus ar amhránaithe de 
leithéid Woody Guthrie agus Bob Dylan. Gné bhuntábhachtach de Songs of an 
Open Road is ea an scaipeadh ó bhéal go béal agus foinn a bheith á dtabhairt dá 
chéile ag na rannpháirtithe, chomh maith le ceoltóirí óga i mbun aoi-chainteanna 
agus ceardlanna a thabhairt. Beidh sraith de ranganna máistreachta agus de 
cheardlanna á bhforbairt agus á gcur i láthair ag ceoltóirí atá rannpháirteach sa 
tionscadal i gcomhthéacsanna éagsúla cultúir agus i bpobail éagsúla sa chathair 
agus sa chontae. Tagann sin go maith le córas na mol mar atá á fhorbairt mar 
chuid den Straitéis Cultúir. Tá i ndán go bhféadfaí Songs from an Open Road a 
chur ar bun gach re bliain i nGaillimh i m í Deireadh Fómhair. Is beart tráchtála a 
bheidh i gclár na ceolchoirme maidir leis an tionscadal seo a leagan amach. 

Páirtnéirí Eorpacha Déanfar 
caidreamh le hAmbasáidí 
agus le forais Cultúir maidir le 
cúnamh i leith an tionscadail 

Tráthchlár ceiliúradh 4 lá i dtús 
mí Deireadh Fómhair 2020

Ionad Ionaid i gCathair agus i 
gContae na Gaillimhe, ina measc 
Amharclann Halla an Bhaile, An 
Bosca Dubh, Róisín Dubh, Campbells 
Tavern, Station House Hotel

Arna léiriú ag South Galway Folk 
Society Ceardlanna; Tacaíocht 
ó Ghaillimh 2020 maidir le 
Ranganna Máistreachta 

GOVERN DANCE – THE NEW WAVE (NOUVELLE VAGUE) 
Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe 

Is scrúdú Govern Dance maidir leis an deacracht compántais ealaíne a bhfuil scála ag 
baint leo a choinneáil ar bun i gcás aeráidí airgeadais éagsúla. Trí lucht léinn, luach 
deartha agus lucht ealaíne a thabhairt go dlúth le chéile i mbun saothar taighde den 
phraiticiúlacht, léireofar an chaoi is féidir acmhainní poiblí a úsáid chun riarachán, 
ualaigh oibre agus barrchostais a ísliú oiread agus is féidir agus maidhm nua den 
léiriú ealaíne inmharthana a chothú. Caithfear an bhliain tosaigh den tionscadal seo 
faoin Eoraip Chruthaitheach i mbun modhanna oibre a chur le chéile chun leas 
a bhaint as an gcomharobair agus as acmhainní a úsáid i gcomhar mar chuid de 
mhúnlaí rialachais nua. Déanfaidh pobail damhsa athshamhlú ar chórais cistíochta, 
rialála agus bainistiú spáis, le hinspioráid á baint as múnlaí atá bunaithe ar ghréasáin 
agus gnáis chomhar oscailte na linne seo. Beidh clár comhléiriúcháin á fhorbairt 
ag gréasán camchuairte ar fud na hEorpa trí bhearta meantóireachta, saotharlanna 
forbartha gairmiúla, sealanna cónaitheachta agus campaí, ionas go ndéantar láthair 
tástála agus spraoi ealaíne dá gcuid oibre. Is ag ardán agus comhdháil Fhéile 
NuDance 2020 a bheidh taibhréimeanna á dtabhairt le chéile agus na torthaí agus 
na treoirphleananna á gcur ar fáil chun sochair don phobal i gcoitinne, ionas go 
mbíonn Gaillimh ina lárionad maidir le nuáil i dtimpeallacht bhríomhar an damhsa. 

Páirtnéirí Náisiúnta 
Príomhpháirtnéir - Damhsa 
Éireann le Dance Limerick, 
Amharclann Damhsa CoisCéim, 
Compántas Damhsa Liz Roche 

Páirtnéirí Eorpacha Fondúireacht 
Gabriela Tudor Búcairist (RO), 
University of Bedfordshire 
Department of Music and Dance 
(UK), Búcairist 2021 (RO) Human 
Organising Project, Londain (UK)

Tráthchlár 2017 Forbairt  
modhanna oibre 
2018–2019 Taighde iniúchta, 
bearta comharoibre, taighde 
ghníomhaíochta, forbairt córais  
2020 Taibhréimeanna agus tuairiscí 
ag Féile Damhsa i nGaillimh  
2021 Measúnóireacht 
agus struchtúir nua 

Ionad Ar fud na hEorpa

Le tacaíocht ó Ghaillimh 2020
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KITCHEN ISLAND DANCES 
Gaillimh 2020/ Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe 

Cothóidh Kitchen Island Dances ceangal idir damhsóir agus lucht bia agus 
colainneacha dhaoine níos sine ar fud cheantair fhoirgníochta, cheantair tuaithe 
agus oileáin na Gaillimhe d'fhonn oibriú in aghaidh an uaignis agus na hiargúlachta 
agus a bhfuil i gceist le bheith aosta aonarach. Trí chur in athuair leis an gcaidreamh 
a chothaítear tríd an tseirbhís Béilí ar Rothaí, tiocfaidh damhsóirí agus lucht ullmhú 
bia ó theach go teach ar cuairt ag daoine aosta atá ina gcónaí astu féin, macalla 
ar thraidisiún Ceilteach na Brídeoige. Cuirfear oiliúint ar fáil d'fhonn scileanna na 
ndamhsóirí, na n-ealaíontóirí agus an lucht gastranamaíochta atá rannpháirteach sa 
tionscadal a fhorbairt ionas go ndéanann siad caidreamh leis na daoine aosta ina 
dtimpeallacht pearsanta féin agus go réitítear an bealach do phróiseas caidrimh 
agus cumarsáide. Tiocfaidh na rannpháirtithe le chéile chun saothar damhsa ar 
an scáileán a chruthú don fhéile Imbolg (tús mí Feabhra) 2020 agus cuirfear sin ar 
siúl don phobal den chéad uair ag Féile na Bealtaine i nGaillimh (tús mí Bealtaine). 
Beidh an saothar damhsa ar an scáileán á chur ar taispeáint freisin mar chuid den 
fhéile damhsa ar an scáileáin Light Moves i Luimneach, Féile Scannánaíochta 
Joie De Vivre in Bournemouth, an Ríocht Aontaithe agus féile Cinedans (NL).

Páirtnéirí Náisiúnta Comhairle 
Chathair na Gaillimhe agus 
Comhairle Chontae na Gaillimhe, 
Ealaíontóir Damhsa Cónaitheach 
na Gaillimhe, Damhsa Éireann, 
Dance Limerick, Amharclann 
Damhsa na hÉireann, Coiscéim, 
Broadreach, Lightmoves 
Festival of Screendance, Féile na 
Bealtaine/Age & Opportunity

Páirtnéirí Eorpacha Pavilion 
Dance SouthWest (UK), Dance 
Resource Agency (UK), City Moves, 
Obar Dheathain, Albain (UK)

Tráthchlár 2017 & 2018  
Cothú cumais & ceardlanna & 
saotharlanna inspioráideacha  
2019 beidh scéalta a bailíodh ó 
phobal seandaoine á gcur ar fáil 
mar ghearrscannáin damhsa 
ar an scáileán, mar chartlanna 
fuaime agus mar cholláisí 
grianghrafadóireachta  
2020 Féile na Bealtaine 

Ionad Cathair agus Contae 
na Gaillimhe, an Ríocht 
Aontaithe, an Ísiltír 

Comhléiriú le Meitheal 
Dhamhsa na Gaillimhe

TAKE MY SEAT 
Gaillimh 2020/Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Sonya Kelly, Aisteoir/
scríbhneoir, Ruairí McKiernan, Fear Feachtais maidir leis an Óige & Cúrsaí Pobail 

Téann busanna leis an gcomhlacht as Gaillimh GoBus idir Gaillimh agus cathair nó 
aerfort Bhaile Átha Cliath ar a laghad seacht n-uaire déag sa ló. Seirbhís ghnóthach 
ar phraghas saor go maith atá ann agus téann daoine de gach cineál aicme ar 
an mbun ar chúiseanna éagsúla. Déanfar cíoradh trí Take My Seat ar na daoine a 
bhíonn ina bpaisinéirí. Roghnófar 104 paisinéir d'aicmí éagsúla agus d'aoiseanna 
éagsúla, as tíortha éagsúla agus de phobail éagsúla agus tabharfar cuireadh 
dóibh páirt a ghlacadh in agallamh 30 nóiméad le healaíontóirí sainiúla. Cén fáth 
a mbíonn siad ar GoBus? Cén uair a rinne siad an turas den chéad uair? Cé as ar 
tháinig siad? Cá bhfuil siad ag dul? Cruthófar timpeallacht fuaime le Take My Seat 
trína féidir le lucht úsáide GoBus a gcuid smaointe faoi thaisteal idir Gaillimh agus 
Baile Átha Cliath, ag teacht agus ag imeacht, a chur in iúl, ionas go mbeirtear 
ar scéalta na ndaoine ar annamh a iarrtar orthu iad a insint.Beidh na scéalta sin 
le cloisteáil ar GoBus i rith na bliana 2020 agus ar fáil ina dhiaidh sin le tarraingt 
anuas mar chomhaid podchraolacháin trí an bPríomhchathair Fhíorúil Cultúir.

Páirtnéirí Náisiúnta Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, Seirbhís 
Imirceánach na Gaillimhe, Fóram 
Idirchultúir Chontae na Gaillimhe, 
AMACH LGBT na Gaillimhe, Clár 
Chóiriúlacht don Aosach na Gaillimhe, 
Obair Óige na hÉireann, Foróige, Go Bus

Páirtnéirí Eorpacha níl i gceist

Tráthchlár 2017–19 Earcaíocht, 
Agallaimh agus taifeadadh ar 200 
paisinéir  
2020 Scéalta fuaime ar fáil ag paisinéirí 
ar bhusanna GoBus 
2021 Scéalta ar fáil ar an idirlíon agus 
le tarraingt anuas mar chomhaid 
podchraolacháin  
Ionad Gaillimh – Lár Chathair 
Bhaile Átha Cliath – Aerfort 
Bhaile Átha Cliath (filleadh)

Comhléiritheoirí Gaillimh 
2020 agus Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath
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TRIBES – PRIDE OF THE PARISH
Gaillimh 2020, Jen Coppinger, Léiritheoir, Emma Martin, Cóiréagrafaí

Trí dhamhsa seit na hÉireann a úsáid mar phointe tosaigh agus tagairt a dhéanamh 
do Haka na Maori, tabharfar cuireadh trí Tribes – the Pride of the Parish d'fhoirne 
Chumann Lúthchleas Gael (CLG) na Gaillimhe (10-12 bliana d'aois) damhsa an 
laoich a chruthú a bhaineann go dlúth lena bparóiste féin agus le dreach na tíre 
ansin.lDéanfar cóiréagrafaíocht maidir le friotal gluaiseachta a léiríonn dreach 
na tíre sa chontae e.g. sléibhte, aibhneacha, crainn, an fharraige, clocha agus 
locha.lRoghnóidh gach club na gluaiseachtaí a oireann dá gceantar féin – bíonn 
an fharraige agus clocha sa damhsa ag clubanna cois farraige; d'fhéadfadh go 
mbeadh an abhainn, an sliabh agus an crann ag club isteach faoin tír. Cothófar 
caidreamh trí Tribes le buachaillí agus le cailíní ionas go gcruthaítear damhsa 
laochais dhá nóiméad a dhéanfar roimh gach cluiche. Tosófar sa bhliain 2017 ar 
Tribes a scaipeadh ar fud an 150 foireann buachaillí agus cailíní a imríonn na cluichí 
náisiúnta, camógaíocht, iománaíocht, peil agus liathróid láimhe sa chontae ionas go 
gcruthaítear gné nua oidhreachta do gach club. Is é atá d'aidhm leis an tionscadal 
traidisiún nua damhsa/spóirt a chruthú i nGaillimh.lCuirfear clabhsúr le Tribes trí 
Tribes Day a eagrú ag gach ceann de Chluichí Ceannais Chonnacht sa bhliain 2020.

Páirtnéirí Náisiúnta Bord 
Chontae na Gaillimhe den CLG 
(cumainn agus pobail áitiúla)

Páirtnéirí Eorpacha n/a

Tráthchlár 2017–2019 Cur 
chun cinn, taispeántais, oiliúint 
agus cóiréagrafaíocht

2020 All Tribes Day Bealtaine–
Meán Fómhair 2020

Ionad Cathair na Gaillimhe 
agus Contae na Gaillimhe 

Comhléiriú de chuid Ghaillimh 
2020 agus Bord Chontae 
na Gaillimhe den CLGl

CROSSING THE LINES
Blue Teapot Theatre Company, Petal Pilley, Stiúrthóir Ealaíne 

Cruthófar, tríd an tionscadal seo a thagann faoin Eoraip Chruthaitheach agus 
faoi stiúir Moonstearern (SE), taibhréimeanna idircheangailte mar gheall ar 
idirbheartaíocht comharoibre arb é toradh a bhíonn air féile amharclannaíochta 
d'ealaíontóirí faoi mhíchumas intleachta i nGaillimh sa bhliain 2020. Beidh deiseanna 
oiliúna príomhshrutha mar chuid den chlár d'aisteoirí atá ag saothrú faoi láthair ar 
chláir oiliúna speisialta d'ealaíontóir faoi mhíchumas intleachta agus ar chláir den 
chineál sin amháin. Beidh taighde acadúil, oiliúint agus sealanna cónaitheachta, 
léiriúchán, féile agus forbairt lucht féachana mar chuid den tionscadal chomh 
maith le cláir caidrimh.lTabharfaidh sé deis do chompántas amharclannaíochta 
Blue Teapot i nGaillimh oibriú i gcomhthéacs agus i bpáirtnéireacht nach 
bhfuil ar fáil dóibh in Éirinn faoi láthair.lCuideofar le cothú cumais ar ardleibhéal 
agus cuirfear leis an tuiscint ar an amharclannaíocht phroifisiúnta ag daoine 
atá faoi mhíchumas intleachta.lBeidh Blue Teapot ina pháirtnéir iomlán sa 
tionscadal ach ní bheidh oiread airgid i bhfiontar ag an gcompántas agus a 
bheidh ag na páirtnéirí eile atá níos seanbhunaithe agus níos acmhainní.

Páirtnéirí Náisiúnta 
Arts & Disability Ireland

Páirtnéirí Eorpacha Moomsteatern, 
Malmo (SE), Mind the Gap, Bradford 
(UK) Les Oiseaux Mouches, Roubaix, 
(FR), HiJinx Festival, Cardiff, 
Wales (UK), NaujasislTeatras 
(ES), Rotterdamscentrum/ 
Theatre Maatwerk, (NL)

Tráthchlár An Eoraip 
Chruthaitheach: Ilbhliantúil 
2017–2020

Léiriú & Féile i nGaillimh, 
Meán Fómhair 2020

Ionad Cathair na Gaillimhe, 
Malmo, Bradford, Roubaix, 
Cardiff, Rotterdam

Le tacaíocht ó Ghaillimh 2020

EYE ON THE EDGE 
Aontas na Mac Léinn, Ollscoil na hÉireann Gaillimh 
agus an FóramlEorpach don Óige 

Is comhdháil Eorpach don óige EYE (European Youth Event) a eagraítear gach re 
bliain ionas go dtagann daoine óga in éineacht le lucht ceapadh beartais agus 
polaiteoirí as gach cuid den Eoraip go dtí Parlaimint na hEorpa chun díospóireacht a 
dhéanamh agus seifteanna a cheapadh d'fhonn na dúshláin atá roimh an Eoraip agus 
na glúnta atá ag teacht a shárú.lSa bhliain 2020, beidh Gaillimh ag obair i gcomhar 
le EYE i Strasbourg, an ócáid is mó den chineál sin san Eoraip, chun EYE on the 
EDGE a eagrú, comhdháil chomhthreomhar nó imeallach ar láthair eile (Bealtaine). 
Beidh EYE on the EDGE ina léiriú ar an gcaoi a n-oibríonn ceartlár na hEorpa agus 
imeall na hEorpa le chéile trí chlár comhdhála mar a chéile a bheith ar siúl agus 
sruthchraoladh beo a dhéanamh ar na príomhchainteoirí agus ar a gcuirtear i láthair.
lBeidh rannpháirtithe as Rijeka agus áiteanna ar fud na hEorpa ag an gcomhdháil 
i nGaillimh trí oibriú i gcomhar leis na gníomhaireachtaí óige áitiúla agus náisiúnta. 
Le EYE on the EDGE a tharlóidh an chéad úsáid as Live Feed ionas go gcuirtear 
roinnt de na ceoltóirí, oirfidigh agus ealaíontóir is fearr i nGaillimh i lár an aonaigh.

Páirtnéirí Náisiúnta Comhairle 
Náisiúnta Óige na hÉireann, Foróige, 
Youth Work Ireland, Aontas na Mac 
Léinn, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Páirtnéirí Eorpacha Aonad EYE 
Pharlaimint na hEorpa agus an 
Fóram Eorpach don Óige (EU)

Tráthchlár Bealtaine 2020

Ionad Campas OÉG, 
Cathair na Gaillimhe 

Arna léiriú ag Aontas 
na Mac Léinn, OÉG 
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LIVE FEED
Tracy Bruen (Ceoltóir agus Bainisteoir Tionscadail)

Is seift Live Feed a fhéachann le réiteach a fháil go díreach ar an ngá atá le spásanna 
a chur ar fáil do cheoltóirí óga inar féidir le ceolchoirmeacha beo a chur ar siúl 
agus deiseanna rialta a chur ar fáil d'ógánaigh go ginearálta caidreamh sóisialta 
a bheith acu i dtimpeallacht atá saor ó dheoch meisciúil agus ó dhrugaí. Beidh 
an tionscadal seo ina bhonn treise faoi shaol ceoil na n-ógánach i gcathair agus 
i gcontae na Gaillimhe agus beidh comhcheangal idir é agus an ghné maidir le 
'Clubáil Chlasaiceach' a ghabhann leis an tionscadal Cellissimo. Trí ionaid mhalartacha 
a úsáid chomh maith le hionaid faoin aer, beidh béim faoi leith sa chlár ar chothú 
cumais le ceardlanna maidir le seinm beo, ranganna máistreachta, taifeadadh agus 
léiriú, buiséadú, bolscaireacht agus cúrsaí comhchaidrimh. Déanfar freastal ar cheol 
den uile seánra agus tacófar le rannpháirtíocht cheoltóirí óga agus lucht éisteachta 
as gach pobal. Cuirfear clabhsúr leis an tionscadal trí Fhéile Cultúir bhliantúil nua 
d'Ógánaigh a chur ar bun i nGaillimh. Cuirfear an chéad eagrán den fhéile nua 
sin ar bun i gcomhar le YO!FEST a bheidh ar siúl i nGaillimh sa bhliain 2020.

Páirtnéirí Náisiúnta Youth Work 
Ireland (Gradaim Ceoil Ógánaigh 
na hÉireann), Foróige, Comhairle 
Náisiúnta na nÓg, Cónaidhm 
Ealaín na nÓg i nGaillimh, 
Sober Sessions, Dance Free

Páirtnéirí Eorpacha Fóram 
Eorpach don Óige (EU)

Tráthchlár 2017–2019 Ceithre 
imeacht in aghaidh na bliana, 
ceann sa chathair; trí cinn ar fud 
an chontae in áiteanna éagsúla ar 
a n-áirítear Port Omna, Baile Locha 
Riach, Cinn Mhara, an Gort, Tuaim, 
Uachtar Ard, Béal Átha na Sluaighe 

2020 Féile Live Feed an tráth 
céanna le Eye on the Edge

Ionad Cathair na Gaillimhe 
agus Contae na Gaillimhe

Le tacaíocht ó Ghaillimh 2020

NORTHERN PERIPHERIES – TALENT CAMPUS
Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe/Cathair Scannánaíochta UNESCO 

Tagann dáréag léiritheoirí, stiúrthóirí agus eagarthóirí faoi bhun 30 bliain d'aois le 
chéile gach bliain ar champas tallainne trí seachtaine agus iad ag obair le chéile ar 
cheithre ghearrscannán faisnéise. Bíonn siad páirteach i sraith léachtaí agus ceardlann 
arna dtabhairt ag lucht léinn, saineolaithe agus daoine de phobail áirithe faoi ghnéithe 
den saol a bhaineann go sonrach leis an réigiún, mar shampla bánú na tuaithe agus 
iargúltacht, iléagsúlacht teanga agus ilteangachas, eacnamaíocht inmharthana faoin 
tuath. Cuireann na rannpháirtithe smaointe os comhair a chéile agus socraítear ar 
mheithle maidir leis na gearrscannáin (5–10 nóiméad) a dhéanamh. I rith an phróiseas 
léiriúcháin, bíonn meantóireacht á dhéanamh ar na rannpháirtithe ag léiritheoirí agus 
lucht scannánaíochta a bhfuil cleachtadh acu ar scannáin fhaisnéise a dhéanamh. 
Déantar athbhreithniú ar an Talent Campus tar éis gach seisiún trí seachtaine go 
bhfoghlaimítear ó thaithí na rannpháirtithe. Athraítear ionad an Champais ó bhliain 
go chéile idir na hocht dtír atá páirteach sa Tionscadal. Tá béim ar léiritheoirí 
cruthaitheacha nua a thabhairt chun cinn san Eoraip, comhléiriú, tionscadail i 
gcomhar agus múnlaí comhchistíochta a spreagadh, agus líonra nua a chruthú, the 
Emerging Producers International Co-production Network (EPIC), a eagróidh imeacht 
bhliantúil, the Emerging Producers Forum, a gcuirfear tús leis sa bhliain 2020.

Páirtnéirí Náisiúnta 
FilmBase, Screen Training 
Ireland, An Bord Scannán

Páirtnéirí Eorpacha/Idirnáisiúnta 
Roinn na Scannán Faisnéise, 
Scoil Náisiúnta Scannánaíochta 
na Danmhairge (DK), Ceardlann 
Scannánaíochta Aarhus (DK), 
Ceardlann Scannánaíochta 
Copenhagen (DK), Ceardlann 
Scannánaíochta Odense (DK), 
Ceardlann Oscailte Viborg (DK), 
Media Factory Akershus (NO), 
Ionad Scannánaíochta Óige 
Tvibit (NO), Filmcloud, Kultur I 
Vast Goteborg (SE), Film I Skane, 
Filmbasen Stockholm (SE), 
Ceardlann Scannánaíochta Kiel 
(DE), Klippfisk (Oileáin Fharó), 
Ciclic Animation Vendome (FR), 
Nerve Centre Doire (N Irl)

Tráthchlár 2017–2020

(2020 Deireadh Fómhair i nGaillimh)

Ionad Gaillimh sa bhliain 2016; 
An Iorua 2017; 2018/2019 le 
deimhniú agus 2020 Gaillimh

Le tacaíocht ó Ghaillimh 2020

PERIPHERAL VISION
Fleadh Scannánaíóchta na Gaillimhe 

Trí ghréasán d'eagraíochtaí agus d'fhéilte scannánaíochta neamhspleácha san 
Eoraip a chruthú, déanfaidh Fleadh Scannánaíochta na Gaillimhe an dáileadh 
trasna teorainneacha agus an taispeáint ar scannáin na hEorpa a chur chun 
cinn, a spreagadh agus a chothú. Déanfaidh lucht leagan amach chláir na 
bhféilte coimeádaíocht i gcomhar ar na sraitheanna seo d'fhonn a gcur ar 
chlár gach féile faoi leith. Leagfar béim go háirithe ar shaothar ó dhéantóirí 
scannánaíochta nua atá ag teacht chun tosaigh, an chéad agus an dara 
fadscannán, scannáin a dhéanann cíoradh ar an nóisean maidir le léiriú cothrom 
i scannáin dhúchasacha ar fud na hEorpa, ar lucht scannánaíochta i gceantair 
tuaithe agus sna réigiúin, ar iléagsúlacht inscne agus anuas air sin ar fad ar an 
réimse agus ar an éagsúlacht a bhaineann le scannánaíocht san Eoraip. 

Páirtnéirí Náisiúnta 
An Bord Scannán

Páirtnéirí Eorpacha/Idirnáisiúnta 
ACE – Ateliers du Cinema Europeén 
(FR), EAVE – European Audiovisual 
Entrepreneurs (BE), Eurimages, 
Comhairle na hEorpa (EU), Tallinn 
Black Nights (EE), Motovun (HR), 
Sundance Film Festival (SAM)

Tráthchlár 2017–2020

Ionad Gaillimh agus ag féilte 
scannánaíochta ar fud an ghréasáin 

Léiritheoir Fleadh 
Scannánaíóchta na Gaillimhe 
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VOYAGE IN TRANSLATION 
Leabharlann Chathair agus Chontae na Gaillimhe

Leabharlanna na háiteanna is mó a thaithíonn imirceánaigh i bpobail nua, daoine atá 
ag maireachtáil ar Sholáthar Díreach, daoine atá ag déanamh staidéir ar an mBéarla 
mar theanga iasachta agus daoine de chuid an cheantair féin, go háirithe daoine 
scothaosta, a mbíonn meas acu ar an leabharlann áitiúil. Spreagfaidh an tionscadal 
seo léitheoirí chun tabhairt faoi leagan aistrithe de 12 úrscéal de chuid na hEorpa as 12 
tír faoi leith a léamh i rith na bliana 2020. Féachfar le daoine as na tíortha a roghnaítear 
a bhfuil cónaí orthu in Éirinn a aimsiú chun oibriú linn maidir leis an 12 úrscéal is fearr 
a thugann léargas ar an tír a roghnú agus cuirfidh an tseirbhís leabharlannaíochta ar 
fáil iad ar fud na cathrach agus an chontae sa bhunteanga agus i mBéarla. Beifear ag 
díriú ar chlubanna leabhair ag áiteamh orthu na húrscéalta seo a léamh agus a phlé 
agus muid ag tnúth go gcuideoidh siad le pobail tuiscint níos fearr a bheith acu ar 
imirceánaigh sa chomharsanacht. Beidh ceiliúradh á dhéanamh leis an tionscadal seo 
ar an ilchultúrachas agus malartú á chruthú a sháraíonn teorainneacha náisiúnta agus 
a spreagann úsáid níos forleithne as na leabharlanna i measc gach cuid den phobal.

Páirtnéirí Náisiúnta Cumann 
Leabharlann na hÉireann, Litríocht 
Éireann, Baile Átha Cliath, 
Cathair Litríochta UNESCO 

Páirtnéirí Eorpacha Centre 
Culturel Irlandais, Páras (FR)

Tráthchlár 2019 M.F–Nol

2020 Ean–Nol

Ionad Leabharlanna ar fud 
Chathair na Gaillimhe agus 
Chontae na Gaillimhe

Comhléiriú de chuid 
Leabharlanna Chathair na 
Gaillimhe agus Leabharlanna 
Chontae na Gaillimhe 

WEST WORDS 
Éigse Éireann agus Stinging Fly 

Oibreoidh Gaillimh 2020 i gcomhar leis na príomheagraíochtaí in Éirinn i ndáil 
le filíocht agus gearrscéalaíocht - Éigse Éireann agus Stinging Fly – maidir 
le cnuasaigh a fhoilsiú sa bhliain 2020 de shaothar scríbhneoirí na Gaillimhe. 
Beidh scríbhneoirí atá lonnaithe i nGaillimh i mbun na heagarthóireachta ar na 
foilseacháin seo ina dtiomsófar saothar le scríbhneoirí atá lonnaithe i nGaillimh, 
scríbhneoirí a rugadh i nGaillimh ach nach ann atá cónaí orthu níos mó agus 
scríbhneoirí idirnáisiúnta a ndeachaigh taobh tíre na Gaillimhe i gcion go mór orthu. 
Oibreoidh Gaillimh 2020 i gcomhar le féilte litríochta idirnáisiúnta d'fhonn ócáid 
neamhspleách, Galway on Tour, a chur le chéile le scríbhneoirí a bhfuil saothar 
leo sna cnuasaigh. I ndeireadh na bliana 2018, mar aitheantas ar an tóir atá againn 
ar fad ar an scéalaíocht ar fud na hEorpa, cuirfear tús leis an obair ar Chomórtas 
Gearrscéalaíochta ar fud na hEorpa faoi stiúir Stinging Fly. Beidh cead scéalta a 
chur isteach sa bhliain 2019 agus tabharfaidh painéal scríbhneoirí as an Eoraip a 
mbreith ar an ngearrliosta ionas go bhfógraítear an buaiteoir i dtús na bliana 2020. 

Páirtnéirí Náisiúnta Éigse 
Éireann, The Stinging Fly, Litríocht 
Éireann, Baile Átha Cliath, 
Cathair Litríochta UNESCO

Páirtnéirí Eorpacha Berlin Poetry 
Festival (DE), Internationales 
Literaturfestival Berlin (DE) 
Scottish Poetry Library, (UK) Centre 
Culturel Irlandais, Páras (FR), 
Southbank Londain (UK), Crossing 
Border Festival An Hág (NL)

Tráthchlár Comórtas, 
foilseacháin, camchuairt Márta–
Deireadh Fómhair 2020

Ionad Cathair na Gaillimhe 
agus diaspóra scríbhneoirí na 
Gaillimhe in ionaid ar fud na 
hEorpa agus ar fud an domhain 

Comhléiriú de Stinging 
Fly agus Éigse Éireann

AN OIDHREACHT A FHÁGFAIDH SHIP TO SHORE

Léirítear leis an sraith tionscadal trasghluaiseachta seo an dúthracht agus an cumas 
tabhairt faoi bhearta a bhfuil tábhacht leo i gcomhthéacs na hEorpa agus a bhfuil 
ceangal acu le comhthéacs na Gaillimhe. Leagtar béim ar ghnáis áitiúla atá coitianta 
i measc phobail atá scartha go fada fairsing óna chéile i nGaillimh, in Éirinn agus san 
Eoraip. Cothaítear spéis dhiaspóra na hÉireann leis an teanga, an scéalaíocht, an 
ceiliúradh ar an taobh tíre agus an t-aitheantas don taithí ar an imirce. Tá éagsúlacht 
ag baint leis na tionscadail ar iomaí disciplíne i gceist leo, scannánaíocht agus 
damhsa, bia agus teanga. Tugtar cuireadh do mhuintir na háite agus dóibh siúd a 
tháinig go cathair na Gaillimhe agus go bailte beaga agus sráidbhailte sa chontae 
le gairid as áiteanna san Eoraip, san Afraic agus sa Mheán Oirthear, an deis a thapú 
a bheith ina rannpháirtithe, i mbun déantúsaíochta, ina smaointeoirí agus sa lucht 
féachana agus éisteachta. Is léiriú iad gur féidir linn a bheith inár n-aon dream amháin 
i mbun comharoibre, ag cur ár n-oidhreachtaí cultúir in iúl dá chéile agus Gaillimh 
a thabhairt chun cinn mar áit ina dtuigtear an deis a bhaineann le soicheall, fáilte 
agus glacadh roimh dhaoine an tráth céanna a gcruthaítear cuid mhór siamsaíochta, 
comhoibre agus beartaíochta. Anuas air sin, tugtar cuireadh don ealaíontóir 
smaoineamh ar mhodhanna nua oibre agus ar bhealaí nua chun gairmré inmharthana 
a chur le chéile. Leagtar béim ar an tábhacht atá le caidreamh traslogánta ionas gur 
féidir eolas faoin taithí atá againn agus an tionchar a imríodh orainn a chur in iúl.
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Páirtnéirí Náisiúnta
Éigse Éireann Scríbhneoirí: Alan 
Nolan, Eileen Gibbons, Oisin McGann, 
Iontaobhas Loingseoireachta na 
Coiribe, Children’s Books Ireland

Páirtnéirí Eorpacha
Gerda Dendooven – scríbhneoir, 
drámadóir, múinteoir Ghent (BE), 
Heather Ackroyd & Dan Harvey (UK), 
Sheena Wilkinson (NI), Teatergruppen 
Batida, Copenhagen, (DK)

Tráthchlár
Meán Fómhair 2017–Meitheamh 
2019 Clár oideachais

Bealtaine 2020 seolfar an t-oileán 
faoin gcló a dhearann na leanaí.

Ionad
25 scoil ar fud chathair agus 
chontae na Gaillimhe. An t-ionad 
feistithe le socrú go fóill. 

Comhléiriú le Gaillimh 2020

 

FORWARD MOTION
Forward Motion an cur síos a thugtar ar na tionscadail Oideachais 
agus Caidrimh le leanaí agus déagóirí atá ar scoileanna bunleibhéil 
agus dara leibhéal agus le mic léinn atá ar an tríú leibhéal. 

Tá tionscadail curtha le chéile againn 
trína gcothaítear éirim cultúir agus 
cruthaitheacht sa chéad mhaidhm  
eile ealaíontóirí agus cruthaitheoirí  
agus sa mhaidhm ina dhiaidh sin  
(a bheidh fós ar scoil sa bhliain 2020). 
Is léir an dúthracht maidir leis an gcéad mhaidhm eile ar an gclár ar fad ach tá 
tionscadail shainchóirithe faoi leith leagtha amach againn a bhfuil i ndán go mbeadh 
tionchar acu ní amháin ar shaol na leanaí agus na ndéagóirí a bhíonn rannpháirteach 
iontu, ach ar an bpolasaí oideachais féin. Tá caidreamh dlúth idir Gaillimh 2020 agus 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe agus Mhaigh 
Eo. Tá tionscadail curtha le chéile ag an dá fhoras sin taobh istigh dá gcomhthéacs 
oideachais féin agus cuirfidh siad sin le hobair Ghaillimh 2020. Admhaítear an gá le 
'dul chun cinn' trí na tionscadail oideachais agus caidrimh ó tharla gur tionscnamh 
oidhreachta ilbhliantúil ECOC seachas féile imeachtaí aon bhliain amháin. 

HY BRASIL 
Patricia Forde (scríbhneoir), Padraic Boran (léiritheoir),  
Tom Conroy (dearadh), Éigse Éireann, dearadh curaclaim

Oileán miotaseolaíochta atá in Hy Brasil a fheictear amach ó chósta thiar na hÉireann 
gach seachtú bliain. Sa bhliain 2020, beidh sé á thaibhsiú do leanaí na Gaillimhe 
agus á chruthú acu. Is le saol an linbh agus an ógánaigh is nádúrtha a thagann an 
tsamhlaíocht. Beidh an tsamhlaíocht sin á tapú leis an tionscadal seo, atá dírithe ar 
na leanaí féin, ionas go gcruthaítear rud atá álainn agus diamhair ach go ndéantar 
plé chomh maith ar cheisteanna a bhfuil tábhacht leo do phobal na hEorpa sa lá atá 
inniu ann - ceisteanna maidir le cúrsaí fealsúnachta, cúrsaí rialachais, an soicheall 
sóisialta agus cúrsaí cirt; ceisteanna faoin timpeallacht agus faoin oidhreacht a 
fhágfaimid inár ndiaidh; ceisteanna faoin ealaín agus faoin gcultúr. Cuirfear pobal 
i gceist leis an tionscadal a ndearnadh iad a thréigean agus a ligean i ndearmad 
agus fiafrófar conas a d'fhéadfadh sin tarlú agus an bhféadfadh go dtarlódh sé arís. 
Scéalaithe, scríbhneoirí agus ealaíontóir na daoine atá i mbun an tionscadail seo. 
Baineann siad leas as a gcuid cruthaitheachta chun saolta a cheapadh agus a chur 
i láthair dhaoine eile. Tá an chruthaitheacht sin i ngach leanbh agus tá de rún againn 
go mbeadh an tionscadal seo ina spreagadh samhlaíochta ag gach duine a oibríonn 
ar Hy Brasil idir óg agus sean seachas óg. Faoi oideachas agus faoin modh ina 
bhfoghlaimíonn an duine an tionscadal seo. Léireofar an chumhacht atá le teagasc 
tríd an ealaín. Féachtar le smaointeoireacht chriticiúil a thabhairt chun cinn sna 
rannpháirtithe (11-13 bliana d'aois) trí cheisteanna a chur orthu faoin gcaoi a mairimid, 
faoi na luachanna atá againn agus faoin toradh a thagann ar gach socrú agus 
rogha dá ndéanaimid. Rinneadh céim an oideachais a fhorbairt agus a phleanáil i 
gcomhar le hÉigse Éireann agus eagraíodh ceardlann píolótach do scoileanna i mí 
Márta 2016. Is iad na leanaí a shamhlaíonn an t-oileán i ndeireadh báire a shocróidh 
an chuma a bheidh ar Hy Brasil. Níltear ag teacht roimh na leanaí agus a gcuid 
samhlaíochta. D'fhéadfadh gur samhail fhíorúil a bheadh ann a chruthaítear agus 
a bhreathnaítear ar líne, nó foilseachán, nó scannán anamúlachta. Nó d'fhéadfadh 
gur oileán spleodrach a bheadh ann a d'fheisteofaí ar réimse uisce i gceartlár 
Chathair na Gaillimhe agus a chuirfí ar taispeáint ina dhiaidh sin in ionaid eile ar fud 
an Chontae mar a bhfuil na leanaí a chruthaigh é ina gcónaí agus i mbun foghlama.
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Páirtnéirí Náisiúnta
Banna Práis Phádraig Naofa, 
Ceolfhoireann Fhéile na hEascrach, 
Cumann Cheolfhoirne Óige 
na hÉireann, Ceolfhoireann 
Aireagail na hÉireann, Compántas 
Gaothuirlisí Óige na hÉireann, Seal 
Cónaitheachta Ceoil na Gaillimh, an 
Cheolfhoireann Siansa Náisiúnta 

Páirtnéirí Eorpacha
Junges Streichorchester, Weilim 
Schönbuch (DE), Helsinki Strings 
(FI), National Youth Orchestra 
of Scotland (NYOS) (UK)

Tráthchlár
Ilbhliantúil 2016–2020

Ionad
An Cnoc Breac, Tuaim, Cathair 
na Gaillimhe, Baile Átha an Rí, 
an Gort agus an Spidéal. Oiliúint 
in Helsinki agus i Londain.

Páirtnéirí Náisiúnta
TULCA Festival of Visual Art, 
Ionad Oideachais na Gaillimhe, 
Insight Centre for Data, Ireland, 
Coder Dojo Gaillimh

Páirtnéirí Eorpacha
CREW (BE), Matera 2019 
(IT), Rijeka 2020 (HR)

Tráthchlár
2017–2020

Ionad
Cathair na Gaillimhe agus Contae 
na Gaillimhe, Matera, an Iodáil

Comhléiritheoirí Scoil an Oideachais, 
OÉG agus Gaillimh 2020

SYM-PHONIC WAVES
Páirtnéireacht Oideachas Ceoil na Gaillimhe; (Music Matters, Maoin 
Cheoil na Gaillimhe, Coole Music & Arts, Scoil Ceoil Bhaile Átha 
an Rí, Ceolfhoireann Óige na Gaillimhe, Institiúid Theicniúil na 
Gaillimhe, Headford Music Works, Bord Oiliúna agus Oideachais 
na Gaillimhe agus Ros Comáin, Ealaín na Gaeltachta, Comhairle 
Chathair na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe)

Tríd an tionscadal comharoibre seo cruthófar oidhreacht inmharthana maidir 
le hoideachas ceoil do dhaoine óga i nGaillimh trí Cheolfhoireann Siansa 
Óige an Iarthair (WSYO) a chur ar bun. Nascfar ceangal idir í agus trí cinn 
de cheolfhoirne óige seanbhunaithe sa Ghearmáin, san Fhionlainn agus in 
Albain agus le ceolfhoireann phroifisiúnta in Éirinn, cuirfear le scileanna na 
múinteoirí ceoil trí chlár leanúnach ar líne don fhorbairt ghairmiúil, eagrófar 
comórtas idirnáisiúnta do shaothair nua agus tabharfar an tionscadal 
chun críche le sraith de cheolchoirmeacha mórscála agus de sheisiúin 
taifeadta ag WSYO in éineacht le ceolfhoirne agus cóir pháirtnéireachta as 
an Eoraip. Is fianaise an tionscadal seo a chur le chéile ar an tairbhe atá as 
samhlaíocht agus brú chun cinn le chéile agus léirítear an toradh a bhíonn 
ar acmhainní agus eolas a chur i gcomhar ionas go gcothaítear cumas agus 
go gcuirtear deiseanna ar fáil don chéad mhaidhm eile ceoltóirí i nGaillimh.

THE IMMERSIVE CLASSROOM
OÉG – Scoil an Oideachais, an Dr Veronica McCauley agus an Dr 
Kevin Davison, Príomhealaíontóir, Denise Mc Donagh, Oideachasóirí, 
Martin McHugh, Michael McNamara, Brendan Smith, Karl Sweeny

Tá aitheanta ag an gCoimisiún Eorpach go bhfuil litearthacht dhigiteach 
bunriachtanach maidir le cruthaitheacht agus nuáil agus tá Straitéis 
Dhigiteach do Scoileanna 2015–2020 curtha le chéile ag an Roinn 
Oideachais agus Scileanna in Éirinn d'fhonn clár maidir leis an litearthacht 
dhigiteach a bheith ina chuid dílis de churaclam na scoile. Táthar ag cur ar 
ráta méadaitheach le teicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide agus 
athrú seasta á oibriú ar an dóigh a dtéimid i ngleic leis an saol inár dtimpeall. 
Déanfar cláir mhicreachuraclaim faoi leith sa réimse digiteach agus i réimse 
na healaíne a fhorbairt faoin tionscadal seo d'fhonn díriú ar litearthacht 
dhigiteach níos fearr a bhaint amach sna scoileanna trí theicneolaíocht 
thumthach a úsáid. Idirghníomhaíocht an príomhrud i ndáil le réimse 
digiteach agus is é a chuirimid de sprioc romhainn go gcuirfí le tapú na 
teicneolaíochta digití ag daltaí ar fud na hÉireann agus na hEorpa. Beidh 
réimse scileanna digiteacha inbhuanaithe á gcothú ag na daltaí agus iad ag 
déanamh dearadh agus cruthú ar réimsí tumthacha a bhfuil suntas leo ó 
thaobh cultúir agus iad bunaithe ar a saol féin, ar theanga agus ar thaobh tíre. 
Cuirfear cúrsaí oiliúna le chéile do mhúinteoirí atá ag obair sa seomra ranga 
agus, trí thimpeallacht ar líne leis na daltaí, déanfar teicneolaíocht thumthach 
a fhorbairt tríd an tionscadal agus a chóiriú mar chuid slán den obair teagaisc 
agus foghlama. Tabharfar an tionscadal chun críche sa bhliain 2020 le 
Taispeántas Idirnáisiúnta agus siompóisiam maidir le Saolta Tumthacha. 
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INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA NA 
GAILLIMHE AGUS MHAIGH EO (GMIT)

Beidh scrúdú á dhéanamh ag GMIT ar oideachas 
breise maidir le Cleachtas Cruthaitheachta d'fhonn 
solúbthacht a chur ar fáil do dhaoine ionas go 
bhféadann siad oibriú, dul i mbun staidéir agus 
bealach cruthaitheachta dá gcuid féin a fhorbairt. 
Beidh modúil maidir le taighde agus nuáil, dearadh, 
cleachtas gairmiúil agus téamaí agus ceisteanna á 
gcóiriú i dtionscadail taighde bunaithe ar chleachtas 
a bheidh á ndéanamh ar an gcampas nó taobh 
amuigh. Tá GMIT ina bpáirtnéirí freisin maidir le roinnt 
de na tionscadail cultúir don bhliain 2020, ina measc 
THEN AND NOW l.33, RURAL ARTS SYMPOSIUM l.37, 
NORTHERN PERIPHERY – TALENT CAMPUS l.56.

AN OIDHREACHT A FHÁGFAIDH FORWARD MOTION

Rinneadh d'aon ghnó cuid mhór ama a chaitheamh 
le trí thionscadal faoi leith a fhorbairt a spreagann 
an chruthaitheacht agus an tsamhlaíocht i leanaí 
agus i ndaoine óga. Tugann SYM-PHONIC WAVES 
l.59 (ceol), HY BRASIL l.58 (daonlathas, polaitíocht, 
scríbhneoireacht, dearadh) agus IMMERSIVE 
CLASSROOM l.59 (códáil/scratch) deis nua do leanaí i 
scoileanna bunleibhéil agus dara leibhéal i nGaillimh 
dul i ngleic le gnéithe den chultúr. Beidh tionchar 
fadtéarmach den tairbhe ag na tionscadail sin ar na 
leanaí a ghlacann páirt iontu agus ar na teaghlaigh. 
Is mian linn oibriú a chur i bhfarraige an réimse sin 
ionas go gcruthaítear glún nua de dhaoine óga a 
bhfuil tuiscint acu ar chultúr, agus a bheidh ar an 
gcéad mhaidhm eile cruthaitheoirí agus ealaíontóirí, 
agus dearcadh idirnáisiúnta a chothú iontu. Ar an 
gcaoi chéanna, tá caidreamh cruthaitheach oibre 
ar bun againn leis na forais tríú leibhéal i nGaillimh, 
OÉG agus GMIT, a dtiocfaidh cuid mhór de na 
daoine óga sin isteach iontu in am tráth a bheidh sna 
bunscoileanna agus sna scoileanna dara leibhéal 
anonn go dtí an bhliain 2020. Beidh idirbheartaíocht 
cultúir le taithí acu ar feadh an bhealaigh.

OLLSCOIL NA hÉIREANN, GAILLIMH (OÉG) 

Cuirfidh OÉG saineolas agus éirim na scoláirí agus 
na mac léinn ag obair ar an gceist a chíoradh maidir 
le conas a fhéadann OÉG feidhmiú mar eiseamláir 
inbhuanaitheachta ag Éirinn agus ag an Eoraip. 
Tabharfaidh an Ollscoil smaointeoireacht nua san 
áireamh trínar féidir treisiú le hinbhuanaitheacht cultúir, 
taobh tíre, teanga, modhanna maireachtála saolré 
gairme agus inbhuanaitheacht Ollscoil de mhúnla 
na hEorpa féin. Cuirfidh an Ollscoil Saotharlann 
Eolaíochta MedTech ar bun don Leanaí agus 
tabharfar tionscadal mórthábhachta chun críche 
trína gcuirtear spás ar fáil d’ealaíontóirí as Gaillimh 
agus d'ealaíontóirí cuairte (féach freisin 6.10.4).

THE SUSTAINABLE CITY – cad a tharlódh dá 
gcuirfeadh gach duine in ollscoil - an fhoireann ar fad, 
na mic léinn agus fiú amháin na cuairteoirí - an t-aon 
cheist amháin ag an aon am amháin? Tabharfaidh 
OÉG an pobal uile 17,000 duine le chéile sa bhliain 
2020 chun cíoradh a dhéanamh ar an gceist maidir 
le conas a d'fheidhmeodh OÉG ina eiseamláir 
inbhuanaitheachta ag Éirinn agus ag an Eoraip. Idir 
2017–2021, beidh clár suntasach comhdhálacha á 
n-eagrú ag an Ollscoil chomh maith le tionscadail 
caidrimh sa chathair agus sa chontae agus páirt á 
ghlacadh i líon is mó ná 30 tionscadal taighde de chuid 
na hEorpa. Áirítear ar na tionscadail agus ar na féilte:

 ~ Déantar cíoradh le Galway Now/Present 
History ar cheist na féiniúlachta ‘cé mé féin? 
cé muide nuair a bhímid in éineacht?’ trí 
theicnící amharclannaíochta a úsáid ar dhaltaí 
scoile agus ar mhic léinn tríú leibhéal. 

 ~ Féile Eolaíochta & Teicneolaíochta a dhíríonn 
aird ar an iliomad togra taighde de chuid na 
hEorpa a bhfuil an ollscoil páirteach iontu.

 ~ Sustainable Careers in the Arts – tionscadal 
píolótach le béim faoi leith ar dhrámadóireacht 
trí leas a bhaint as shocruithe páirtnéireachta 
na hOllscoile le hAmharclann na Mainistreach 
agus le hAmharclann an Druid. 

Anuas air sin, tá OÉG ag obair le Gaillimh 2020 i 
ndáil le THE IMMERSIVE CLASSROOM l.59, AISTRIÚ 
l.52 agus VR STORY STUDIO l.40 Tá OÉ Gaillimh ina 
chomhalta de ghréasáin Eorpacha éagsúla, ina 
measc Cumann Ollscoileanna na hEorpa agus 
Grúpaí Coimbra. Tá ceangal foirmeálta ag an 
Ollscoil le 78 Ollscoil ar fud na hEorpa, as Uppsala 
go Augsburg agus as Cadiz go Manchain.
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CROSSTOWN TRAFFIC
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath/Gaillimh 
2020: is tionscadal seo trína leantar den chaidreamh 
a chothú le hOifig Ealaíne Chathair Bhaile Átha Cliath. 
Beifear ag díriú ar chúpláil a dhéanamh idir pobail agus 
comharsanachtaí i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath.

ONCE UPON A TIME 
Tá Féile Leanaí Baboró i mbun ullmhúcháin ar 
mhórthionscadal nua faoin scéal sí ar fud na hEorpa 
a chuirfear i láthair ag an bhféile is mó do leanaí in 
Éirinn i lár mhí Deireadh Fómhair 2020 i nGaillimh. 

SUGÁN – FROM INIS ÓIRR TO ISTANBUL
Faoi stiúir an ealaíontóra Allanah Robbins, cruthófar 
súgán (rópa tuí) i bhformáidí digiteacha, béil agus 
amharcealaíne. Cuirtear tús le scéal ar Oileáin Árann 
agus déantar reacaireacht agus athinsint air arís 
agus arís eile ag dul trasna na hÉireann agus na 
hEorpa go dtagann i ndeireadh báire go hIostanbúl. 
Déantar caidreamh le healaíontóirí ar feadh an 
bhealaigh. Tá Allanah ag obair le healaíontóirí sa 
tSualainn, sa Ghearmáin, sa Fhrainc agus sa Tuirc. 

TIONSCADAIL ATÁ 
Á bhFORBAIRT 
Oibríodh ar 90 tionscadal réasúnta le linn Chéim II agus táthar ag obair ar 
roinnt acu sin i gcónaí an tráth a bhfuil seo á chur i gcló. Sásaítear an chuid 
is mó de na critéir i gcás na dtionscadal seo ach bhí roinnt cásanna inar 
theastaigh iniúchadh níos géire maidir le cúrsaí buiséid, forbairt maidir le 
páirtnéirí agus deimhniú maidir le healaíontóirí a ghlacfadh páirt iontu.

Cuirtear i láthair anseo samplaí de na tionscadail a bhfuiltear ag 
leanúint den obair ina leith tar éis an spriocdháta clódóireachta 
agus a mbeidh siad á gcur i leith an 30% den bhuiséad cláir 
atá fágtha don fhorbairt tar éis dháta an ainmniúcháin

THE MIGHTY OCEAN
Ollie Jennings, Léiritheoir/Máirtín O’Connor, 
ceoltóir agus cumadóir. Sraith ceolchoirmeacha 
i rith an tsamhraidh trína ndéantar ceiliúradh 
ar an gceol traidisiúnta agus ar bhádóireacht, 
arna gcur ar siúl i gcúig áit éagsúil thart ar 
Chuan na Gaillimhe, cúig dheireadh seachtaine 
as a chéile samhradh na bliana 2020. Máirtín 
O’Connor, an ceoltóir iomráiteach ar an 
mbosca ceoil, a bheidh chun tosaigh agus é 
in éineacht le ceoltóirí seanbhunaithe agus 
ceoltóirí óga as Éirinn, an Ríocht Aontaithe, 
an Ghailís, an Bhriotáin agus an Chréit. 

ENDA WALSH FOCUS
Sa bhliain 2020, cuirfear ar stáitse den chéad 
uair riamh ceoldráma nua agus dráma nua de 
chuid Enda Walsh chomh maith le scrúdú a 
dhéanamh ar a shaothar aitheanta agus sraith de 
théacsanna gairide a chur i láthair le fearas ealaíne 
sainchóirithe don láthair in áiteanna éagsúla ar 
fud Chontae na Gaillimhe. Tionscadal suntasach 
seo atá á léiriú ag Landmark Productions (Baile 
Átha Cliath) agus ag Féile Ealaíne Idirnáisiúnta na 
Gaillimhe a bhfuil saothar de chuid Walsh curtha i 
láthair acu roimhe seo san Eoraip agus i Meiriceá 
Thuaidh agus a chuirfidh córas le chéile sa bhliain 
2021 agus i rith na mblianta dár gcionn ionas 
go dtugtar an tionscadal seo, arna spreagadh 
ag ECOC, ar chamchuairt go hidirnáisiúnta.
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PÁIRTNÉIRÍ CULTÚIR NÁISIÚNTA

D'oibrigh Gaillimh 2020 go ríchrua le páirtnéireacht 
a shocrú le forais náisiúnta cultúir ó tharla gur 
ainmniúchán náisiúnta atá i gceist d'Éirinn. Cruthaíodh 
go maith i mbun na hoibre sin. Tá páirtnéireacht 
tionscadail socraithe le Gaillimh 2020 ag roinnt de na 
príomheagraíochtaí náisiúnta agus beidh Amharclann 
na Mainistreach agus Ceolfhoirne, Ceathairéad agus 
Cóir RTÉ ag obair linn ar shraith tionscnamh a mbeidh 
tairbhe fadtéarmach ag an dá thaobh astu agus, an 
ní is tábhachtaí, ag na healaíontóirí rannpháirteacha 
agus ag an lucht féachana agus éisteachta.

Amharclann na Mainistreach 
Tá Meamram Tuisceana sínithe ag Gaillimh 2020 
leis an Amharclann Náisiúnta, Amharclann na 
Mainistreach agus Amharclann na Péacóige, 
maidir leis na réimsí spéise seo a leanas:

 ~ Coimisiúnú agus léiriú a dhéanamh ar 
dhrámaí nua Gaeilge trí leas a bhaint 
as an saineolas atá ag ealaíontóirí 
amharclannaíochta i réigiún na Gaillimhe. 

 ~ Athbheochan a dhéanamh ar chamchuairteanna 
na hAmharclainne Náisiúnta chuig bailte 
tuaithe agus sráidbhailte nach bhfuil aon 
infreastruchtúr amharclannaíochta ar fáil iontu.

 ~ Forbairt a dhéanamh ar thionscadal le Féile Ealaíne 
Idirnáisiúnta na Gaillimhe dar teideal Refuge, trína 
ndéantar cíoradh ar an gcuimhne, ar chumha, ar 
an duine agus ar an áit. Oibriú go díreach le pobail 
imirceánach i nGaillimh, in áiteanna eile in Éirinn 
agus san Eoraip, agus oibriú leis an gComhairle 
Eorpach um Dhídeanaithe agus Dheoraithe chun 
tuairisc agus fianaise ar an saol dáiríre a bhreacadh 
síos ionas go gcuirtear eagar chuí orthu mar ócáid 
amharclannaíochta agus amharcealaíne den scoth. 

Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ 
Tá aontaithe ag Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir 
RTÉ a bheith ina pháirtnéir cruthaitheach cónaithe 
ar feadh aon bhliain amháin (2020). Tá Ceolfhoireann 
Siansa Náisiúnta RTÉ, Ceolfhoireann Coirme RTÉ, 
Ceathairéad Contempo RTÉ, Cór Fhilarmónach 
RTÉ agus Cór na nÓg RTÉ i gceist. Tá tús curtha ag 
Gaillimh 2020 agus RTÉ le tréimhse ceithre bliana 
maidir le tionscadail a bhfuil ardaidhm ealaíne 
ag baint leo a fhorbairt le páirtnéirí idirnáisiúnta, 
go háirithe i ndáil le saothar nua. Rinneadh plé 
go luath ar choimisiún nua leis an gcumadóir 
Gerald Barry, chomh maith le hoibriú i gcomhar le 
Dumbworld i mBéal Feirste ar thionscadal mórscála 
le rannpháirtíocht an phobail dár teideal WHERE 
ARE WE GOING? Tá Meamram Tuisceana sínithe ag 
Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ ina ndeirtear 
go bhfuil an bruth cruthaitheachta céanna sa dá 
eagraíocht, agus go raibh sin ina bhonn daingean 
faoi theacht ar mhodh oibre bríomhar bunúsach. 

PÁIRTNÉIRÍ TIONSCADAIL NÁISIÚNTA

 ~ Access Cinema – COUNTY OF SCREENS l.37

 ~ An Bord Bia – PROJECT BAA BAA! l.51

 ~ CREATE – AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32

 ~ Damhsa Éireann – GOVERN DANCE l.53

 ~ An Chomhairle Dearthóireachta agus Ceardaíochta 
– MONUMENT l.46, PROJECT BAA BAA! l.51

 ~ Cumann Cheolfhoirne Óige na hÉireann 
– SYM-PHONIC WAVES l.59

 ~ An Bord Scannán agus Screen Training Ireland – 
NORTHERN PERIPHERIES – TALENT CAMPUS l.56

 ~ Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann – 
féinléiriú, oiliúint ealaíontóirí/cothú cumais 

 ~ An Cheolfhoireann Aireagail Náisiúnta 
– SYM-PHONIC WAVES l.59

 ~ Éigse Éireann – Foilseachán bliantúil 
2020, HY BRASIL l.58

 ~ Amharcealaíona Éireann – AN 
ARTIST IN EVERY PLACE l.32

 ~ Oifig Ealaíne Chathair Bhaile Átha Cliath – TAKE MY 
SEAT l.54 agus PROJECTS IN DEVELOPMENT l.62

 ~ Baile Átha Cliath Cathair Litríochta 
UNESCO – VOYAGE IN TRANSLATION 
l.57, WEST WORDS l.57, AISTRIÚ l.52

Tá clár cultúir Ghaillimh 2020 leagtha amach sa 
chaoi is go gcuireann sé leis an gclár saibhir iléagsúil 
féilte agus imeachtaí a bhíonn ar siúl i rith na bliana 
sa chathair agus ar fud an chontae. Táthar ag obair 
i gcomhar leis an gcuid is mó de na léiritheoirí 
cultúir ionas go n-oibríonn na cláir le chéile agus 
go gcuireann siad le chéile. Tá féilire fhéilte na 
Gaillimhe curtha san áireamh againn i ndáil leis na 
healaíontóirí, leis na pobail agus leis an lucht féachana 
agus éisteachta agus an sceideal do chlár cultúrtha 
Ghaillimh 2020 ionas go seachnaítear iomrall, 
dúbailt nó róbhrú maidir le cúrsaí cultúir. Is féidir sin 
a dhéanamh trí shaothar a chur i gcrích ar fud an 
chontae agus le páirtnéirí straitéiseacha i gcontaetha 
eile nuair atá an chathair an-ghnóthach e.g. i mí Iúil.
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Tionscadail Suaitheantais G2020 Féilire na gClár 2016 2017 2018 2019 2020 EAN FEA MÁR AIB BEA MEI IÚIL LÚN M.F. D.F. SAM NOL 2021

AN ARTIST IN EVERY 
PLACE l.32
ildhisciplíneach

a) MAKE: Cleachtas Dírithe ar an bPobal                                  

Siompóisiam Eorpach maidir le cleachtas dírithe ar an bpobal                                  

b) CONNECT: International Artist Residencies & Exchanges                                  

Ariel Sparks & tionscadail eile                                  

Longitude/Latitude Festival of Visual Art                                  

c) COIMISIÚN: caidreamh bunaithe ar an talamh cóirithe don suíomh amháin                                  

Then and Now                                  

HOPE IT RAINS l.34
ealaín, eolaíocht, dearadh, 
innealtóireacht, aeráid 

a) Spraoi Aimsir-dhíonach: Áiteanna súgartha báistí                                  

Faoi Rún                                  

b) Infreastruchtúr Glas/Bainistiú Uisce:
From Sky to Soil through Song                                

c) Fuinneamh In-athnuaite & Teicneolaíocht: Gale-Force Symphony                                 

d) Taobh Tíre & Oidhreacht: Turas Chonamara                                  

SMALL TOWNS/
BIG IDEAS l.36
ilearnálach

Ealaín & Saol Tuaithe                                  

Edible Galway                          

A Place Goes Wild                                  

County of Screens                                  

WINDOW ON  
THE WORLD l.38
teicneolaíocht, 
ealaín, cultúr 

Cube Connected Cities                                  

interAction                                  

In The Thick Of It (A Virtual Fleadh)                                  

Pilgrim                                  

VR Story Studio                                  

From Here On                                

Waves of Entanglement                                  

(un)Inhabitants                                  

LAUNCHING & 
LANDING l.41
mórscála poiblí

Ócáid Seolta                                  

Aurora/City of Light – Ócáid Clabhsúir                                 

WEIGH ANCHOR l.42
taibhréim, amharcealaín, 
seó spleodrach, oidhreacht, 
timpeallacht, folláine

Galway Ghost Train                                  

Gilgamesh                                  

John Gerrard Mirrored Pavilions (2020)                                  

Middle Island                                  

Monument                                  

Promised Paradise                                  

Spiritus (sraith 4 pháirt)                                  

Sruth na Teanga                                  

Wires Crossed Europe                                  

SHIP TO SHORE l.51
traslogánta, ildisciplíneach

Project Baa Baa!                                  

Aistriú: crossing territories, languages & artforms                                  

Bua Teangacha                                  

Sea Tamagotchi                                  

Cellissimo                                  

Songs from an Open Road                                  

Govern Dance – The Nouvelle Vague                                  

Kitchen Island Dances                                  

Take my seat                                   

Tribes – Pride of the Parish                                  

Crossing the Lines                                  

Eye on the Edge                                  

Live Feed                                  

Northern Peripheries Talent Campus                                  

Peripheral Vision                                  

Voyage & Translation: 12 Books                                  

West Words                                  

FORWARD MOTION l.58
oideachas, leanaí, 
daoine óga 

Hy Brasil                                  

Sym-phonic Waves                                  

The Immersive Classroom                                  

Galway 2045: A City for Europe                                  

GMIT Creative Hub/Design Programme                                  

Imeachtaí aon uaire eile 
i dtaca leis an gclár 

Fresh Street #3 – Circostrada European Street Arts Congress                                  

12 Points Jazz Festival                                  

Pleanáil/Forbairt/Cruthú an Tionscadail 

Cur i láthair an Tionscadail
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Tionscadail Suaitheantais G2020 Féilire na gClár 2016 2017 2018 2019 2020 EAN FEA MÁR AIB BEA MEI IÚIL LÚN M.F. D.F. SAM NOL 2021

AN ARTIST IN EVERY 
PLACE l.32
ildhisciplíneach

a) MAKE: Cleachtas Dírithe ar an bPobal                                  

Siompóisiam Eorpach maidir le cleachtas dírithe ar an bpobal                                  

b) CONNECT: International Artist Residencies & Exchanges                                  

Ariel Sparks & tionscadail eile                                  

Longitude/Latitude Festival of Visual Art                                  

c) COIMISIÚN: caidreamh bunaithe ar an talamh cóirithe don suíomh amháin                                  

Then and Now                                  

HOPE IT RAINS l.34
ealaín, eolaíocht, dearadh, 
innealtóireacht, aeráid 

a) Spraoi Aimsir-dhíonach: Áiteanna súgartha báistí                                  

Faoi Rún                                  

b) Infreastruchtúr Glas/Bainistiú Uisce:
From Sky to Soil through Song                                

c) Fuinneamh In-athnuaite & Teicneolaíocht: Gale-Force Symphony                                 

d) Taobh Tíre & Oidhreacht: Turas Chonamara                                  

SMALL TOWNS/
BIG IDEAS l.36
ilearnálach

Ealaín & Saol Tuaithe                                  

Edible Galway                          

A Place Goes Wild                                  

County of Screens                                  

WINDOW ON  
THE WORLD l.38
teicneolaíocht, 
ealaín, cultúr 

Cube Connected Cities                                  

interAction                                  

In The Thick Of It (A Virtual Fleadh)                                  

Pilgrim                                  

VR Story Studio                                  

From Here On                                

Waves of Entanglement                                  

(un)Inhabitants                                  

LAUNCHING & 
LANDING l.41
mórscála poiblí

Ócáid Seolta                                  

Aurora/City of Light – Ócáid Clabhsúir                                 

WEIGH ANCHOR l.42
taibhréim, amharcealaín, 
seó spleodrach, oidhreacht, 
timpeallacht, folláine

Galway Ghost Train                                  

Gilgamesh                                  

John Gerrard Mirrored Pavilions (2020)                                  

Middle Island                                  

Monument                                  

Promised Paradise                                  

Spiritus (sraith 4 pháirt)                                  

Sruth na Teanga                                  

Wires Crossed Europe                                  

SHIP TO SHORE l.51
traslogánta, ildisciplíneach

Project Baa Baa!                                  

Aistriú: crossing territories, languages & artforms                                  

Bua Teangacha                                  

Sea Tamagotchi                                  

Cellissimo                                  

Songs from an Open Road                                  

Govern Dance – The Nouvelle Vague                                  

Kitchen Island Dances                                  

Take my seat                                   

Tribes – Pride of the Parish                                  

Crossing the Lines                                  

Eye on the Edge                                  

Live Feed                                  

Northern Peripheries Talent Campus                                  

Peripheral Vision                                  

Voyage & Translation: 12 Books                                  

West Words                                  

FORWARD MOTION l.58
oideachas, leanaí, 
daoine óga 

Hy Brasil                                  

Sym-phonic Waves                                  

The Immersive Classroom                                  

Galway 2045: A City for Europe                                  

GMIT Creative Hub/Design Programme                                  

Imeachtaí aon uaire eile 
i dtaca leis an gclár 

Fresh Street #3 – Circostrada European Street Arts Congress                                  

12 Points Jazz Festival                                  
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Suaitheantais Oidhreachta i Leabhar Tairisceana II luaitear 
gach ceann acu mar thionscadail sa chéad leabhar ach 
bhí oiread d'ardaidhmeanna agus d'acmhainn ionchais 
ag baint leo go ndearnadh iad a fhorbairt ina dtionscadail 
ilsraitheacha a bhaineann go dlúth leis na príomhthéamaí, 
imirce (bánú réimsí tíre), an taobh tíre agus teanga.

4.3.4 EAGRAÍOCHTAÍ CULTÚIR SEANBHUNAITHE

Bhí páirt i bhfad níos mó i gCéim II ag eagraíochtaí 
seanbhunaithe, nach raibh páirteach chomh mór sin i 
gCéim I, agus rinne cuid mhór acu beart cruthaitheach 
nuair a tugadh deis dóibh tionscadail a fhorbairt taobh 
istigh den choincheap maidir le Gaillimh 2020 agus an 
bhéim ar chúrsaí na hEorpa ina leith. Dúradh go sonrach 
gur ghá na tionscadail a bheith éagsúil go mór leis an 
gcaoi a ndéanann na heagraíochtaí a gcuid oibre faoi 
láthair. Bhí eagraíochtaí áirithe a thug faoin dúshlán 
gan stró, roinnt a raibh cúnamh agus comhairle de 
dhíth orthu agus tuilleadh nár shíl acmhainní ná am a 
ndóthain acu ag an am. Ní raibh cinnteacht ar bith ag na 
léiritheoirí cultúrtha seo go gcuirfí a gcuid tionscadail ar 
an gclár agus tuigeadh go gcaithfí na critéir a shásamh 
a bhí i bhfeidhm maidir leis na tionscadail go léir.

4.3.5 AN OIDHREACHT CULTÚIR

Bhí tábhacht leis an oidhreacht cultúir ó thaobh 
tionscadail a spreagadh agus iad a roghnú. De réir 
sainmhíniú ICOMOS, is é atá á chur in iúl leis an 
Oidhreacht Cultúir na modhanna saoil a forbraíodh i 
bpobal agus a tháinig anuas ó ghlúin go glúin, lena 
dtugtar i gceist nósanna, gnáis, áiteanna, earraí, 
cur in iúl ealaíne agus an meon ina leith sin. Bhí an 
sainmhíniú sin go mór i gceist againn agus tionscadail 
chultúrtha á roghnú againn ionas go bhfeicfí go 
mbaineann an t-iarratas go dlúth le Gaillimh agus 
le hÉirinn ach go léirítear go soiléir na téamaí atá i 
gcoitinne ar fud na hEorpa agus a bhaineann leis 
an saol a chaitear i gcomhthéacs na hEorpa. Tá lorg 
oidhreacht cultúir na hEorpa ar an gclár agus ar na 
tionscadail a bhaineann leis an gclár chomh maith 
leis an tuiscint atá againn ar fad ar an Imirce MIDDLE 
ISLAND l.44, WINDOW ON THE WORLD l.38, an Taobh 
Tíre MONUMENTS l.47, KITCHEN ISLAND DANCES l.54 
agus Teanga SRUTH NA TEANGA l.45, SPIRITUS l.45.

4.3.6 CLÁIR SAN AM ATÁ ROMHAINN

Táthar den tuairim go raibh an próiseas trínar roghnaíodh 
an clár cultúrtha do Leabhar Tairisceana II docht, 
cóir, cothrom ó thaobh tíreolaíochta agus go bhfuil 
cothromaíocht mhaith ann idir caidreamh a chothú leis 
an bpobal, tréine tionchair, oidhreachta, siamsaíochta 
agus taitnimh. Tuigtear gur gá cloí go docht leis an meon 
sin tar éis an ainmniúcháin agus go bhfuil 30% breise 
den chlár le roghnú go fóill. Beidh sin á dhéanamh 
ag an Stiúrthóir Cruthaitheachta/Ealaíne ar a leagfar 
de chúram an dearadh agus an choimeádaíocht a 
dhéanamh maidir le searmanas oscailte 2020; beart a 
dhéanamh i ndáil le smaointe nua; scrúdú a dhéanamh 
ar na tograí atá go fóill sa 'phota óir'; agus tionscadail 
a thabhairt chun cinn le comhpháirtnéirí idirnáisiúnta. 
Cuirfidh sin ar fad leis an dea-obair roghnúcháin 
ilbhliantúil agus leis an gcothú cumais i rith Chéim II.

4.3 Conas a dhéanfar na himeachtaí agus na bearta 
a bheidh ar chlár cultúrtha na bliana a roghnú?

4.3.1 ROGHNÚ AN CHLÁIR

Roghnaíodh an clár cultúir ionas go léireofaí an 
réimse iléagsúlachta, an taithí, an scála, an suíomh 
tíreolaíochta agus an oidhreacht ionchais atá ag 
baint le Gaillimh. Rinneadh gach tionscadal a 
mheas de réir sé cinn de chritéir bhuntábhachtacha. 
Bhí tionscadail áirithe a shásaigh na critéir ar an 
toirt agus a roghnaíodh don chlár. Sa chás go 
raibh tionscadail rímhaithe nár shásaigh na critéir, 
tugadh tús áite dóibh agus díríodh ar a bhforbairt 
taobh istigh de chreat ama aontaithe. Rangaíodh 
tionscadail eile a raibh ábhar iontais iontu ach gan 
iad sách forbartha mar thionscadail a bhí 'á bhforbairt' 
d'fhonn a n-áireamh sa Leabhar Tairisceana nó 
cuireadh de leataobh iad sa 'phota óir' go ndéanfaí 
iad a mheas arís dá nglacfaí leis an tairiscint.

4.3.2 CRITÉIR MAIDIR LEIS NA TIONSCADAIL

Shásaigh na tionscadail sin a roghnaíodh don chlár 
agus a chuirtear i láthar sa Leabhar Tairisceana 
na sé cinn de phríomhchritéir (is ceart a thabhairt 
chun aire go bhfuil na critéir sin níos géire ná 
na critéir ghinearálta a dtagraítear dóibh in 4.5, 
maidir leis an bhforbairt tosaigh ar thionscadail): 

 ~ Fiúntas ealaíne féachtar leis an sárfheabhas 
agus an t-ardchaighdeán a bhaint amach.

 ~ Gné na hEorpa baineann siad le téamaí 
atá san Eoraip i gcoitinne agus tugann 
deis páirtnéireacht a cheangal.

 ~ Cothú Cumais/Oidhreacht Beidh leas ag 
Gaillimh as a chur i gcrích ó thaobh breis cumais 
cultúir, líonraí inmharthana agus comharobair 
chomh maith le cruthaitheacht nua a spreagadh 
sa chathair agus ar fud an chontae.

 ~ Indéantacht Tá Gaillimh in acmhainn a 
thabhairt i gcrích; in acmhainn íoc air; tá 
dáileadh maith air; agus tá an t-infreastruchtúr 
(bog agus crua) ar fáil againn chuige.

 ~ Caidreamh leis an bPobal beidh daoine 
páirteach ann ina rannpháirtithe, i mbun 
déantúsaíochta, ina gcomharoibritheoirí agus 
mar lucht féachana agus éisteachta.

 ~ Ábharthacht léirítear go sonrach leis cá 
bhfuil Gaillimh, cén sórt áite Gaillimh agus tá 
ábhar spéise ann do mhuintir na hEorpa. 

4.3.3 LEANÚNACHAS

Ba thábhachtach an rud go raibh roghnú na 
dtionscadal don chlár cultúrtha de réir an phróisis 
trínar cruthaíodh na smaointe. Tharla leanúnachas 
breá idir Céim I agus Céim II agus ní amháin gur 
coinníodh na tionscadail a luaitear sa chéad Leabhar 
Tairisceana ach rinneadh a bhforbairt ina gcláir 
agus ina dtionscadail spéisiúla trína sásaítear na 
critéir a leagtar amach thuas. As na ceithre cinn de 
shraitheanna cláir a chuirtear i láthair mar thionscadail 
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comhoibriú a dhéanamh leo agus luaitear go 
sonrach cineál an chaidrimh atá i gceist.

Ó cuireadh tús le hiarratas na Gaillimhe, táthar den 
mheon gur bunrud aird a thabhairt ar a mbeadh i 
gceist ag ealaíontóirí áitiúla agus ag eagraíochtaí 
cultúrtha leis an ECOC. Cothaíodh meon an chomhair 
agus na cónaidhme in earnáil an chultúir ionas go 
bhfuil ealaíontóirí agus eagraíochtaí ag obair as lámh 
a chéile ag féachaint le hainmniúchán ECOC a bhaint 
amach ar mhaithe leis an uile dhuine. Cothaíodh 
caidreamh le gach coirnéal de réigiún na Gaillimhe 
trí phróiseas rannpháirtíochta, smaointeoireachta 
agus comhcheapadóireachta don slua ionas gur 
cinntíodh go bhfuil ealaíontóirí agus eagraíochtaí 
cultúir na háite i lár an aonaigh maidir leis an gclár 
a chur le chéile. Cothú na huilechuimsitheachta an 
meon, cothú an chumais an próiseas, aimsiú na 
sprice an aidhm. Ar na critéir a bhain le smaointe 
do thionscadail maidir le Gaillimh 2020 a fhorbairt, 
critéir ab fhorleitheadaí ná na critéir a leagtar 
amach in 4.3 maidir le tionscadail a roghnaíodh 
don leabhar tairisceana, bhí siad seo a leanas:

 ~ A bheith féinchruthaithe agus ardaidhmeach 

 ~ fiúntas ealaíne a bheith leo chomh maith le 
hacmhainn sárfheabhais agus ardchaighdeáin 

 ~ páirtnéirí Eorpacha a tharraingt 
isteach go luath agus go minic 

 ~ A bheith éagsúil go mór lena bhfuil ar siúl cheana 
féin ag eagraíochtaí seanbhunaithe cultúir 

 ~ A theacht chun cinn trí chomhcheapadóireacht 
agus trí chomharobair 

 ~ Cothú a dhéanamh ar ealaíontóirí ag 
obair in áiteanna is breá leo agus le 
daoine a bhfuil meas acu orthu 

 ~ Cothú a dhéanamh ar nuáil agus ar a dhul i bhfiontar

 ~ Ní mór tionscadail a bheith inbhuanaithe 

 ~ A bheith uilechuimsitheach ó thaobh cúrsaí 
inscne, eitneachta, míchumais, aoise agus óige

 ~ Cur leis an gcumas ó thaobh 
sárfheabhais agus scála

 ~ Bonn a chur faoi oidhreacht thréan 
cultúir ón mbliain 2020 anonn

 ~ Teacht le hAidhmeanna straitéiseacha 
Straitéis Cultúir na Gaillimhe 2025 
agus feidhmiú i gcomhréir leo

 ~ Craobhchórais caidrimh idirghníomhaíochta a 
chothú go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta, 
san Eoraip agus níos faide ó bhaile. 

 ~ Ceangal dlúth a chothú le cathracha ECOC 
eile – cathracha atá i mbun iarratais, cathracha 
ainmnithe, agus iarchathracha cultúir.

Tugtar cuntas achomair sa tábla seo a leanas ar an 
gcaidreamh a rinneadh i rith Chéim 1 agus Chéim 
2 de phróiseas an iarratais – is léir go bhfuil obair 
ollmhór curtha i gcrích ó cuireadh an chéad Leabhar 
Tairisceana faoi bhráid agus go ndeachthas i ngleic le 
cuid mhór den chomhairle agus den ábhar buartha 
a chuir an painéal breithiúnais in iúl maidir leis an 
gcéad chur i láthair a rinne cathair na Gaillimhe. 

4.4 Conas a thabharfar oidhreacht cultúir an 
cheantair agus cineálacha traidisiúnta den ealaín 
le chéile sa chlár cultúrtha le modhanna nua 
ceannródaíochta den chur in iúl cultúrtha?

Tabharfar oidhreacht cultúir an cheantair agus 
an oidhreacht thraidisiúnta chun suntais nuair 
a chuireann bruth faoi thír gaineamh íochtar na 
farraige in uachtar ionas go dtagann cruth eile air. 
Beidh ealaíontóir de chuid na háite agus ealaíontóirí 
idirnáisiúnta ag déanamh iniúchadh ar roinnt den 
ealaín thraidisiúnta, den oidhreacht cultúir, an taobh 
tíre san áireamh, agus croithfidh an cur i láthair nua 
an neamhchúis ina leith ionas go gcuirtear beocht 
arís iontu agus go mbíonn breis fiúntais leo.

Spreagtar dearthóirí agus lucht déantúsaíochta le 
MONUMENT l.47 earraí nua a shamhlú, a dhearadh 
agus a dhéanamh don taispeántas seo bunaithe ar 
na hiarsmaí a tháinig anuas leis na séadchomharthaí 
mórscála atá i gceist leis an tionscadal.

Dírítear aird le Jumping Jumpers PROJECT BAA 
BAA l.51 ar gheansaí Árann, ar an olann agus ar 
phátrúin traidisiúnta cniotála. Seancheird í seo a bhfuil 
ardmheas uirthi i saol an fhaisin go hidirnáisiúnta 
ach a mbíonn dímheas le teann uaibhris ag cuid 
mhór in Éirinn uirthi. Leis an tionscadal seo, cuirtear 
éadach, olann, cniotáil agus fíodóireacht na 
hÉireann i gcomhthéacs comhaimseartha ionas 
go mbíonn croí mhuintir na hÉireann arís ann. 

KITCHEN ISLAND DANCES l.54 In aithris ar an 
seantraidisiún ársa siúlóide a ghabhann leis an 
mBrídeog, déantar ceangal idir na seandaoine i 
bpobail tuaithe trí dhamhsa agus scéalta traidisiúnta 
a theacht chucu in éineacht leis an tseirbhís Béilí 
ar Rothaí gach lá. Deis nua beartaíocht chultúrtha a 
spreagadh, an t-uaigneas a mhaolú agus gluaisteacht 
a chur chun cinn i gcomharsanachtaí iargúlta. 

VR STORY STUDIO l.40 Glactar le traidisiún fada 
na scéalaíochta, an tseanchais agus na litríochta in 
Éirinn agus déantar athcheapadh ó bhonn don ré 
nua teicneolaíochta agus físealaíne ar an modh a 
ndéantar scéal a insint. Tabharfar scéalaithe as áiteanna 
éagsúla san Eoraip le chéile ag scoileanna samhraidh 
scéalaíochta blianta i ndiaidh a chéile d'fhonn 
comhréir nua a chruthú agus gramadach theanga 
scéalaíochta nach dtuigtear go hiomlán go fóill.

MIRRORED PAVILIONS (2020) l.46 leis an ealaíontóir 
John Gerrard. Cruthaítear trí cinn d'fheistis ealaíne le 
scátháin a thiocfaidh chun neamhshuntais sa taobh tíre 
i gCathair na Gaillimhe, i gConamara agus i Santander. 
Beidh foinsí logánta fuinnimh, uisce, an ghaoth agus 
an ghrian, le damhsa algartamach a dhéanfaidh 
figiúirí faoi chló duilleoga, tuí agus seithe bunaithe ar 
thraidisiúin atá beo go fóill i measc dhaoine san Eoraip.

4.5 Conas a tharraing an chathair ealaíontóirí 
áitiúla agus eagraíochtaí cultúir isteach i 
leagan amach agus i gcur i bhfeidhm an chláir 
chultúrtha, nó conas atá i gceist ag an gcathair 
sin a dhéanamh? Tugtar roinnt samplaí sonracha 
agus ainmnítear roinnt de na healaíontóirí agus de 
na heagraíochtaí cultúir áitiúla a bhfuil beartaithe 



Mar ar tharraingíomar Ealaíontóirí agus Eagraíochtaí 
Cultúir áitiúla isteach i bhforbairt Gaillimh 2020

Cad a 
rinneamar Conas a rinneamar é 

Céim a hAon
13 Aibreán–13 Samhain 2015

Céim a Dó
15 Samhain–17 Meitheamh 2016 Samplaí de Thionscadail

Caidreamh Rinneamar caidreamh leis 
an bpobal cruthaitheach ó
thaobh na geografaíochta
agus na healaíne, ag plé 
le healaíontóirí, féilte, 
eagraíochtaí cultúir.

28
Cruinniú Poiblí

11
Cruinniú Poiblí

3
Tionscadail Phíolótacha ar 
bun maidir le Small Towns 
Big Ideas, le rannpháirtíocht 
breis is 75 Ealaíontóir a 
chónaíonn i nGaillimh145

Cruinniú le Páirtithe Leasmhara

556 
Cruinniú le healaíontóirí/
léiritheoirí cultúir chun 
tionscadail a fhorbairt

1
Mol Pobail bunaithe

Ionad clár agus áit chruinnithe 
d'Ealaíontóirí anois

Inspioráid Ceardlanna dóibh siúd ar mhian 
leo smaointe a fhorbairt don chlár 
agus tacaíocht dóibh a bheith 
rannpháirteach sa phróiseas 48

Cruinniú Foghrúpa Téamacha

Ceardlanna sonracha do 
gach tionscadal/clár

An Artist in Every Place - 
Ceardlanna Poiblí le

149
hEalaíontóirí 

Virtual Capital of Culture 
Ceardlanna le 

120 
déantóirí/ealaíontóirí/
haiceálaithe

Anailís Tar éis smaointe a bhailiú agus 
anailís chriticiúil a dhéanamh 
orthu, d'fhorbraíomar 
snáithe agus coincheapa 
téamacha dár gclár. 348

Aighneacht 

348 Aighneacht aistrithe isteach i

90 
tionscadal trí fhoireann 
mhéadaithe cláir 

6 
Bhall ar fhoireann chláir 
chun anailís a dhéanamh 
ar na tionscadail agus chun 
cabhrú le léiritheoirí cultúir

Forbairt Roghnaíodh tionscadail ar bhonn 
na gcritéar thuas agus go háirithe 
ar bhonn inmharthanachta agus 
an tionchar a d'fhéadfadh a 
bheith acu ar cothú acmhainne. 38

Ceardlann tionscadail

Os cionn 

120 
ealaíontóir áitiúil ag plé go 
díreach le tionscadail
3 chearlann Eorpach páirteach
50 rannpháirtí páirteach

90 
tionscadal forbartha

58 
eagraíocht chultúir i nGaillimh 
páirteach i gcur i crích tionscadal

Cur i gCrích Tá tús curtha leis an bpróiseas 
chun tionscadail phíolótacha 
a chur amach. Leanfar leis sin 
agus déanfar forbairt air go dtí 
2020 agus níos faide anonn.

Níor cuireadh aon tionscadal 
píolótach i gcrích

Os cionn  

320 
páirtí tionscadal dearbhaithe 
8 gníomhaireacht 
mhaoinithe tiomanta
10 údarás áitiúil tiomanta

Os cionn  

35 
Ealaíontóir coimisiúnaithe 
chun Múrphictiúir, Dánta, 
tionscadail Mhoil, Scannáin agus 
imeachtaí VR, Bealtaine, etc.

Tionscadal Píolótach An 
Artist in Every Place - tús 
curtha le 4 Chónaitheacht

3 bhailte gníomhachtaithe mar 
chuid de Small Towns Big Ideas

Tús curtha leis an tionscadal 
píolótach Hope it Rains - os 
cionn 30 leanbh páirteach ann 

Tús cúrtha leis an tionscadal 
píolótach Immersive Classroom 
- os cionn 40 rannpháirtí ann 

An tionscadal píolótach Hy 
Brasil - 22 leanbh páirteach ann 
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tionscadal THE IMMERSIVE CLASSROOM l.59 maidir 
le scéalaíocht thumthach, trasmheáin, réaltacht 
mheasctha, idirlíon na rudaí trínar léiríodh ar féidir a 
bheith de thoradh ar na modhanna oibre, oirfidíochta 
agus smaointeoireachta sin. Ba iad na rannpháirtithe na 
páirtnéirí sa tionscadal THE IMMERSIVE CLASSROOM 
l.59 le healaíontóirí, lucht scannánaíochta, lucht 
oideachais, eagraíochtaí, ealaíontóirí amharclannaíochta 
agus oirfidíochta i VCOC Ghaillimh 2020.

Mar chuid de thogra San Sebastian/Donostia 2016 
‘Tosta’, ghlac Nuala Ní Fhlathúin, ealaíontóir as 
Gaillimh, páirt i dtréimhse cónaitheachta 5 seachtaine 
i Friesland mar chuid de Leeuwarden 2018. Ghlac, 
Ana Belen, amhránaí traidisiúnta as an nGailís, le 
seal cónaitheachta 6 seachtaine i gConamara ag plé 
le stíl traidisiúnta amhránaíochta an tsean-nóis.

Tá SMALL TOWNS, BIG IDEAS l.36 ar cheann de na 
cláir ardaidhme a bhfuil Gaillimh 2020 ag déanamh 
ceannródaíochta ina leith atá dírithe ar threisiú leis 
an gcultúr i mbailte agus i sráidbhailte ar fud an 
chontae trí imeachtaí agus tionscadail arna n-eagrú 
ag na daoine atá ina gcónaí, ag obair, i mbun 
léinn nó ag déanamh brionglóidí san áit. Tá oiread 
díograise á léiriú agus spéis ag an uile dhuine i 
bhforbairt an chláir go bhfuil socruithe déanta maidir 
le sraith de thionscadail phíolótacha socraithe.

Tionscadail Phíolótacha
Áth Cinn – THE NESTING LARK 26–29 Bealtaine 2016
Le tionscadal píolótach Áth Cinn, déanfar treithíocht 
an bhaile a chíoradh agus, trí shraith de cheardlanna 
idirgníomhaíochta faoi stiúir Ealaíontóirí atá ag obair i 
measc an phobail ar théamaí maidir le Neadaireacht. Tá 
roinnt Ealaíontóirí ón Eoraip ina gcónaí sa bhaile beag seo 
agus is mian leo an téama sin a chíoradh - daoine isteach 
ag dul i mbun neide, muintir na háite ag dul ar imirce 
agus ag fágáil neadacha tréigthe ina ndiaidh, neadacha a 
bhíonn folamh i rith an lae agus daoine ag obair in áit eile 
mar gur beag oibre atá ina n-áit féin - téamaí a bhainean 
le gach baile beag ar fud na hEorpa. Ar na healaíontóirí, 
tá Eillis Nic Dhonncha (Ealaíontóir Áitiúil) Selma Makela 
(Ealaíontóir ón bhFionlainn) Miquel Barachelo (Ealaíontóir 
as Mallorca) Veronika Straberger (Ealaíontóir ón Ostáir)

Baile Átha an Rí – THE EDIBLE LANDSCAPE/
POT LUCK Márta–Meitheamh 2016
Tháinig muintir Bhaile Átha an Rí le chéile gur chuir 
na céadta plandaí. Tiocfaidh an baile le chéile arís 
i bPáirc Bhaile Átha an Rí ar an 16 Meitheamh go 
ndéanfar saothar ealaíne as toradh na plandála. Tá 16 
Ealaíontóir Áitiúil páirteach sa tionscadal chomh maith 
le 15 grúpa pobail agus ceannródaíocht á dhéanamh 
ag Máire Daly, léiritheoir cultúir de chuid na háite. 

Béal Átha Ghártha – SÚGÁN Aibreán–Meán Fómhair 2016
Leanfaidh tionscadal píolótach Bhéal Átha Ghártha, dar 
teideal SÚGÁN (ní ceart a mheascadh le SÚGÁN – INIS 
OÍRR GO ISTANBUL), ar cuireadh tús leis i mí Aibreáin, 
go dtí mí Meán Fómhair le sraith d'imeachtaí agus de 
cheardlanna, arna spreagadh ag seancheird mhuintir 
na tuaithe maidir le Súgán a dhéanamh (bealach 
traidisiúnta le rópaí féir a dhéanamh), a thug lucht an 
tsráidbhaile le chéile trí shraith de cheardlanna faoi stiúir 
na nEalaíontóirí Ceara Conway agus Sheila Flanagan.

Bearta Sonracha maidir le caidreamh a dhéanamh 
le healaíontóirí áitiúla agus le heagraíochtaí cultúir. 
Chuir Gaillimh 2020, i gcomhar le meitheal na Straitéise 
Cultúir, imeachtaí agus gníomhaíochtaí go leor ar 
bun d'fhonn deis a thabhairt d'ealaíontóirí áitiúla agus 
d'eagraíochtaí cultúir leathnú a chur ar an tuiscint 
comhthéacsúil a bhí acu ar chomharobair san Eoraip 
agus páirtnéirí comhléiriúcháin ionchais a aimsiú san 
Eoraip. Seo a leanas roinnt de na tionscnaimh sin. 

Bhí ealaíontóirí, lucht léinn agus lucht feachtaisíochta 
as Éirinn, an Íoslainn, an Pholainn, an Bhreatain Bheag, 
Albain, an Ríocht Aonaithe, an Ghearmáin, an tSualainn 
agus an Ostáir páirteach i dtrí lá de cheardlanna 
maidir le téamaí na hImirce, an Taobh Tíre agus na 
Teanga. D'fhreastail 25 rannpháirtí ón gceantar ar na 
ceardlanna ar feadh tréimhse sé lá agus cothaíodh 
comhair páirtnéireachta d'fhonn tionscadail a chruthú 
do Ghaillimh 2020, ar a n-áirítear SÚGÁN l.62, SEA 
TAMAGOTCHI l.52 agus AISTRIÚ l.52. Ealaíontóirí 
agus Léiritheoirí Áitiúla atá i mbun ceannródaíochta 
ar na tionscadail sin agus iad ag obair i gcomhar le 
Páirtnéirí as an Eoraip agus Páirtnéirí Náisiúnta. 

Tá rún ag Gaillimh 2020 ballraíocht a ghlacadh in InSitu 
(Ardán), craobhchóras na hEorpa don cheapadóireacht 
ealaíne sa spás poiblí, lena mbaineann níos mó ná 21 
páirtnéir as níos mó ná 14 tír agus a chuidíonn le níos 
mó ná 150 ealaíontóir. Thug an Eoraip Chruthaitheach 
cúnamh do In Situ mar ardán maidir le hobair 
ealaíne dírithe ar chaidreamh poiblí. Ghlac an fear 
amharclannaíochta John Rogers páirt i gclár seal 
cónaitheachta i mí na Samhna agus mí na Nollag 2015 
le healaíontóirí as an Iodáil, an Danmhairg agus an 
Ríocht Aontaithe mar chuid de chlár cónaitheachta 
Sura Medura faoi scáth In Situ i Srí Lanca.

Ghlac Gaillimh 2020 páirt in IETM agus cruthaíodh 
páirtnéireachtaí tionscadail le healaíontóirí, scríbhneoirí 
agus lucht amharclannaíochta sa Spáinn, san Iorua, 
in Albain, sa Bhreatain Bheag, i mBéal Feirste, san 
Ísiltír, sa Ghréig, sa Fhrainc agus sa Bheilg.

Ar na daoine a rinne freastal ar ócáidí agus ar chruinnithe 
suntasacha maidi rle líonraí san Eoraip, rinne an 
tEalaíontóir de chuid na hÁite, Denise McDonagh, 
atá ag obair ar dhá thionscadadl – THE IMMERSIVE 
CLASSROOM l.59 agus AN ARTIST IN EVERY PLACE 
l.32 ar son Ghaillimh 2020, freastal ar Chruinniú In Situ.

D'oibrigh ealaíontóirí as Albain, an Ostáir agus an 
Ghearmáin le healaíontóirí agus pobail áitiúla ar 
thionscadail phíolótacha maidir le AN ARTIST IN EVERY 
PLACE l.32. Déanfar coimeádaíocht i gcomhar le UZ 
Arts ón líonra In Situ agus na Léiritheoirí Áitiúla Tulca 
Contemporary Visual Arts Festival as Gaillimh ar na 
tionscadail a bheidh ar siúl idir Márta – Iúil 2016 in ionaid 
uirbeacha agus tuaithe le grúpa pobail timpeallachta, 
cóir ionaid oibre agus lucht déanta bád traidisiúnta agus 
i gcomhpháirt le Foras na Mara atá suite in Órán Mór, 
Co. na Gaillimhe. Ar na hEalaíontóirí Áitiúla a roghnaíodh 
le hoibriú ar an tionscadal píolótach seo le healaíontóirí 
idirnáisiúnta, tá Féilim Ó hAoláin, Catherine Denning, 
David Boland, Debbie Reilly agus Caroline Stanley.

Chuir buaiteoirí an Prix Ars Electronica 2016, an 
compántas CREW as an mBeilg, ceardlann i láthair 
i mí Meitheamh 2016, mar ghné phíolótach den 
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5.1 Deimhnigh agus tabhair fianaise le do thoil, go 
bhfuil tacaíocht pholaitiúil láidir agus leathan agus 
gealltanas inbhuanaithe faighte agat ó na húdaráis 
phoiblí, áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta iomchuí. 

Tá Aireacht na hÉireann tiomanta d’acmhainn €15m 
a chur ar fáil do cibé de na trí thairiscint Éireannacha 
a n-éireoidh leo sa phróiseas tairisceana. 

Rinne Comhairlí Cathrach agus Contae na Gaillimhe 
a dtacaíocht a athdhearbhú i leith na hiarrthóireachta, 
trí ghealltanais i dtaca leis an leabhar tairisceana agus 
an tsamhail rialachais a chomhaontú ag na cruinnithe 
a reáchtáladh an 16 agus an 23 Bealtaine faoi seach.

Rinne Tionól Réigiúnach an Iarthuaiscirt , atá freagrach 
go hiomlán as pleanáil geilleagrach agus spásúil 
réigiún Iarthuaisceart na hÉireann, a dtacaíocht 
a thabhairt do thairiscint 2020 na Gaillimhe.

Rinne Coimisiún Forbartha an Iarthair, a thacaíonn 
le forbairt shóisialta agus gheilleagrach 
i Réigiún an Iarthair, a dtacaíocht a chur i 
ngeall don tairiscint chomh maith.

Rinneadh Meabhráin Tuisceana ó Chontaetha Dhún 
na nGall, Liatroma, Ros Comáin, Mhaigh Eo, Thiobraid 
Árann, na hIarmhí, Uíbh Fhailí agus Bhaile Átha 
Cliath, a shíniú mar thacaíocht do thairiscint 2020 na 
Gaillimhe, agus rinne na Príomhfheidhmeannaigh 
ó gach bardas a dtacaíocht a chur i ngeall.

Tugann na Teachtaí Dála, Seanadóirí agus 
na Comhairleoirí ar fad sa réigiún tacaíocht 
dár dtairiscint agus i gcásanna go leor 
ghlac siad páirt inár gcruinnithe poiblí.

5.2 Deimhnigh agus tabhair fianaise le do 
thoil, go bhfuil nó go mbeidh, bonneagar cuí 
agus inmharthana ag do chathair chun an 
teideal a óstáil. Chun é sin a chur i gcrích, 
freagair na ceisteanna seo a leanas le do 
thoil: Tabhair míniú gairid ar mar a dhéanfaidh 
Príomhchathair Chultúr na hEorpa, bonneagar 
cultúir na cathrach a úsáid agus a fhorbairt. 

Tá mar chuspóir ag Gaillimh 2020, a chinntiú go 
mbeidh fáil ag gach saoránach ar ár gclár imeachtaí. 
Leis sin, rinneadh ár gclár a fhorbairt chun freagairt 
dár mbonneagar reatha, chomh maith leis an 
úsáid is fearr is féidir a bhaint as ár spásanna poiblí 
agus as ár dtírdhreach, ag cur cultúr chun cinn i 
ngach uile láthair den chathair, chontae agus na 
hoileáin (agus ar líne), agus trí chuireadh a thabhairt 
don líon is mó daoine is féidir, chun a bheith 
rannpháirteach agus freastal ar ár n-imeachtaí. 

5.2.1 ÁR nÁIT – AN BONNEAGAR FISICIÚIL

Tá Gaillimh ar chomhchiall le hintleacht maidir leis 
an úsáid chruthaitheach a bhaintear as láithreacha 
agus spásanna. Leis na blianta, chuirtí gníomhaíochtaí 
cultúir i láthair ag suíomhanna sealadacha a 
bhíodh tógtha le haghaidh na hócáide agus i 
spásanna neamhghnácha nach raibh oiriúnach 
do na healaíona de bharr bonneagar uireasach.

Faoi dheireadh, rinneadh spásanna cathracha 
agus eile a fhorbairt mar fhreagairt don ardú i 
líon léirithe cruthaitheacha na cathrach. Cé go 
bhfuil spásanna nua fós de dhíth orainn, tá an 
chruthaitheacht agus an intleacht dhúchasach 
léirithe go soiléir sa chlár a forbraíodh. 

Tá bealaí éagsúla aimsithe ag ealaíontóirí, ag 
pobail agus ag eagraíochtaí cultúrtha, ceiliúradh a 
dhéanamh ar ár n-oidhreacht agus ar ár dtírdhreach 
trí thionscadail ar mhórscála a lonnú i spásanna 
agus ag láithreachta ar leith; ar thaobh chnoic 
Chonamara, (Oileáin Árann), ag aerfoirt nach bhfuil 
in úsáid a thuilleadh, i bpinniúir liathróide láimhe, 
leabharlanna poiblí agus ag tithe oidhreachta. 

Leis na spásanna ollmhóra, lasmuigh atá ar 
fáil do Gaillimh 2020, agus atá in acmhainn do 
30,000 míle duine, áirítear Faiche Mhór Bhéal 
Átha na Sluaighe, an Pháirc Theas i gCathair na 
Gaillimhe agus seansuíomh aerfort na Gaillimhe. 

Faoi chomhair na n-aidhmeanna céanna, beidh 
an clár cultúir ar fáil do lucht féachana ar mian leo 
na hoibreacha MIRRORED PAVILIONS (2020) l.46, 
PROMISED PARADISES l. 47 a fheiceáil in aon turas 
nó dóibhsean a thagann trasna ar na himeachtaí 
trí thimpiste, agus ar imeachtaí iad a rachaidh i 
gcion orthusan nach mór leo cúrsaí cultúrtha.

Teastaíonn bonneagar tógtha áfach, ó thionscadail 
go leor sa chlár, féilte agus imeachtaí móra ar leith 
mar shampla agus is é ár mian an tairbhe is fearr 
a bhaint as na hacmhainní sin don chlár 2020.

An Tairbhe is Fearr a Bhaint as 
ár mBonneagar Reatha
Déanfar na Spásanna Cultúir Reatha a chlárú agus 
bainfear an tairbhe is fearr as an líon is mó spásanna is 
féidir. Táimid tiomanta do chlár comhionann imeachtaí 
a reáchtáil sa chathair agus sa chontae araon, agus 
déantar an bonneagar atá ar fáil a liostáil mar a leanas. 

Ag Forbairt Bonneagar Nua
Bíonn gá le hinfheistíocht chun straitéis chultúir 
inbhuanaithe a chur i bhfeidhm, i dtéarmaí 
maoinithe, daonchumhachta agus acmhainní 
reatha. Ar cheann de na réimsí ina n-éilítear 
infheistíocht chaipitil shuntasach le linn tréimhse 
deich mbliana na straitéise tá: Bonneagar cultúrtha, 
bonneagar fisiciúil agus comhoibríoch araon, 
foirgnimh agus moil chultúrtha, fíorúla. Maidir 
le foirgnimh, déantar an líon príomheasnamh 
cultúir a ainmniú thíos. Tá gá leis na tograí breise, 
beartaithe chun cur le stoc cultúir na Gaillimhe, 
agus is cinnte go gcuirfear barrfeabhas ar thairiscint 
chultúir na cathrach agus an chontae dá bharr. 
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Tábla 5.2a Ionaid Chultúir Reatha agus Tionscadail Bhainteacha

Ionad Láthair Samplaí de na Tionscadail

31 Leabharlann An Chathair/ar fud an Chontae West Words, I am…we are, Cross Town Traffic
Hy Brasil

6 Pictiúrlann An Chathair Scannán/symposia; Galway/Clifden 
Ghost Train (documentary)

16 Dánlann An Chathair/ar fud an Chontae An Artist In Every Place, Small Towns, Big Ideas,  
Everyday Superheroes

12 Mhúsaem An Chathair/ar fud an Chontae Monument Taispeántas 

33 Suíomh Oidhreachta An Chathair/ar fud an Chontae An Artist in Every Place, Hope it Rains,  
Aurora-City of Light, Then & Now Big Houses

11 Amharclann An Chathair/ar fud an Chontae Spiritus, Govern Dance, Songs from an Open Road

63 Páirc Spraoi An Chathair/ar fud an Chontae Hope it Rains 

Ionad Ealaíona Inis Oírr Árainn Súgán

12 Ionad Pobail Ar fud an Chontae Amharclann na Mainistreach (Camchuairt), 
Small Towns, Big Ideas

Músaem Chathair na Gaillimhe An Chathair Monument, Tulca

Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh An Chathair Changing Waves, An Artist in Every Place

Tábla 5.2b – Ionaid Chultúir Pleanáilte

Tionscadal Le Críochnú Stádas Comhpháirtithe Seachadta
Costas 
Measta

Spanish Parade
Picture Palace

Feabhra 2017 Staid feistithe DAHG,Bord Scannán, WDC, Solus
Picture Palace Teo, Element
Pictures, Comhairle 
Cathrach na Gaillimhe

€7.9m

Oileán Atlantach
Leabharlann Chontae/Chathrach

2020 Staid phleanála Comhairle Cathrach na Gaillimhe, 
Galway Comhairle Contae, Comhairle 
na Leabh Leabharlainne, NUIG, ERDF

€12m

Bóthar na Díge
Mol Cultúir – Dánlann/
Léiriú/ Ceol/Léiritheoirí
& Spás Cleachtaidh

2020 Staid phleanála ERDF, Comhairle Cathrach,
Comhfhiontar na hEarnála Príobháidí 

€13m

Mol Cruthaitheach na Leanaí 2019 Athchóiriú/
Athnuachan

Comhairle Cathrach, Baboró,
Branar, Sorcas Pobail na Gaillimhe

€3.5m

Músaem Cheantar an 
Gheata Mara
/Síneadh le Mol an Ionaid Staire

2020 Staid togra Comhairle Cathrach, Fáilte
Éireann, Músaem Náis.na hÉireann,
DAHG, Institiúid Mara, NUIG

€4m

Stiúideonna Ealaíontóirí
Bhóthar na gCeannaithe &
Spásanna Cónaitheacha

2018 Staid phleanála Comhairle Cathrach na Gaillimhe €.5k

Mol & Spás Ealaíona Óige 
Oileán Atlantach

2017 Staid phleanála Comhairle Cathrach, Ionad Ealaíona,
Amharclann Óige na Gaillimhe,
Comhaontas Ealaíona Óige,
 Macnas, Comhairle Ealaíona

€.3m

Cluain Muire, Mol Cruthaitheach
CCAM, Ionad Fiontraíochta
Ceoil Acústaice & Léiriú

2018/19 Staid deartha GMIT, Comhairle Cathrach 
na Gaillimhe

€4m

Amharclann Nua NUIG 2018 Á tógáil NUIG €3m

Ionad Ceoil/Léirithe
Leisureland

2020 Athchóiriú/oiriúnú Comhairle Cathrach na Gaillimhe tbc
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Glasgow, ag beochan an tírdhreacha ó Chathair 
na Gaillimhe go dtí an Clochán, ar feadh 
shlí iarnród na Gaillimhe/an Chlocháin, atá 
anois as úsáid agus a bhfuil an-chaitheamh 
i ndiaidh ag an bpobal faoi. (tá sé beartaithe 
rotharbhealach glas a thógáil ar an láthair). 

 ~ Déanfar ár bhfaichí spóirt a athshamhlú tríd an 
togra Tribes – the pride of the parish, tionscadal ina 
gcuirfear fáilte roimh na 150 club CLG sa chontae 
damhsa a chruthú ina léireofar a dtírdhreach 
sainiúil féin agus a bhféiniúlacht treibhe féin.

An Réimse Poiblí
Déanfaimid an úsáid is fearr is féidir a bhaint 
as ár dtírdhreach agus as ár réimse poiblí, tá 
réimse tionscadal cruthaithe againn ina leagtar 
béim ar ár dtírdhreach agus a chuireann ar ár 
gcumas tionscadail ealaíonta ar ardchaighdeán 
a reáchtáil ag láithreacha sonracha ar leith, ina 
gcinntítear go bhfuil ár dtírdhreach lonnaithe 
go buan mar ‘ionad’ inár gclár imeachtaí:

 ~ Déanfaidh tionscadail amhail PROMISED 
PARADISE l.47, ár spásanna tuaithe poiblí a 
athbheochan, le healaíontóirí idirnáisiúnta ag obair 
ar choimisiúin a bheidh bunaithe ar chúrsaí talún.

 ~ Beidh láithreacht ag MONUMENT 
l.47, ar na trí Oileán Árann agus ag 
Músaem Chathair na Gaillimhe. 

 ~ Reáchtálfar MIDDLE ISLAND l.44, ar Inis Meáin, an 
t-oileán atá suite i lár báire idir Inis Oírr agus Inis Mór. 

 ~ Beidh MIRRORED PAVILIONS (2020) l.46, 
le John Gerrard, lonnaithe i dtírdhreach 
Chonamara, chun macasamhail a chruthú den 
scáthán atá lonnaithe i lár na cathrach, trasna 
abhainn na Coiribe, agus a fheidhmíonn trí 
chumhacht na gaoithe agus na habhann.

Tá gealltanas tugtha ag na húdaráis áitiúla atá páirteach 
inár gcomhpháirtíocht straitéiseach, i leith tacaíocht 
a thabhairt do Gaillimh 2020, chomh maith lena 
gcuid ionad a thairiscint mar láithreacha d’imeachtaí 
a bheidh á reáchtáil as seo go ceann ceithre bliana.

Bonneagar Sealadach/Ócáideach 
Déanfaimid sraith tionscadal ealaíonta a chlárú 
do Spásanna le haghaidh Cultúr, a reáchtálfar 
i láithreacha nach n-úsáidfí go hiondúil chun 
gníomhaíochtaí cultúir a reáchtáil iontu. Táimid ag 
comhoibriú le roinnt comhlachtaí chun teacht ar 
Bhusanna, Báid, Rotharbhealaí, Faichí Spóirt agus 
araile. Mar chuid dár straitéis forbartha i dtaobh lucht 
leanúna, féachfaimid lena chinntiú go ndéanfar an 
méid daoine is féidir a áireamh inár gclár, tá tábhacht 
le cláir a reáchtáil i spásanna neamhchultúir dá bhrí sin: 

 ~ Beidh soitheach taighde Fhoras na Mara, an Celtic 
Explorer, mar ionad ina reáchtálfar tionscadail 
ealaíonta agus eolaíochta amhail ARIAL SPARKS 
l.33 agus AN ARTIST IN EVERY PLACE l.32.

 ~ Déanfar TAKE MY SEAT p54, a bhunú agus 
a léiriú ar 17 dturas sa ló le GoBus, ar aistir ó 
Ghaillimh go hAerfort Bhaile Átha Cliath (trí lár 
Bhaile Átha Cliath). Déanfar é a léiriú i gcomhar 
le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 ~ Déanfar Gnóthaí, Feirmeacha, Caisleáin 
agus Báid a chlárú mar chuid den togra 
ARTIST IN EVERY PLACE l.32.

 ~ THEN AND NOW l.33 Tionscadal ina leagfar 
béim ar ailtireacht choilíneach na dTithe 
Móra in Oirthear Chontae na Gaillimhe.

 ~ Scoileanna: Beidh páirt mhór ag ár scoileanna 
in óstáil agus ag glacadh páirt i roinnt tionscadal 
ina n-áirítear: THE IMMERSIVE CLASSROOM 
l.59, SYM-PHONIC WAVES l.59, HY BRASIL l.58,

 ~ Reáchtálfaidh STRUTH NA TEANGA l.45, 
imeachtaí nach mbeidh chomh mór céanna 
in 2020, amhail taispeántais, imeachtaí agus 
ceadail, chun a chinntiú go nglacfaidh gach 
scoil i nGaillimh páirt i gclár imeachtaí beoga.

 ~ Beidh beocht agus gleo ar shráideanna 
na cathrach agus an chontae leis an léiriú 
GILGAMESH l.43, le Macnas, agus le NVA 
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5.3 Cad iad sócmhainní na cathrach 
maidir leis an bhfáil atá ar chórais iompair 
(réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta)? 

Tá ceangail láidre náisiúnta agus idirnáisiúnta 
ag Gaillimh agus ag an réigiún máguaird.

5.3.1 IDIRNÁISIÚNTA

Tháinig 1.7 milliún paisinéir go hAerfort na Sionainne 
in 2015, tá seirbhís 14 bhus sa ló agus cúig thraein sa 
ló ag freastal ar an Aerfort. Níl Aerfort na Sionainne 
ach aistear aon uair a chloig ó chathair na Gaillimhe. 

Tháinig 700,000 paisinéir trí Aerfort Iarthar na hÉireann 
(Cnoc Mhuire), in 2015, atá i bhfoisceacht 90 nóiméad 
ó chathair na Gaillimhe. Tá Comhairlí Cathrach agus 
Contae na Gaillimhe ina scairshealbhóirí san Aerfort. 
Tá an tAerfort i bhfoisceacht 85 nóiméad ó chathair na 
Gaillimhe, le sé bhus sa ló ag freastal ar an aistear. 

Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath tuairim is dhá uair 
an chloig ó Ghaillimh ar an mótarbhealach. 
Bíonn busanna ag triall ar Ghaillimh ó Bhaile 
Átha Cliath gach aon leathuair an chloig. Chuaigh 
25 milliún paisinéir tríd an aerfort in 2015.

Sa léarscáil thíos léirítear na ceanna scríbe ó 
Aerfoirt Chnoc Mhuire agus na Sionainne leis 
na hamanna eitilte measta. Is féidir eitilt a fháil 
ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig mórán aon 
cheann scríbe san Eoraip nó i Meiriceá Thuaidh.

Le linn an tsamhraidh seo, tá sé beartaithe go 
ndéanfar tuairim is 200 seoladh iomlachta ó 
Éirinn chuig an Ríocht Aontaithe agus an Fhrainc, 
a bheidh in acmhainn 50,000 carr a iompar.

Tá pleananna ar na bacáin i dtaobh forbairt mhór 
a dhéanamh ar Chalafort na Gaillimhe, ina mbeidh 
ar chumas línéir phaisinéirí a theacht le balla ann.

5.3.2 NÁISIÚNTA

Rinneadh bonneagar bhóithre na hÉireann a 
fheabhsú go mór le 20 bliain anuas, de bharr 
infheistíocht le Cistí Struchtúracha an AE den 
chuid is mó. Déanann an gréasán mótarbhealaí 
ceangal idir phríomhchathracha na tíre. Tá 
an cuarbhóthar nua do Ghaillimh ag an staid 
phleanála faoi láthair, a chruthóidh seachbhóthar 
timpeall na cathrach chun éascú a dhéanamh 
ar an líon tráchta atá ag dul i méid go seasta. 

Tá seirbhís 51 bus sa ló agus seirbhís 15 thraein 
sa ló as Gaillimh go Baile Átha Cliath. Tógann 
an t-aistear tuairim is dhá uair an chloig.

Tá gréasán seirbhíse iarnróid agus bus ag an réigiún 
a dhéanann ceangal leis na bailte beaga ar fad.

74 Gaillimh 2020 / Leabhar Tairisceana a Dó



Acmhainn Beartaíochta & Caidrimh 75

5.5 Maidir le bonneagar cultúrtha, uirbeach 
agus turasóireachta, cad iad na tionscadail 
(ina n-áirítear tionscadail athchóirithe) atá 
beartaithe ag do chathair a chur i gcrích i dtaca 
le gníomhaíocht ‘Phríomhchathair Chultúir na 
hEorpa’ as seo go dtí bliain an teidil? Cad é an 
t-amchlár atá pleanáilte le haghaidh na hoibre sin? 

Mar atá leagtha síos inár leabhar tairisceana cheana 
féin, tá seachadadh an bhonneagair nua i dtaca 
leis agus ina chuid dár Straitéis Chultúir (féach 
2.1.1 agus 5.2). Déanfar ár gclár imeachtaí, mar 
atá léirithe, a sheachadadh leis an mbonneagar 
reatha. Déanfar aon bhonneagar cultúir breise a 
chuirfear ar fail idir seo agus bliain an teidil, a áireamh 
mar chuid de na tionscadail atá faoi fhorbairt.

Maidir le bonneagar turasóireachta agus uirbeach, 
tá sé beartaithe roinnt tionscadal a chur i gcrích a 
dhéanfaidh an fháil agus nascacht na Gaillimhe a 
fheabhsú. Déanfaidh Straitéis Iompair na Gaillimhe 
(2030), ina n-áirítear €250m infheistíochta, 
an córas iompair phoiblí a fheabhsú, an líon 
carranna a laghdú agus rothaíocht agus siúl a 
chur chun cinn sa réimse poiblí. Déanfar formhór 
mór na hinfheistíochta go luath in 2020. 

Tionscadal 
Iompair Chathair 
na Gaillimhe

2020 Céim deartha Fáil

An Mótarbhealach 
M17/M18 ón 
nGort go Tuaim

2019 Á thógáil Nascacht

Glasbhealaí 2019 Á dtógáil Nascacht

5.6 Tabhair míniú ar mar a bhí an daonra áitiúil 
agus an tsochaí shibhialta rannpháirteach in 
ullmhú an iarratais agus ar a rannpháirtíocht 
i mbliain an togra amach anseo?

Tá an scála ollmhór rannpháirtíochta lenár saoránaigh 
agus leis an tsochaí shibhialta i gcoitinne, ar cheann 
de na nithe is mó atá bainte amach againn a 
bhfuilimid bródúil as. Fuaireamar freagra iontach, 
dearfach ar ár bpróiseas comhairliúcháin ó réimse 
éagsúla grúpaí. Ag tosú leis an bpróiseas oscailte ón 
mbonn aníos a chuireamar i bhfeidhm agus Leabhar 
Tairisceana 1 á ullmhú againn, rinneamar an cur 
chuige sin a neartú ar bhonn leanúnach agus an 
Leabhar Tairisceana seo á ullmhú. Tá an cur chuige sin 
fréamhaithe go daingean sa phrionsabal go n-éilítear 
tacaíocht agus rannpháirtíocht na bpobal ar fad agus 
tairiscint ECOC atá go hiomlán fíréanta á forbairt.

Rinneadh scála agus struchtúr ár bpróiseas 
rannpháirtíochta agus comhairliúcháin a dhearadh 
chun rannpháirtíocht dhíreach na sochaí i nGaillimh 
a éascú ar an mbonn is leithne. Chomh maith le 
príomhchodanna an phróisis seo, bhí ár ndaonra 
áitiúil rannpháirteach go díreach le clár imeachtaí 
2020 na Gaillimhe a fhorbairt, tríd an bpróiseas 
comhoibríoch atá leagtha síos in alt 4.5.

5.4 Cad í acmhainn ionsúcháin na 
cathrach i dtaobh cóiríocht turasóra?

Tá taithí ag cathair na Gaillimhe i leith imeachtaí ar 
mhórscála a óstáil, amhail an Rás Aigéin Volvo, a 
mheall 650,000 cuairteoir chun na cathrach thar 
thréimhse coicíse. Beidh na himeachtaí atá eagraithe 
do Gaillimh 2020, á reáchtáil i gcaitheamh na bliana, 
chun an úsáid is fearr a bhaint as ár n-acmhainn. 

Chomh maith leis an gcóiríocht reatha tá sé 
beartaithe ag NUIG, 500 aonad cóiríochta mac 
léinn breise a fhorbairt, a úsáidfear mar chóiríocht 
féinfhreastail le linn tréimhsí saoire na hollscoile.

Tá ceadúnais phleanála i leith síntí/athchóirithe 
ar óstáin á bpróiseáil faoi láthair. Mar atá luaite 
in alt 3.2, déanfaidh an tionscnamh ‘Tar Isteach’ 
acmhainn chóiríochta bhreise a chur ar fáil.

Áitreabh/Aonad
 Cathair & Contae 

na Gaillimhe
Comhpháirtíochtaí 

Straitéiseacha

Óstáin (Leapacha) 10,233 26,285

Tithe Aíochta 525 1,267

B&B 1,744 3,992

Féinfhreastal 899 5,714

Carbháin & Ionaid 
Champála

700 6,587

AirBnB 1,923 4,142

Brúnna 1,082 1,446

Cóiríocht Ollscoile (Le 
linn an tsamhraidh)

2,564

Iomlán 19,670 49,433
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Cuid Cur Síos Toradh

Tuairimí an Phobail 

39 
Tuairimí agus físeanna 39 bpobal i leith ECOC. 
Reáchtáladh cruinnithe ar fud na cathrach agus 
an chontae, ina n-áirítear Oileáin Árann, chomh 
fada ó bhaile fiú le diaspóra na Gaillimhe i mBaile 
Átha Cliath, Londain agus Chicago. D’fhreastail 
os cionn 1,200 duine ar na cruinnithe sin. 

 - Ardleibhéal feasachta agus tuisceana 
ar thairiscint 2020 na Gaillimhe, ar fud 
an chontae agus na cathrach.

 - An fhorbairt ar Small Towns Big Ideas mar 
mhúnla straitéiseach agus sraith iomlán cláir.

Scairshealbhóir 
Rannpháirtíocht 

Os cionn  

200  
cur i láthair leis an earnáil ghnó áitiúil, 
le tionscail chruthaitheacha ,institiúidí 
oideachais, leis an earnáil turasóireachta 
áitiúil, eagraíochtaí spóirt agus polaiteoirí. 

 - Tacaíocht aonchiallach do thairiscint 2020 na 
Gaillimhe, ó na grúpaí scairshealbhóra ar fad.

 - Rannpháirtíocht i bhforbairt an chláir.

 - Clár tiomsaithe corparáide 2020 
na Gaillimhe a fhorbairt.

Caidreamh a chothú 
leis an bpobal

Os cionn 

100  
cur i láthair chuig réimse Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha agus struchtúir phobail, ina 
n-áirítear ár Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí 
agus eagraíochtaí áitiúla agus gníomhaígh 
a oibríonn le daoine óga, daoine níos 
sine, mionlaigh eitneacha, daoine atá faoi 
mhíchumas, pobail LGBT agus go leor eile.

 - Béim láidir ar chuimsiú sóisialta i 
bhforbairt an chláir chultúrtha.

 - Rannpháirtíocht dhíreach na ngrúpaí imeallacha 
i bpróiseas tairisceana 2020 na Gaillimhe.

Clár Oibrithe 
Deonacha 

Clár fuinniúil, cruthaitheach agus spórtúil 
oibrithe Deonacha 2020 na Gaillimhe, a thug 
foireann lárnach daoine agus tionscadal le 
chéile ar fud na cathrach agus an chontae. 

982

 - Rannpháirtíocht dhíreach i dtogra 2020 na 
Gaillimhe, trí ghníomhaíochtaí a ardaíonn 
feasacht agus trínár gclár píolótach a 
fhorbairt agus a sheachadadh.

Pobal ar líne thogra 
2020 na Gaillimhe

Tá ardú tagtha ar an bpobal ar líne, 
a sheasann ag os cionn 

70,000 
duine, ag cur dlús faoin tairiscint
agus ag cur go mór leis an bpróiseas tairisceana.

 - Cur go mór le feasacht a ardú, le dul chun cinn 
agus le rannpháirtíocht as líne sa phróiseas.

Mol Pobail 
Gaillimh 2020

Lárionad thairiscint na Gaillimhe. Spás pobail atá 
lonnaithe go lárnach ina n-óstáiltear cruinnithe ar 
bhonn laethúil, grúpaí oibre agus ceardlanna atá 
ceangailte go díreach le forbairt an chláir. Rinne 
an Mol spás oscailte ‘pobail’ a chur ar fáil dár 
gcruinnithe agus dár n-imeachtaí cultúir rialta. 

Spás oscailte, neodrach a cuireadh ar fáil a mheall 
which rannpháirtíocht grúpaí éagsúla i leith 
cruinnithe, ceardlanna agus imeachtaí cultúrtha.

Random Acts 
of Bidness

Tacaíocht mhór don togra tairisceana léirithe ag 
an bpobal i gcoitinne. Ó fheirmeoirí ag brandáil 
a gcuid caorach leis an leagan Galway 2020, 
go gnóthaí áitiúla ag crochadh múrphictiúir 
agus bratacha Galway 2020 in airde go 
na teachtaireachtaí #BACKGALWAY, atá le 
feiceáil scríofa le cailc ar fud na cathrach. 

Léiriú soiléir é próiseas tairisceana 2020 na 
Gaillimhe ar chomh gníomhach agus chomh tacúil
ar chomh gníomhach agus chomh 
tacúil a bhí an daonra áitiúil.

5.6.1 RANNPHÁIRTÍOCHT SAORÁNAIGH 
I bhFORBAIRT TAIRISCINT NA 
GAILLIMHE – FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ

Sa tábla thíos, léirítear rannpháirtíocht mhuintir 
na Gaillimhe sa phróiseas tairisceana.
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agus i dtaobh teagmháil a dhéanamh le grúpaí nach 
bhfuil chomh héasca sin teagmháil a dhéanamh leo.

Ó 2017 ar aghaidh, déanfaimid ár gcomhpháirtíocht 
straitéiseach a fhorbairt leis an dá struchtúr oibrithe 
deonacha is mó i nGaillimh; Ionad Oibrithe Deonacha 
na Gaillimhe agus an clár ALIVE in NUIG. Tá uainn 
diminsin láidir Eorpach a fhorbairt i dtaca lenár 
gclár oibrithe deonacha, trí chlár malairte oibrithe 
deonacha idir Gaillimh agus cláir ECOC eile a éascú 
in 2018, 2019 agus in Rijeka in 2020 ar ndóigh. 
Leis na príomhchomhpháirtíochtaí sin i bhfeidhm, 
measaimid go mbeidh 5,000 duine gríosaithe ag Clár 
Oibrithe Deonacha 2020 na Gaillimhe faoi 2020. 

Tá rannpháirtíocht saoránaigh lárnach dár 
dtionscnamh flaithiúlachta Tar Isteach a fhorbairt 
agus a chur ar fáil, mar a léirítear in alt 3.2.3.

5.7 Cé mar a dhéanfaidh an teideal deiseanna 
nua agus inbhuanaithe a chruthú i do chathair 
do réimse leathan saoránach, chun freastal ar 
nó a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí 
cultúrtha, go mór mhór daoine óga, oibrithe 
deonacha, iadsan atá ar an imeall nó atá faoi 
mhíbhuntáiste, ina n-áirítear mionlaigh? Tabhair 
mionléiriú le do thoil ar an bhfáil a bheidh ar na 
gníomhaíochtaí sin ag daoine atá faoi mhíchumas 
nó atá aosta. Déan codanna iomchuí an chláir atá 
pleanáilte do na grúpaí éagsúla sin a shonrú. 

5.7.1 ÉITEAS CUIMSITHEACH

Déanfaidh ár ECOC teagmháil lenár bpobail ar 
fad. Tá Gaillimh 2020, tiomanta do chion tairbhe 
seasmhach agus fíorúil a chur i gcrích i leith 
cuimsiú agus cumasú na ngrúpaí imeallacha 
agus na ngrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste.

Beidh leabú an phrionsabail sin inár gcuid oibre ar 
cheann de phríomhoidhreachtaí Gaillimh 2020.

Tá an t-éiteas sin i gcomhréir le Straitéis Chultúir 
na Gaillimhe agus lena cuspóirí straitéiseacha, 
i gcomhréir lena céad chuspóir straitéiseach 
go mór mhór, maidir le Fáil agus Cearta Cultúir 
(2.1.1). Oibreoimid go dian leis an bhfoireann 
straitéise d’fhonn Áis Chuimsithe Chultúir nua 
agus bearta cuimsithe agus rannpháirtíochta 
eile a fhorbairt, mar atá leagtha síos in alt 2.1. 

5.6.2 RANNPHÁIRTÍOCHT SAORÁNAIGH I 
SEACHADADH THOGRA 2020 NA GAILLIMHE

Tá trí nó ceithre Phríomhthionscadal deartha chun 
teagmháil dhíreach a dhéanamh le pobail agus 
le heagraíochtaí áitiúla, d’fhonn cur ar a gcumas 
páirt a ghlacadh agus an chlár imeachtaí cultúir 
a fhorbairt agus a chur ar fáil. Déanfaidh SMALL 
TOWNS, BIG IDEAS l.36, bearta suntasacha i dtaca le 
hacmhainn a thógáil a chur ar fáil do phobail ar fud 
an chontae, le foireann Gaillimh 2020 ag déanamh 
meantóireachta agus lenár gcomhpháirtíocht leis 
an ENCC agus an Aetóip. Tar éis scéim phíolótach 
den togra Small Towns, Big Ideas a chur i bhfeidhm 
i mBéal Átha an Rí, i mBéal Átha Ghártha agus in Áth 
Cinn, táimid ag léiriú an tairbhe is féidir a bhaint as 
an múnla sin cheana féin, chun bailte beaga tuaithe 
a ghníomhú agus chun pobail áitiúla a ghríosú i 
dtaca le tionscadail chultúir nua agus spleodracha. 

Déanfaidh an tionscadal HOPE IT RAINS l.34, réimse 
iomlán tionscadal a áireamh le rannpháirtíocht 
an phobail, a bheidh sultmhar, rannpháirteach 
agus oideachasúil agus a fhreagróidh na dúshláin 
mhóra áitiúla agus dhomhanda i leith nós 
maireachtála níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe 
ó thaobh cúrsaí timpeallachta de a chruthú.

Beidh ealaíontóirí ag obair ar réimse timpeallachtaí 
poiblí i dteannta eagraíochtaí áitiúla, grúpaí 
agus daoine aonair sna tionscadail AN ARTIST 
IN EVERY PLACE l.32, ag cruthú tionscadal a 
rachaidh i dteagmháil le lucht féachana nua.

Cuirfear clabhsúr le roinnt tionscadal amhail 
WEIGH ANCHOR l.42, GALWAY GHOST TRAIN 
l.49 agus GILGAMESH l.43, le himeachtaí móra 
poiblí a éileoidh rannpháirtíocht shuntasach 
le pobail áitiúla agus a tharraingeoidh lucht 
féachana ar mhórscála chomh maith.

Beidh ról bunúsach ag ár gClár Oibrithe Deonacha 
i leith seachadadh agus forbairt a dhéanamh ar an 
ECOC. Is é ár ndearcadh gur mó go mór ár n-oibrithe 
deonacha ná an acmhainn daonna riachtanach a 
éilíonn aon tionscnamh cultúir leis an scála agus 
stádas céanna. Breathnaímid orthu mar ambasadóirí 
pobail chun rannpháirtíocht agus tinreamh ollmhór ag 
na himeachtaí ECOC a spreagadh. Beidh ár n-oibrithe 
deonacha an-éifeachtach i leith tacaíocht a thabhairt 
do rannpháirtíocht agus do chaidreamh idirchultúir 

Déanfaidh ár ECOC teagmháil lenár 
bpobail ar fad. Tá Gaillimh 2020 tiomanta 
do chion tairbhe seasmhach agus fíorúil 
a chur i gcrích i leith cuimsiú agus 
cumasú na ngrúpaí imeallacha agus 
na ngrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste.
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5.7.2 CLÁR CUIMSITHEACH

Ar cheann de na príomhaidhmeanna a bhí againn 
agus muid ag forbairt ár gclár cultúrtha, bhí 
tionscadail chultúir le mealltacht uilíoch a ainmniú 
agus a dhearadh. Tionscadail a bhfuil dáimh ag 
daoine as gach cúlra leo agus a thairgeann raon 
agus acmhainn fhíréanta d’fhonn rannpháirtíocht 
éagsúil a chumasú. Tá sé seo i gcomhréir lenár 
bpróiseas comhairliúcháin agus tá sé léirithe 
go soiléir i ndearadh ár gcláir ina iomláine. 

Leis na samplaí áirítear SPIRITUS l.45, TAKE MY SEAT 
l.54, agus roinnt tionscadal eile atá liostaithe san alt 
‘Tionscadail Atá á bhForbairt’ sa chlár imeachtaí, ina 
n-áirítear CROSSTOWN TRAFFIC l.62 agus WHERE ARE 
YOU GOING? l.63 (atá á bhforbairt faoi láthair). Déanann 
na tionscadail sin ar fad an cineál rannpháirtíochta 
éagsúla a thugamar gealltanas ina leith a bhaint 
amach inár gclár, trína bhfócas agus a ndearadh.

 Féachann ár tionscadail neamhghnácha le 
díospóireacht a chruthú, boinn tuisceana a cheistiú, 
agus feasacht a ardú sa tsochaí i dtaobh imeallachta 
agus cuimsiú. Déanfar MIDDLE ISLAND l.44, a léiriú 
in ionad Eorpach eile, ina ndéanfar iniúchadh ar 
cheisteanna amhail deoraíocht, géarleanúint agus 
cultúir dhúchasacha. Déanfaidh HY BRASIL l.58, lucht 
féachana óga a chumasú i leith múnla sóisialta a 
shamhlú, a bheidh níos forásaí agus níos cothroime, 
a bheidh saor ó chlaontacht agus ó eisiaimh a 
bhainfeadh an bonn dár múnla reatha. Déanfaidh 
an tionscadal (UN)INHABITANTS, l.40, iadsan atá go 
mór ar imeall na sochaí a lonnú i gcroílár dár réimse 
poiblí, trí úsáid a bhaint as teilgin holografacha.

5.7.3 AG OBAIR LE DAOINE ÓGA

Tá an soláthar a dhéanaimid i leith daoine óga 
ríthábhachtach dúinn i ngach gné dár dtairiscint. 
Chomh maith leis na tionscadail a oibríonn le 
scoileanna, atá leagtha síos sa chlár (4.2) agus lenár 
straitéis leanaí i leith lucht féachana a fhorbairt (5.8). 
Tabharfaidh roinnt mhaith tionscadal óige tacaíocht 
d’fhorbairt chruthaitheach agus shóisialta daoine óga. 
Déanfaidh TRIBES – THE PRIDE OF THE PARISH l.55, 
teagmháil le clubanna spórt CLG ar fud an chontae 
agus oibreofar le daoine óga i ngach club chun a 
ndamhsa laochúil féin a chruthú. Sa tionscadal WIRES 
CROSSED l.48, beidh daoine óga ó ar fud na hEorpa ag 
obair lena chéile trína gcuid scileanna sorcais, agus 
ag ardú feasachta faoi chúrsaí meabhairshláinte ag 
an am céanna. Cruthófar timpeallacht nua thacúil le 
LIVE FEED l.56, do chúrsaí ceoil óige na Gaillimhe, 
ag freagairt don riachtanas ríthábhachtach i leith 
spásanna sábháilte atá saor ó alcól agus ó dhrugaí 
a chruthú do dhaoine óga. Le EYE ON THE EDGE 
l.55, cruthófar comhpháirtíocht nua, spleodrach idir 
Gaillimh agus institiúidí Eorpacha eile chun tacú 
le rannpháirtíocht dhaonlathach daoine óga.

5.7.4 AG OBAIR LE DAOINE ATÁ NÍOS AOSTA

Táimid ag obair le Clár Aoisbhách na Gaillimhe, agus 
le heagraíochtaí a fhreastalaíonn ar dhaoine atá níos 

sine, chun na bacainní comónta a bhíonn le sárú ag 
na daoine sin a mhaolú, amhail costas, compord 
agus iompar. Tá roinnt tionscadal ina mbeimid ag 
déanamh teagmháil shonrach le daoine atá níos 
sine. Déanfaidh KITCHEN ISLAND DANCES l.54, 
an t-aonrú sóisialta agus an t-uaigneas a bhíonn 
ar dhaoine scothaosta a mhaolú trí dhamhsa, bia 
agus scéalaíocht. Idir an dá linn, i sráidbhailte cois 
cósta na Gaillimhe, Galicia agus na Críocha Sami, 
déanfaidh SEA TAMAGOTCHI l.52, iniúchadh ar 
an eolas saibhir mara, traidisiúin agus teanga na 
ndaoine scothaosta atá curtha fúthu sna pobail sin.

5.7.5 AG CEILIÚRADH ÉAGSÚLACHT CHULTÚRTHA

Tá uainn ceiliúradh a dhéanamh ar éagsúlacht 
shaibhir na Gaillimhe, i dtaobh náisiúntachta, 
eitneachta, teanga agus creidimh sna tionscadail 
mhóra agus bheaga araon go léir.

I bhforbairt an tionscadail SPIRITUS l.45, éileofar 
rannpháirtíocht dhíreach na bpobal mionlaigh agus 
cuirfear críoch leis le léirithe móra, poiblí, ilchultúrtha. 
Díreofar ar chultúir fánaíochta na hÉireann, na 
hEorpa agus níos faide ó bhaile in imeachtaí SONGS 
FROM AN OPEN ROAD l.53, ina n-úsáidfear ceol agus 
amhráin chun meabhrú dúinn go bhfuil stair an chine 
dhaonna fite fuaite san imirce agus sa malartú. 

Déanfaidh TAKE MY SEAT l.54, teagmháil dhíreach 
le himircigh ina dtabharfar an deis dóibh a gcuid 
scéalta a roinnt le lucht féachana ar bhonn níos 
leithne i dtimpeallacht uathúil. Bainfidh VOYAGE 
IN TRANSLATION l.57, úsáid as na leabharlanna 
chun daoine as pobail éagsúla a thabhairt le 
chéile d’fhonn caidreamh idirchultúir a chothú.

Féachfaidh ár gclár le freagra a thabhairt ar na 
ceisteanna níos deacra agus níos dúshlánaí i leith 
ciníochais agus eisiaimh a bhíonn le sárú, ní amháin 
ag pobal Taistealaithe na hÉireann, ach ag pobail 
nua, teifigh, an sliocht Romach agus pobail eile.

Feidhmíonn na straitéisí a bhfuil gá leo chun 
freastal ar na pobail is imeallaí, go mall agus go 
meáite, a éilíonn am chun teagmháil thaobhach a 
chruthú. Tríd an méid ama atá caite againn ar an 
bpróiseas tairisceana agus an méid ama atá againn 
as seo go 2020, beidh ar ár gcumas teagmháil 
bhríoch a bheith againn leis na pobail sin.

Leanfaimid ar aghaidh ag cur leis an gcaidreamh 
atá againn le Gréasán Frithchiníochas na Gaillimhe, 
le Gluaiseacht Taistealaithe na Gaillimhe, Fóram 
Idirchultúir Chontae na Gaillimhe, agus le 
heagraíochtaí áitiúla, náisiúnta agus Eorpacha eile 
atá ag obair sa réimse sin, chun a chinntiú go mbeidh 
ionadaíocht láidir ag na pobail sin i Gaillimh 2020, 
go mbeidh ar ár gcumas tionscadail chultúir nua 
a chruthú a bheidh in acmhainn ciníochas agus 
eisiamh a shárú. Bainfimid úsáid as an 30% dár glár 
atá curtha go leataobh againn chun tionscadail 
a fhorbairt amach anseo, chun cláir a fhorbairt 
do ghrúpaí mionlaigh, a mbíonn gá le tréimhse 
forbartha níos faide uathu de réir a nádúir féin. 
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5.8 Tabhair míniú ar do straitéis ina hiomláine i 
leith forbairt a dhéanamh ar an lucht féachana, 
agus go mór mhór ar an nasc le cúrsaí 
oideachais agus rannpháirtíocht scoileanna.

5.8.1 CUSPÓIRÍ

Tá ár straitéis i leith forbairt a dhéanamh ar an 
lucht féachana, cuimsithe i straitéis níos leithne do 
rannpháirtíocht phoiblí, chun níos mó deiseanna 
cultúir a bhaint amach do shaoránaigh mar aidhm 
leis; forbairt aonair agus comhtháthú sóisialta.

Tá trí phríomhchuspóir ag an straitéis a áiríodh 
sna cinntí a tógadh i leith leagan amach na gclár, 
oideachais, for-rochtana agus cumarsáide.

 ~ Éagsúlacht (lucht féachana níos éagsúla)

 ~ Doimhneacht (taithí agus caidrimh 
feabhsaithe leis an lucht féachana reatha)

 ~ Leithead(lucht féachana nua)

Rinneadh ár straitéis forbartha don lucht féachana 
a fhorbairt i gcomhar le Straitéis Chultúir na 
Gaillimhe (2016-2025), leis an gcuspóir, cur 
chuige a bhí comhoiriúnach a chinntiú i leith lucht 
féachana a fhorbairt agus a chothabháil agus an 
cur chuige sin a chleachtadh go ceann fada.

5.8.2 AN STRAITÉIS

Fuair straitéis forbartha lucht féachana na Gaillimhe, 
inspioráid ón bpróiseas rannpháirtíochta ónar as a 
d’eascair an clár an chéad lá riamh. Tá inspioráid 
faighte den chéad uair riamh ag na mílte duine, 
dream daoine nár cheap riamh go mbeidís páirteach 
sa phobal ealaíonta, ón bpróiseas ina gcuimsítear 
comhchruthú agus idéú an tslua mar fhoinse, ról 
gníomhach a ghlacadh i dtionscadal cultúrtha. 

Is é an t-aistriú seo, ó sheallach neamhghníomhach 
go rannpháirtí gníomhach an sprid atá mar 
bhonn ag formhór mór na straitéise seo. Chomh 
maith leis sin, déanann ár gcur chuige obair an 
chláir ADESTE le trí bliana anuas agus cleachtas 
comhaimseartha idirnáisiúnta a léiriú. Leagtar síos an 
straitéis forbartha lucht féachana i dtrí alt ar leith: 

 ~ Gníomhaíochtaí réamhtheachtacha, a 
tharlaíonn roimh imeacht nó tionscadal.

 ~ Gníomhaíochtaí le linn imeachta, atá mar chuid 
de ghnéithe na n-imeachtaí nó tionscadal

 ~ Gníomhaíochtaí Iartheachtacha, a tharlaíonn 
tar éis an imeachta nó tionscadail. 

5.7.6 ROCHTAIN UILÍOCH

Tá Gaillimh 2020 tiomanta chun a chinntiú go ndéanfar 
daoine atá faoi mhíchumas, na daoine is imeallaí 
inár sochaí, a éascú chun go mbeidh ar a gcumas 
páirt iomlán a ghlacadh i mbliain an chultúir.

Thosaíomar cheana féin ar an obair a bhfuil gá léi 
chun a chinntiú go ndéanfar na léirithe agus na 
himeachtaí ar fad a reáchtáil in ionaid agus i spásanna 
poiblí a mbeidh fáil orthu trí ‘phromhadh rochtana’ a 
dhéanamh ar na tionscadail ar fad inár gcláir imeachtaí.

 Déanfaimid an obair sin a chur chun cinn trí 
chomhpháirtíochtaí straitéiseacha atá bunaithe 
cheana againn le Cumann Ealaíona agus Míchumais 
na hÉireann (ADI), le linn ár bpróiseas tairisceana. 

Go sonrach, áireofar sraith ceardlann a chuirfear 
ar fáil dár léiritheoirí cultúir leis an ADI agus 
lena gcomhpháirtithe idirnáisiúnta Attitude 
is Everything (an Ríocht Aontaithe) agus le 
VSA (Ionad Ealaíona Taibhiúcháin JFK, na Stáit 
Aontaithe). Leis sin, déanfaimid an dea-chleachtas 
idirnáisiúnta is fearr i leith léirithe cuidithe, 
inrochtana, taispeántas, scannán agus imeachtaí ar 
mhórscála a chomhtháthú inár gcláir imeachtaí.

Déanann ár dtionscadail WINDOW ON THE WORLD 
l.38, fianaise bhreise a thabhairt i leith ár dtiomantais 
d’fháil uilíoch agus do thaithí cuimsitheacha a chur ar 
fáil do lucht féachana atá faoi mhíchumas. Déanfaidh 
tionscadail amhail CUBE CONNECTED CITIES l.39, 
agus INTERACTION l.39, go mór mhór, daoine a 
chumasú chun teacht ar thaithí cultúir tumthacha, 
iomlána gan call a gcuid tithe féin a fhágáil.

Ar deireadh, déanfaidh CROSSING THE LINES 
l.55, tionscadal uile-Eorpach, a chuireann 
le cúrsaí acmhainne, tacaíocht a chur ar fáil 
d’aistritheoirí gairmiúla atá faoi mhíchumas, chun 
an múnla oiliúna speisialta a chur dóibh agus 
páirt a ghlacadh i gcláir oiliúna lárshrutha.

5.7.7 AG COTHABHÁIL ÁR gCUR 
CHUIGE AGUS ÉITEAS

Tuigimid go dtógfaidh an méid atá beartaithe 
againn a bhaint amach am agus obair chrua. Níl 
aon aicearra ann ó thaobh rannpháirtíocht dhílis 
phobail a chur i gcrích, go mór mhór i mbun oibre 
le grúpaí imeallacha. Ní féidir linn ár spriocanna 
a bhaint amach sa réimse sin ach amháin trínár 
gcur chuige i leith for-rochtana a leathnú, a éilíonn 
teagmháil dhíreach, caidrimh thaobhacha a thógáil 
agus spás a chruthú dóibhsean atá ar an imeall, 
páirt a ghlacadh agus comhoibriú le chéile. 

Tá tús curtha leis an obair sin cheana féin, agus tá 
eolas agus inspioráid faighte againn dár dtairiscint 
dá bharr. Leanfaimid ar an tslí sin, as seo go 2020, 
agus muid i mbun forbartha ar ár gclár imeachtaí.
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5.8.3 RÉAMHTHEACHTACH

Trí dhaoine a áireamh mar rannpháirtithe in 
imeachtaí agus i ngníomhaíochtaí atá ábhartha 
dóibh, déantar na daoine sin a áireamh mar 
chomhoibrithe sa phróiseas cruthaitheach.

Rinneadh tionscadail 2020 na Gaillimhe ar fad a 
dhearadh chun an cuspóir sin a bhaint amach. 
Déanfaidh Amharclann an Druid mar shampla, 20 
rannpháirtí áitiúla a áireamh mar fhoireann aisteoirí 
ina léiriú ar MIDDLE ISLAND l.44, ar oileán na Corsaice 
agus ar Inis Meáin. Cuirfear tús leis an ngníomhaíocht 
phoiblí seo san Chorsaic, nuair a rachaidh an léiriú 
ar camchuairt. Sa tionscadal PILGRIM l.40, oibreoidh 
ealaíontóirí agus teicneolaithe le pobail áitiúla chun 
fréamhshamhlacha a chruthú a thugann dúshlán 
inbhuanaitheacht éiceolaíochta agus timpeallachta. 

Glacfaidh lucht féachana páirt ghníomhach sa 
phróiseas léirithe/cruthaithe. Tá pobail i mBéal 
Átha an Rí, Áth Cinn agus i mBéal Átha an Ghártha 
tagtha le chéile cheana féin chun oibriú i gcomhar 
le healaíontóirí gairmiúla d’fhonn comhléiriú a 
dhéanamh ar thionscadail phíolótacha 2020 na 
Gaillimhe, THE NESTING LARK l.69, THE EDIBLE 
LANDSCAPE l.69 agus SUGÁN l.69. Oibreoidh 
leanaí le hailtirí agus le dearthóirí chun a gcuid 
páirceanna spraoi uiscedhíonacha féin a dhearadh 
mar chuid den tionscadal HOPE IT RAINS l.34. 

Beidh páirt ghníomhach ag an lucht féachana i leith 
tionscadail 2020 na Gaillimhe a chur ar fáil. Beidh 
braistint úinéireachta ag na hoibrithe deonacha i leith 
na dtionscadal, trína rannpháirtíocht in imeachtaí 
amhail cumarsáidí, óstaigh ambasadóireachta agus 
comhordú imeachtaí. Déanfaidh an tionscadal 
beartaithe ‘European Citizen Broadcasting’, 
saoránaigh a chumasú aistriú ó lucht féachana 
neamhghníomhacha go comhaltaí breise fhoireann 
chumarsáide Example 2020 na Gaillimhe.

Féachfaimid le pobal saoránach inbhuanaithe ar 
líne a fhorbairt chun éascú a dhéanamh ar phlé 
leanúnach idir eagraíochtaí cultúrtha, ealaíontóirí 
agus lucht féachana as seo go ceann ceithre bliana. 
Déanfaidh Example 2020 na Gaillimhe, feidhmchlár 
soghluaiste saincheaptha, léibheann gréasáin, 
cainéal craoltóireachta agus fóram pobail a chruthú. 

Trí chlár oiliúna i Margaíocht agus Cumarsáid 
Dhigiteach, cuirfear ceachtanna ar fáil d’eagraíochtaí 
cultúir na Gaillimhe ar fad, do chomharghnónna agus 
d’ealaíontóirí chun a gcuid scileanna agus inniúlachtaí 
digiteacha a fheabhsú mar chuid de na hiarrachtaí i 
leith rannpháirtíocht an lucht féachana a ardú ina 

5.8.4 IN-EVENT 

Tá ár straitéis forbartha lucht féachana ‘in-event’ 
dírithe ar theagmháil a dhéanamh le lucht féachana 
nua agus ar thaithí an lucht féachana reatha a 
fheabhsú trí dheireadh a chur le bhacainní fíorúla, 
le bacainní fisiciúla agus trí chur chuige ábhartha. 

Is mian le Gaillimh 2020, deireadh a chur le bacainní 
fisiciúla agus intinne do lucht féachana a ghlacann 
páirt in imeachtaí cultúrtha, tríd an méid imeachtaí is 
féidir a reáchtáil i spásanna neamhthraidisiúnta. Tá mar 
chuspóir againn, braistint choiteann na saoránach, 
nach mbaineann ‘institiúidí cultúir leosan, a chloí. 

I measc na samplaí áirítear an taispeántas sráide 
eipiciúil GILGAMESH l.43, le Macnas, a bheidh 
á reáchtáil ar shráid-dreacha uirbeacha agus ar 
thírdhreacha ar fud an chontae. Reáchtálfar an 
fhéile cheoil leictreonaigh agus ealaíne digití FROM 
HERE ON l.39, i spásanna nach bhfuil in úsáid a 
thuilleadh, óstáin, tithe tábhairne agus i stáisiúin 
pheitril ar fud na Gaillimhe, agus beidh an deis ag 
lucht féachana taitneamh a bhaint as an tionscadal 
TAKE MY SEAT l.54, agus iad suite ar bhus ag triall ar 
Bhaile Átha Cliath, nó sult a bhaint as an tionscadal 
SEA TAMAGOTCHI l.52, agus iad ag siúl ar an trá! 

Is clár iomlán tionscadail é AN ARTIST IN 
EVERY PLACE l.32, ina n-áireofar ealaíontóirí ag 
comhchruthú oibre leis an bpobal i láithreacha 
neamhghnácha, a spreagann saoránaigh sos 
a thógáil ó rithim a ngnáthshaol laethúil agus 
blaiseadh de chultúr a fháil i ngnóthaí, séipéil, 
scoileanna, báid, feirmeacha agus in óstáin.
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5.8.5 IARTHEACHTACH

Díocasach chun caidrimh bhuanseasmhacha a 
chothú leis an lucht féachana sna blianta amach 
romhainn, díreoidh Gaillimh ar bhéim ar leith a 
leagan ar phlé leanúnach a chothabháil leis an 
lucht féachana tar éis na n-imeachtaí. Cuideoidh 
sé sin go mór le hoidhreacht Gaillimh 2020, agus 
déanfar eolas a chur ar fáil don Straitéis Chultúrtha. 
Déanfar é sin a chumasú i gcomhthéacs ar líne, 
trí fheidhmchlár soghluaiste, tiomanta, 2020 na 
Gaillimhe, trí léibheann digiteach agus fóram pobail.

Níos cumhachtaí fós, beidh ar chumas an lucht 
féachana bualadh le healaíontóirí agus le léiritheoirí 
tar éis imeachtaí, trí shraith díospóireachtaí, 
ceardlann agus plé, a bheidh mar chuid den 
ghníomhaíocht san amchlár tar éis imeachtaí. 
Sampla: tabharfar cuireadh do shaoránaigh ar fud 
na Gaillimhe, bualadh le léiritheoirí as gach aird 
den domhan, atá ag cur a gcuid oibre i láthair mar 
chuid den fhéile scannán Peripheral Visions. 

5.8.6 AN STRAITÉIS FORBARTHA AGUS ÉABHLÓIDE

Cuirfidh Gaillimh 2020, tús le tréimhse éisteachta agus 
léarscáilithe sonraí in 2017. Díreoidh na gníomhaíochtaí 
ar bhonn fianaise a thógáil chun straitéis shoiléir 
a fhorbairt i leith aiseolas ionraic a fháil ó réimse 
éagsúil lucht féachana agus ó dhream nach iad. 

Listen and Learn 1 Data Mapping 
Existing Audiences (2017)
Déanfar cleachtadh dian éisteachta agus 
léarscáilithe sonraí a reáchtáil le lucht féachana 
cultúir reatha i nGaillimh, chun foghlaim a thuilleadh 
faoina spreagthachtaí, taithí agus ionchais. 

Listen and Learn 2 Data Mapping 
Non Audiences (2017)
a reáchtálfar tar éis an chéad togra, le cleachtadh 
léarscáilithe ar shaoránaigh ar fud an chontae nach 
mbíonn páirteach in aon bhealach le cúrsaí cultúrtha.

Déanfar Plean Deiridh na Straitéise 
Forbartha Lucht Féachana (2018)
a athchóiriú agus a fheabhsú in 2018, a bheidh 
bunaithe ar an aiseolas a fuarthas ón gcleachtadh 
léarscáilithe a rinneadh i gcaitheamh na bliana 2017.

An Straitéis Forbartha Lucht Féachana 
(2018-2022), a chur i bhfeidhm.

An Clár Tomhais Monatóireachta 
agus Éabhlóide (2018-2026). 
Déanfar clár iomlán monatóireachta agus éabhlóide, 
atá deartha go sonrach chun cuntas a choinneáil ar 
ghníomhaíochtaí an lucht féachana, a chur i bhfeidhm 
mar chuid de chlár monatóireachta 2020 na Gaillimhe.

Atriail agus Athdhéanamh (2018-2026).
Athbhreithnithe tréimhsiúla ar léirithe a bheidh 
bunaithe ar aiseolas a gheofar ón gclár 
monatóireachta, ina gcuirfear atriallta sa straitéis 
ar an eolas le linn na tréimhse 2018-2026.

 

Mar ghné bhunúsach do phleananna na Gaillimhe, 
i dtaobh Príomhchathair Fhíorúil an Chultúir a 
bhaint amach, tá ár misean i leith deireadh a chur 
le bacainní fíorúla agus an lucht féachana ar fud 
an domhain a chumasú i leith taithí cianda a fháil 
agus páirt a ghlacadh in imeachtaí cultúrtha.

Is mian le Gaillimh taithí cianda an lucht féachana i 
leith imeachtaí cultúir a athrú ón mbonn aníos, trí iad a 
thumadh i dtimpeallachtaí fíorúla 360’, atá i gcosúlacht 
le bheith i láthair ag an imeacht beo. Trí úsáid a bhaint 
as meáin fhíorúla atá ag teacht chun cinn, is mian 
le Gaillimh deireadh a chur leis na bacainní i leith 
rannpháirtíocht ghníomhach in imeachtaí cultúrtha, 
dóibhsean nach bhfuil ar a gcumas freastal ar na 
himeachtaí (na glúnta atá níos sine, daoine atá faoi 
mhíchumas, nó atá lonnaithe i bhfad ó bhaile), agus 
iadsan a airíonn míchompordach ar ócáidí den sórt sin.

Tá pleananna uaillmhianacha ag Gaillimh, lucht 
féachana a chumasú ar fud na Gaillimhe agus na 
hEorpa, chun páirt chianda a ghlacadh in imeachtaí 
beo, trí ghnéithe na léirithe bheo a stiúradh go 
cianda. Thug an treocht i leith úinéireacht agus 
muinín an lucht féachana a neartú trí na healaíona 
rannpháirteacha, inspioráid do Ghaillimh céim níos 
faide fós a thógáil, trí rannpháirtíocht ollmhór a 
thairiscint ar scála domhanda trí mheáin dhigiteacha. 
Tabharfar cuireadh do lucht féachana Example 
ar fud na hEorpa, páirt ghníomhach a ghlacadh 
agus gnéithe insinte neamhlíneacha a stiúradh, trí 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí idirghníomhacha 
agus braiteora atá ag teacht chun cinn, mar 
chuid den tionscadal INTERACTION l.39.

Déanann Gaillimh a straitéis forbartha lucht 
féachana a phleanáil le tionscadail atá ábhartha 
agus atá ailínithe lena dtaithí ar lucht féachana.

Rinneadh clár ealaíonta 2020 na Gaillimhe a dhearadh 
chun a bheith idirdhisciplíneach agus oscailte do 
gach seánra ealaíne in aon turas. Leis an gcur chuige 
trasearnála sin, tá lucht féachana ag imeachtaí 
rannpháirtíochta cultúir atá go hiomlán nua. 

 Tá leanúnachas an chur chuige sin, trí léiriú agus 
seachadadh an chláir imeachtaí, tábhachtach do 
straitéis forbartha phleanáilte na Gaillimhe.

Oibreoidh amharc-ealaíontóirí Examples, i gcomhar 
le heolaithe ag Foras na Mara, chun léiriú a thabhairt 
ar stair na gcumarsáidí raidió mara trialacha, mar 
chuid den tionscadal ARIAL SPARKS l.33. 

Oibreoidh déantóirí amharclainne óga le dearthóirí 
cluiche agus le teicneolaithe mar chuid den tionscadal 
tumthach, idirghníomhach INTERACTION l.39. 
Oibreoidh ealaíontóirí fuaime i gcomhar le comhlachtaí 
bus áitiúla chun sraith scéalta fuaime a fhorbairt 
mar chuid den tionscadal TAKE MY SEAT l.54.
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Leis an togra IMMERSIVE CLASSROOM l.59, déanfar 
cláir ealaíonta agus cláir mhicreachuraclaim 
dhigiteacha shaincheaptha a fhorbairt, chun díriú 
ar litearthacht dhigiteach a ardú i scoileanna, trí 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí tumthacha. 
Tá idirghníomhaíocht ríthábhachtach d’aon 
taithí dhigiteach agus is é an sprioc atá againn, 
rannpháirtíocht mac léinn le teicneolaíocht 
dhigiteach a mhéadú ar fud na hÉireann agus na 
hEorpa. Déanfaidh mic léinn réimse scileanna 
digiteacha inbhuanaithe a chruthú, trí thaithí 
tumthacha ,cultúrtha, suntasacha a dhearadh 
agus a chruthú, lena dtaithí saoil, teanga agus 
tírdhreach féin mar inspioráid. Déanfar cúrsaí 
oiliúna a fhorbairt do mhúinteoirí a bhíonn ag obair 
le daltaí i seomraí ranga agus i dtimpeallacht ar 
líne. Déanfaidh an tionscadal teicneolaíochtaí 
tumthacha a fhorbairt agus a chomhtháthú 
sa mhúinteoireacht agus i ngníomhaíochtaí 
foghlamtha. Cuirfear clabhsúr leis an togra in 2020, 
le taispeántas agus siompóisiam idirnáisiúnta. 

Leis an tionscadal SYM-PHONIC WAVES l.59, déanfar 
oidhreacht oideachais cheoil inbhuanaithe a chruthú 
do dhaoine óga i nGaillimh, trí Cheolfhoireann 
Shiansach Óige an Iarthair (WSYO) a fhorbairt, ina 
ndéanfar ceangal le trí cheolfhoireann óige bhunaithe 
sa Ghearmáin, san Fhionlainn agus in Albain, chomh 
maith le ceolfhoireann ghairmiúil in Éirinn, ag cur 
le scileanna múinteoirí ceoil trí chlár forbartha 
gairmiúil leanúnach ar líne, trí chomórtas idirnáisiúnta 
d’oibreacha nua a óstáil agus trí shraith léirithe agus 
taifeadta ar mhórscála leis an WSYO, i gcomhar le 
ceolfhoirne agus le cóir chomhpháirtíochta Eorpaí eile. 

Rannpháirtíocht Institiúideach
Táimid ag comhoibriú cheana féin leis an Roinn 
Oideachais agus le hIonaid Mhúinteoirí inár réigiún 
chun an tairbhe is fearr a bhaint as an tionchar ár 
gcuid oibre le leanaí. Go mór mhór, táimid eolach ar 
an ngá atá le ceannaireacht réigiúnach a thairiscint 
i leith na Cairte Oideachais agus Forais Ealaíon a 
chur i bhfeidhm, tionscnamh úrnua leis na Ranna 
Ealaíon agus Oideachais agus leis an gComhairle 
Ealaíon. Tá ár gcur chuige i leith soláthair do leanaí 
agus an óige ar aon dul leis an Straitéis Chultúrtha. 

Oiliúint maidir le Cosaint Leanaí
Rachaidh oiliúint ar leith ar na healaíontóirí agus 
ar chomhaltaí foirne 2020 na Gaillimhe ar fad a 
bheidh ag obair le leanaí agus leis an óige, chun 
a chinntiú go mbeidh na scileanna cumarsáide 
agus oideolaíocha cuí acu chun an obair sin a 
dhéanamh. Éileofar orthu dul faoi nósanna imeachta 
grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána chomh 
maith. Déanfar na caighdeáin is airde i leith Cosaint 
Leanaí a chinntiú inár dTreoirlínte Cosanta Leanaí. 

5.8.7 OIDEACHAS AGUS SCOILEANNA

Beidh ár gcláir ar fad deartha go sonrach chun a 
chinntiú go mbainfear an méid úsáide astu is féidir 
i gcás feidhm chuí do leanaí agus don óige. Ó na 
Blianta Luatha go dtí an Tríú Leibhéal, déanfaimid 
cinnte go ndéanfar gach déimeagrafach a áireamh. 
Beidh taithí shonrach, oiliúint agus freagracht ar 
chomhaltaí tiomanta Gaillimh 2020, chun an tosaíocht 
sin a chur i gcrích. Táimid treoraithe inár gcuid oibre 
le leanaí agus an óige, ag an dearbhphrionsabal go 
n-áirítear déanamh agus déantúsú chomh maith le 
féachaint agus éisteacht leis na taithí cultúir is fearr.

Na Tionscadail Oideachais agus Scoileanna. 
Le 12 mhí anuas, rinne Gaillimh 2020, béim ar 
leith a leagan ar thionscadail atá á bhforbairt a 
dhéanann éascú ar rannpháirtíocht mac léinn ar 
fud na n-institiúidí bunscoile, meánscoile agus tríú 
leibhéal. Sa togra THE IMMERSIVE CLASSROOM 
l.59, beidh ar chumas mac léinn ar fud na hÉireann, 
scileanna litearthachta digiteacha a chomhcheangal 
le smaointeoireacht chruthaitheach chun ealaín a 
chruthú ag úsáid meáin fhíorúla agus réaltachta 
treisithe. Tá clár iomlán tionscadal neamhspleách, 
féilte, comhdhálacha agus gníomhaíochtaí for-
rochtana deartha ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 
a chuirfear i bhfeidhm ar fud a gcampas in 3030.

Na Tionscadail Leanaí agus Óige
Rinneadh sraith tionscadal breise a dhearadh 
go sonrach do lucht féachana leanaí agus 
óige, lasmuigh agus laistigh de thimpeallachtaí 
scoile. Déanfaidh leanaí ar fud na Gaillimhe, 
sochaí agus oileán nua a chruthú as a gcuid 
samhlaíochta féin sa togra HY BRASIL l.58. 

 Déanfar ceiliúradh ar feadh na bliana ar an 
mbáisteach agus ar dhamhsaí báistí sa togra HOPE 
IT RAINS l.34, páirceanna spraoi agus gníomhaíochtaí 
idirghníomhacha do leanaí a bheidh bunaithe 
ar an mbáisteach, agus a bheidh ar bun ar fud 
na Gaillimhe. Leis na tionscadail AN ARTIST IN 
EVERY PLACE l.32 agus SMALL TOWNS/BIG IDEAS 
l.34, dhá chlár pobail fhorleathana dár gcuid, 
reáchtálfar tionscadail ar leith a bheidh deartha 
le agus do leanaí agus don óige, i scoileanna 
agus mar thionscadail seach-churaclaim araon
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6.
BAINISTÍOCHT
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6.3 Cén méid den buiséad bliantúil ina 
iomláine atá beartaithe ag an gcathair a 
chaitheamh ar chúrsaí cultúir tar éis bhliain 
Phríomhchathair Chultúir na hEorpa (in euro 
agus i % den buiséad bliantúil ina iomláine)?

Tá uainn an buiséad bliantúil do chúrsaí cultúir 
a ardú go breisíoch thar thréimhse phróiseas an 
ECOC, agus ardú 15% ina iomláine a choinneáil go 
dtí 2021 agus thairis sin. Bheadh an 15% sin, ionann 
le €695,000 i gcaiteachas cultúrtha, bliantúil na 
cathrach agus an chontae le chéile. Ceadóidh se 
sin dúinn leanúint ar aghaidh lenár gclár acmhainne 
tógála agus tacú lenár n-oidhreacht bheartaithe 
a sheachadadh. Trí chúrsaí a phlé leis an earnáil 
chorparáide, táimid muiníneach go mbeidh suim 
straitéiseach, shuntasach in imeachtaí agus i gcláir 
chultúir shuaitheanta, fhadtréimhseacha (féach 6.10).

Mar chuid den Straitéis Chultúrtha, déanfaimid 
iniúchadh ar mhúnlaí chun maoiniú nua a 
fhorbairt do ghníomhaíochtaí cultúir sa Chathair, 
sa Chontae agus ar na hOileáin (féach 2.1). 

6.4 An buiséad oibre do bhliain an teidil.

Féach 6.5 thíos

6.5 Tabhair míniú le do thoil ar an mbuiséad 
oibre ina iomláine (i.e. cistí atá curtha go 
leataobh go sonrach chun caiteachas oibre a 
chumhdach). Cumhdóidh an buiséad an chéim 
ullmhúcháin, bliain an teidil, an measúnacht agus 
soláthairtí go ghníomhaíochtaí oidhreachta.

Buiséad Iomlán €45,750,000

Earnáil Phoiblí €39,000,000

Earnáil Phoiblí % 85.25%

Earnáil Phríobháideach €6,750,000

Earnáil Phríobháideach % 14.75%

6.6 Cad é an miondealú i leith an ioncaim 
a gheofar ón earnáil phoiblí chun 
caiteachas oibre a chumhdach? 

Ioncam ón Earnáil 
Phoiblí chun caiteachas 
oibre a chumhdach € %

Rialtas Náisiúnta €15,000,000 38.46%

Cathair & Contae €12,000,000 30.77%

Réigiún €3,500,000 8.97%

AE €3,000,000 7.69%

Other €5,500,000 14.10%

Total €39,000,000 100.00%

6.1 Cén buiséad bliantúil a bhí ann do chúrsaí 
cultúir sa chathair le cúig bliana anuas 
(gan an caiteachas don iarratas reatha ar 
Phríomhchathair Chultúir na hEorpa a áireamh)? 

Bliain

 
Buiséad Bliantúil 

do Chultúr sa 
Chathair (euro)

Buiséad Bliantúil do 
Chultúr Sa Chathair (% 
den bhuiséad bliantúil 

don chathair ina iomláine

2012 €3,042,202 3.98%

2013 €3,032,853 3.82%

2014 €3, 537, 623 4.40%

2015 €3,593,547 4.73%

2016 €3,688,817 4.81%

Chomh maith le buiséad bliantúil na cathrach, 
léirítear buiséid bhliantúla an Chontae 
le cúig bliana anuas mar a leanas: 

2012 €875,000

2013 €915,000

2014 €880,000

2015 €922,000

2016 €943,250

6.2 Sa chás go bhfuil sé beartaithe ag an gcathair 
cistí óna buiséad bliantúil do chúrsaí cultúir a 
úsáid chun tionscadal Phríomhchathair Chultúir 
na hEorpa a mhaoiniú, léirigh le do thoil an méid 
atá i gceist, ón mbliain a cuireadh isteach ar 
an tairiscint go dtí bliain an tionscadail féin.

Is maoiniú breise de bhreis agus de bharr ar an 
leithdháileadh reatha ar chúrsaí cultúrtha, gné 
mhaoinithe an Údaráis Áitiúil i leith tionscadal an 
ECOC. Seachas aon chuid den mhaoiniú reatha a 
dháileadh ar ghnéithe eile, a d’fhéadfadh tionchar 
diúltach a imirt ar an soláthar lárnach cultúir reatha, 
tá sé beartaithe ag na Comhairlí €12m sa bhreis a 
chur ar fáil chun an ECOC a mhaoiniú. Ag glacadh 
leis, go bhfaighfear formhór mór an mhaoinithe ón 
rialtas náisiúnta agus ón earnáil phríobháideach in 
2019 agus in 2020, beartaítear gur ar na húdaráis 
áitiúla a thitfidh an dualgas, cion níos mó den 
bhuiséad oibre a mhaoiniú le linn na chéad bhlianta. 
Dá bhrí sin, tá sé beartaithe go mbeidh próifíl an 
bhuiséid mar a leanas, a bheag nó a mhór: 

2016 €1,000,000

2017 €4,200,000

2018 €3,000,000

2019 €1,000,000

2020 €2,300,000

2021 €500,000
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6.7 Ar vótáil na húdaráis mhaoinithe phoiblí 
(Cathair, Réigiún Stát) cheana féin nó ar tugadh 
gealltanais airgeadais i leith caiteachas 
oibre a chumhdach? Murar tugadh, cén 
uair a dhéanfar é sin a chur i gcrích? 

Tá gealltanais deimhnithe ag na húdaráis áitiúla i leith 
tacaíocht a thabhairt do Gaillimh 2020, bunaithe ar 
an gclár, an straitéis seachadta agus ar an ailtireacht 
mhaoinithe a leagtar síos sa leabhar tairisceana seo. 
Tugadh faomhadh do thairiscint 2020 na Gaillimhe, 
trí rún a ritheadh ag cruinnithe míosúla Chomhairle 
Cathrach agus Chomhairle Chontae na Gaillimhe, a 
reáchtáladh an 16 Bealtaine agus an 23 Bealtaine, 
2016, faoi seach. Tá a ngealltanas deimhnithe ag an 
Rialtas Náisiúnta i leith €15m maoiniú a dháileadh 
ar an gcathair a mbronnfar teideal an ECOC uirthi. 

6.8 Cén straitéis tiomsaithe airgid atá 
beartaithe agat chun tacaíocht airgeadais 
a lorg ó chláir/chistí an Aontais, chun 
caiteachas oibre a chumhdach?

Thug an próiseas comhairliúcháin do Straitéis 
Chultúir an Chontae & na Cathrach faoi deara, gur 
léirigh an ceal sásanna cistithe meaitseála, náisiúnta 
agus réigiúnacha, bac suntasach d’earnálacha 
ar leith i dtaobh rannpháirtíocht ghníomhach 
a ghlacadh i gcláir mhaoinithe Eorpacha. 

 Rinne próiseas teagmhála Gaillimh 2020, i gcomhar 
leis an earnáil chultúrtha, béim a leagan chomh 
maith ar láidreachtaí earnálacha cultúir na leanaí 
agus ar na hearnálacha closamhairc, an earnáil 
nuálaíochta agus taighde eolaíochta agus ar 
an earnáil óige i leith mhaoiniú an AE a aimsiú. 
Déanfaidh na Comhairlí Cathrach agus Contae, 
mar chuid den Straitéis Chultúrtha, iniúchadh i leith 
múnlaí cistithe meaitseála do thionscadail an AE. 

Clár AE Fochlár Cad é a thacaítear leis? Tionscadail

Creative Europe Cultúr Tionscadail chomhoibríocha.
Tograí oibre i dteangacha mionlaigh.

 - Govern Dance 

 - Crossing the Lines

 - Aistriú

Na Meáin Oiliúint.
Dáileadh & Taispeántas.

 - VR Story Studio

 - In The Thick of It

 - Peripheral Vision

Erasmus+ Comhoibriú agus Malartú. Socrúcháin chultúrtha.
Tacaíocht d’athbhreithniú beartais.

 - Crossed Wires

 - An Artist in Every Place

Europe for Citizens Saoránacht ghníomhach a chur chun cinn.  - Small Towns, Big Ideas

Horizon 2020 Ceannaireacht 
thionsclaíoch.

Ceannaireacht i gcumasú agus i 
dteicneolaíochtaí tionsclaíocha.

 - Hope It Rains

Ionstraim SME. Oidhreacht chultúrtha, nuálaíocht chun fás 
agus teorainneacha traidisiúnta a thrasnú.
An Eoraip i ndomhan athraitheach.

 - Monument

LIFE Éifeachtúlacht acmhainne. Tionscadal comhtháite a chruthú. 
Plean uirbeach inbhuanaithe.
Comhtháthú agus cur i bhfeidhm feabhsaithe 
i leith reachtaíocht chomhshaoil an AE.

 - Small Towns, Big Ideas

 - A Place Goes Wild

Moltar ‘deasc fáilte an AE’ a bhunú chomh maith, 
chun oiliúint, rannpháirtíocht agus comhoibriú i 
dtionscadail Eorpacha do na hearnálacha atá faoi 
ghannionadaíocht a chumasú agus a chinntiú. 

Chinntigh Gaillimh 2020 go bhfuil comhpháirtithe 
maoinithe ionchasacha an AE, a bhfuil fáil orthu 
go réadúil, ainmnithe le tairgeoirí cultúir mar chuid 
chomhtháite d’fhorbairt tionscadail. Táimid eolach 
ar thaithí ECOC eile, ar chásanna nár dáileadh an 
maoiniú réamh-mheasta ó chláir an Aontais mar a 
bhí beartaithe. Táimid dá bhrí sin, ag féachaint le 
múnla seasmhach agus láidir a chruthú a bheidh 
bunaithe ar chur chuige stuama agus cúramach i 
leith maoiniú ionchasach ó chláir an AE a mheas. 

Ba chóir do phríomhaitheantóirí a bhíonn i 
mbun tionscadail a fhorbairt atá bainteach le 
cruthaitheacht, oideachas, rannpháirtíocht saoránaigh, 
ceannaireacht thionsclaíoch, athrú sochaíoch, 
oidhreacht agus le spásanna poiblí a chaomhnú, 
cáilitheacht a chinntiú maidir leis an bhfáil ar 
mhaoiniú ó chláir an AE, amhail Creative Europe, 
Horizon 2020, Erasmus+, Europe for Citizens, LIFE, 
INTERREG agus Northern Periphery & Artic.

Is mian linn chomh maith, cur le hacmhainn táirgeoirí 
agus eagraíochtaí cultúrtha, chun go mbeidh siad 
níos éifeachtaí i leith maoiniú AE a aimsiú, agus tá 
gealltanas faighte againn ó Choimisiún Forbartha 
an Iarthair agus ó Thionól Réigiúnach an Iarthair 
agus an Tuaiscirt, i dtaobh an phróisis sin a chur i 
bhfeidhm, trí chláir thacaíochta agus chomhairle.
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6.9 De réir cén t-amchlár ar chóir go bhfaigheadh 
an chathair agus/nó an foras atá freagrach as an 
tionscadal ECOC a ullmhú agus a chur i bhfeidhm, 
an t-ioncam chun caiteachas oibre a chumhdach, 
má éiríonn leis an gcathair teideal Phríomhchathair 
Chultúir na hEorpa a bhaint amach? Déan an 
tábla thíos a chomhlánú le do thoil. (Is ceist 
roghnach í seo ag an staid réamhroghnaithe)

An Foinse Ioncaim do 
Chaiteachas Oibre

2016
€

2017
€

2018
€

2019
€

2020
€

2021
€

AE - 300,000 500,000 500,000 1,500,000 200,000

An Rialtas Náisiúnta - - - 9,000,000 6,000,000 -

Cathair 1,000,000 4,200,000 3,000,000 1,000,000 2,300,000 500,000

Réigiún - 750,000 500,000 1,100,000 1,150,000 -

Urraitheoirí - 750,000 1,500,000 1,750,000 2,700,000 50,000

Eile - 500,000 750,000 2,000,000 2,000,000 250,000

6.10 Cad í an straitéis tiomsaithe airgid 
i leith tacaíocht a lorg ó urraitheoirí 
príobháideacha? Cad é an plean i leith 
urraitheoirí a áireamh san imeacht?

Tá earnáil tráchtála an-láidir agus an-éagsúil ag 
cathair agus ag contae na Gaillimhe, le raon gnóthaí 
ina n-áirítear brandaí a aithnítear go hidirnáisiúnta 
sa réimse ICT agus Uirlisí Leighis, go cuideachtaí 
dhúchasacha ar mhórscála a bhfuil rathúlacht 
shuntasach bainte amach acu ar bhonn idirnáisiúnta, 
agus le hearnáil SME atá fuinniúil, cruthaitheach 
agus bríomhar. Chun ról na Gaillimhe a fheiceáil 
ina cheart mar inneall geilleagrach an réigiúin, tá 
Gaillimh ina bhunáit ag ceann de na cnuasaigh 
Theicneolaíochta Leighis is iomráití ar domhan, ag 
cur fostaíocht ar fáil d’os cionn 8,000 duine. Maidir 
le feidhmíocht ar bhonn domhanda, déanann 
deich gcuideachta atá lonnaithe i nGaillimh, luach 
€8 billiún d’earraí a easpórtáil gach bliain.

Tá tacaíocht fhorleathan agus aonchiallach faighte 
againn ó na hearnálacha gnó i gcoitinne agus 
rinneamar foireann thiomanta Rannpháirtíochta Gnó 
a bhunú chun an tairbhe is fearr a bhaint as an dea-
thoil sin, agus oibriú i dtreo tacaíocht inláimhsithe do 
Gaillimh 2020 a dhéanamh di. Mar shampla nithiúil 
tacaíochta, léirigh gnóthaí na Gaillimhe ceannaireacht 
fhíréanta trí ghlacadh go deonach le hardú 3% ina Rátaí 
Tráchtála (cáin mhaoine gnó) agus mar thoradh déanfar 
€1m ioncaim sa bhliain a chruthú don údarás áitiúil.

6.10.1 ‘BE GALWAY 2020’

Trí tharraingt ar thaithí a bhí againn cheana féin i 
dtaca le rannpháirtíocht earnála príobháidí i leith 
cláir chultúir idirnáisiúnta ar mhórscála, rinne an 
fhoireann clár cuimsitheach Rannpháirtíochta Gnó 
a chur i dtoll a chéile, leis an mbranda ‘BE Galway 
2020’ [Rannpháirtíocht Ghnó do Ghaillimh 2020]. 
Mar bhunús lenár straitéisí tiomsaithe airgid, tá an 
iarracht chaolchúiseach i leith gnásaíocht a athrú agus 
deiseanna a chruthú don earnáil chultúir amach anseo. 

Níl cultúr urraíochta/daonchairdis atá forbartha go cuí 
ag Éirinn, agus tá fios glan againn go mbeidh fíorghá 
leis an earnáil chorparáide a bheith ina chuid de chultúr 
geilleagrach na Gaillimhe, tar éis na bliana 2020.

Leis an gcuireadh a tugadh chuig an earnáil 
phríobháideach freastal ar ‘BE Galway 2020’, rinneamar 
réimse leathan roghanna maoinithe agus struchtúr 
srathach do leibhéil éagsúla tacaíochta a leagan 
síos, ina ndearnadh pointí iontrála a chur ar fáil do 
chuideachtaí beaga agus móra araon. Rinneamar 
pacáistí tacaíochta airgeadais a dhearadh chun scála na 
ranníocaíochta agus leibhéal an chomhlachais branda 
a léiriú, agus ag déanamh soláthar do ‘Sheaimpíní’ i 
dtaobh gníomhairí earnála éagsúla ar mhórscála a 
mhealladh, Media Partner, ICT Partner, Communications 
Partner, Hospitality Partner etc. mar shampla.

 
Creidimid, chun an nochtadh spéise dílis ón bpobal 
gnó a léiriú, go bhfuil se ríthábhachtach struchtúr a 
chur i bhfeidhm a fhreastalóidh ar agus a dhéanfaidh 
múnla ranníocaíochta agus maoinithe trasearnála 
a thógáil, a bheidh go hiomlán ionadaíoch. Chomh 
maith le tacaíocht agus dearfacht ónár bpobal 
gnó i leith Gaillimh 2020 a léiriú, ar leibhéal réadúil, 
cuireann bonn maoinithe leathan, taca níos láidre faoi 
chúrsaí agus maolaítear ar an riosca i leith maoiniú a 
aimsiú ó aon fhoinse amháin. Tá bonn ranníocaíochta 
leathan leis an earnáil chorparáide i bhfad níos 
fabhraí ná fáil ar líon beag ranníocóirí móra. 

Chun tacú le hobair fhoireann BE 2020 na Gaillimhe, 
rinneadh Foireann Ceannaireachta Ghnó a bhunú, 
ina n-áirítear na príomhphearsanra ón bpobal 
gnó, chun feidhmiú mar ghrúpa líonraithe agus 
cothabhála. Rinneadh fístéip spreagthach maidir le 
rannpháirtíocht chorparáide a chur ar fáil chomh maith. 

Gaillimh 2020 Club/Eile
Réimse luachála do phointe iontrála SME

 Catagóir Seaimpín
Luach c. €500,000

Príomhurraitheoirí/teideal
Luach c. €1m
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6.10.2 RANNPHÁIRTÍOCHT 
CHORPARÁIDE ARDLEIBHÉIL

Óna bunú, rinne an Fhoireann BE, líon mór 
cruinnithe agus cruinnithe faisnéise a reáchtáil leis 
na príomhghrúpaí ionadaíocha gnó ar fad, d’fhonn 
rannpháirtíocht le tionscadal 2020 na Gaillimhe, a 
spreagadh agus a chur chun cinn. As measc na ngrúpaí 
sin, áirítear an Comhlachas Tráchtála agus Comhlachais 
Ghnó eile, Cónaidhm Óstáin na hÉireann, Cumann 
TF na Gaillimhe, agus an grúpa Teicneolaíochta 
Leighis. Chomh maith leis sin, rinne an fhoireann os 
cionn 30 cruinniú a reáchtáil le cuideachtaí aonair ar 
fud na hearnálacha ar fad, agus táthar i mbun pléití 
suntasacha, tábhachtacha le gnólachtaí san earnáil 
Baincéireachta/Airgeadais, ICT, Soláthair Seirbhíse 
Idirlín, Teicneolaíochta Leighis, Óstáin/Fáilteachais, 
Iompair/Aerfort agus na Meáin. Fuarthas freagra an-
dearfach ar an idirghníomhaíocht sin, agus meastar go 
mbeidh fáil ar tuairim is €3-4m trí chaidreamh a chothú 
le comhpháirtithe a fheidhmíonn ar scála níos mó. 

6.10.3 CLUB 2020

I gcomhthreo leis na comhpháirtíochtaí a chruthaítear 
le corparáideacha móra, rinne an fhoireann ‘Club 
Gaillimh 2020’ a sheoladh chomh maith. Atá 
deartha chun pointe iontrála inacmhainne agus 
inrochtana a chur ar fáil do ghnóthaí atá níos lú 
agus do dhaoine aonair, chun páirt a ghlacadh 
agus tacaíocht airgeadais a thabhairt do Gaillimh 
2020. Trí bheith páirteach i dtionscnamh brandáilte, 
déanfar deiseanna a chur ar fáil i dtaobh líonraithe 
gnó agus beidh fáil ar imeachtaí éagsúla 2020 
na Gaillimhe, chomh maith le deiseanna eile. 

Rinneadh tairseach ar líne a bhunú chun éascaíocht 
a dhéanamh ar chúrsaí cláraithe, agus bunaithe ar 
an aiseolas a fuarthas ón bpobal gnó, creidimid go 
mbeidh sé sin ina fhoinse shuntasach ioncaim ón 
earnáil phríobháideach agus muid ag teannadh le 
bliain 2020. Déantar dhá phríomhrogha a thairiscint 
faoin scéim, ar an gcéad dul síos, is féidir ranníocaíocht 
€2020 san iomlán a dhéanamh ar bhonn céime 
thar thréimhse ceithre bliana (i.e. €505 in aghaidh 
na bliana), leis an dara rogha, is féidir ranníocaíocht 
€8080 san iomlán a dhéanamh thar an tréimhse 
ceithre bliana chéanna (i.e. €2020 in aghaidh na 
bliana). Tá mar sprioc, ranníocaíocht ó 2,020 gnó/
duine a fháil, ag glacadh le chur chuige stuama 
áfach, ina gceadaítear do ráta ranníocaíochta níos 
ísle, táimid go hiomlán muiníneach go mbeidh 
tuairim is €3m bailithe de thoradh na scéime, 
agus muid ag teannadh leis an mbliain 2020. 

6.10.4 AN FHÍS OIDHREACHTA

Chomh maith le foirmeacha tacaíochta agus 
páirtíochta corparáide níos traidisiúnta, a bhaineann 
le tréimhsí níos giorra, de réir a nádúir, tionóladh pléití 
i leith tionscnamh agus tionscadal ar scála ní ba mhó 
agus ní b’fhaide chomh maith, a fuair inspioráid ó 
thairiscint 2020 na Gaillimhe. Rinne an tIonad Náisiúnta 
do Thaighde i bhFeistí Leighis (CURAM), ÓÉ, Gaillimh, 
agus Medtronic, togra a thionscnamh le tacaíocht 
ón earnáil Teicneolaíochta Leighis, ar bhonn ní ba 

leithne, ón Údarás Áitiúil, agus ó pháirtithe leasmhara 
eile i gcomhairle le foireann 2020 na Gaillimhe.

Déanfar leagan amach na gclár ag an Músaem 
MedTech, a fhorbairt chun díriú ar earnálacha uile 
an phobail i gcoitinne, ar fud na nglúnta, aoisghrúpaí 
agus cúlraí socheacnamaíocha ar fad, chomh maith 
le díriú ar na grúpaí othair trí chláir agus taispeántais 
eolaíochta ealaíne agus eolaíochta MedTech. 
Déanfaidh an músaem caidreamh a chothú le pobal 
eolaíochta, ealaíonta agus fuinniúil na Gaillimhe, trí 
chláir chónaitheacha agus trí ghlaonna oscailte ar 
thionscnaimh rannpháirtíochta agus ar ghníomhaíochtaí 
scoile roghnaithe. Tá ardú croí agus suim shuntasach 
cruthaithe ag an togra ar fud na n-earnálacha agus na 
n-eagraíochtaí éagsúla, bainteacha, agus creidimid 
go mbeidh an togra mar shampla agus mar fhoinse 
inspioráide don earnáil chorparáide de réir mar a théann 
an togra ar aghaidh, ag cruthú tionscnamh breise 
agus ag cur le luach oidhreachta fadtréimhseach na 
Gaillimhe, mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa.

6.10.5 TIONSCNAIMH EILE 

Bed Night Cultural Top Up
Déanfaidh an tionscnamh seo, ina n-áirítear costas 
aon euro ar sheomra de réir na hoíche, sruth ioncaim 
láidir a chur ar fáil thar thréimhse an tionscadail. Tá 
an scéim á caibidliú faoi láthair leis an earnáil óstáin, 
agus bunaithe ar an acmhainn óstáin agus ar na 
rátaí áitíochta ar fud na Cathrach agus an Chontae, 
agus ag tabhairt buille faoi thuairim choimeádach, 
dhéanfadh an ráta ina n-áireofar 50% de na seomraí, 
ciste €550,000 a chur ar fáil in aghaidh na bliana.

Marsantú agus Ceadúnú
Leis an gcur chuige seo, áireofar táille muirear aonuaire 
d’fheidhmiú brandála saincheaptha etc. de réir chéatadán 
na dtáirgí ceadúnaithe a dhíolfar ar feadh na bliana.

An Diaspóra/Daonchairdiúil 
Tá conradh aontaithe ag Gaillimh 2020, leis na 
heagraíochtaí Diaspóra idirnáisiúnta, i Meiriceá 
Thuaidh go mór mhór, chomh maith le comhairle 
shaineolaíoch a chur ar fáil i gcúrsaí tiomsaithe airgid. 

 Ag tógáil san áireamh an tacaíocht láidir a léirigh 
an pobal Éireannach thar lear do thairiscint na 
Gaillimhe, táimid muiníneach go bhfuil an acmhainn 
ann i leith maoiniú a fháil ó fhoinsí daonchairdiúla. 

Tuigimid go bhfuil gá le hinfheistíocht shuntasach 
ama agus acmhainní chun an riar oibre thuas a chur 
i gcrích, agus déanfar an obair sin a leagan faoi 
shainchúram foirne Gníomhaíochta Gnó tiomanta, a 
chruthófar má éiríonn le tairiscint 2020 na Gaillimhe. 
Tá bainistiú gníomhaíochta corparáide ag gach 
leibhéal agus seirbhísiú éifeachtach ar chonarthaí 
urraíochta, ríthábhachtach i dtaca leis an tairbhe is 
fearr a bhaint as tacaíocht na hearnála príobháidí.

Oibreoidh an fhoireann BE go dlúth leis an bhfoireann 
Margaíochta agus Cumarsáide, chun a chinntiú go 
ndéanfar tuairisciú náisiúnta agus idirnáisiúnta ar Gaillimh 
2020, a úsáid chun tacú le hiarrachtaí maoinithe na 
hearnála príobháidí. Tá dul chun cinn suntasach déanta 
ag an bhfoireann go dtí seo, agus beidh nuashonrú 
iomlán ar fáil do chur i láthair Phainéal an Ghiúiré. 
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6.11 Tabhair miondealú ar an 
gcaiteachas oibre le do thoil

Caiteachas
Cláir

Caiteachas
Cláir

Cur Chun Cinn 
& Margaíochta

Cur Chun Cinn 
& Margaíochta

Pá, Forchostais 
& Riarachán

Pá, Forchostais 
& Riarachán

Caiteachas Oibre 
ina Iomláine

€33,397,500* 73% €5,490,000** 12% €6,862,500 15% €45,750,000

* Léiríonn an figiúr caiteachais cláir thuas 
costas GLAN thairiscint 2020 na Gaillimhe.

** Déanfar an buiséad Margaíochta & Dul Chun Cinn 
a léirítear thuas, a fhorlíonadh le sochar margaíochta 
ónár dtacadóirí, páirtithe straitéiseacha & táirgeoirí. 

6.12 Amchlár pleanáilte i leith 
caiteachas oibre a chaitheamh

Amchlár do 
chaiteachas 

Caiteachas
Cláir

Caiteachas
Cláir

Cur Chun Cinn 
& Margaíochta

Cur Chun Cinn 
& Margaíochta

Pá, Forchostais 
& Riarachán

Pá, Forchostais 
& Riarachán

2016 €100,193 0.30% €329,400 6.00% €446,063 6.50%

2017 €4,842,638 14.50% €658,800 12.00% €857,813 12.50%

2018 €4,174,688 12.50% €823,500 15.00% €1,098,000 16.00%

2019 €7,247,258 21.70% €1,756,800 32.00% €1,647,000 24.00%

2020 €16,364,775 49.00% €1,592,100 29.00% €1,990,125 29.00%

2021 €667,948 2.00% €329,400 6.00% €823,500 12.00%

 €33,397,500 100.00% €5,490,000 100.00% €6,862,500 100.00%

 

6.13 Cad é an miondealú i leith an ioncaim a 
gheofar ón earnáil phoiblí chun caiteachas 
caipitil a chumhdach i dtaca le bliain an teidil?

Tá Caiteachas Caipitil ailínithe lenár Straitéis Chultúir 
seachas le bliain an teidil, de bhrí go mbreathnaítear 
ar bhonneagar pleanáilte mar ní ar chóir dúinn a 
chur ar fáil, dá dtagraítear in alt 2.11 agus 5.2.

6.14 Ar vótáil na húdaráis mhaoinithe 
phoiblí (Cathair, Réigiún Stát) cheana féin 
nó ar tugadh gealltanais airgeadais i leith 
caiteachas oibre a chumhdach? Murar tugadh, 
cén uair a dhéanfar é sin a chur i gcrích? 

Féach 6.13.

6.15 Cad í an straitéis tiomsaithe airgid atá agaibh 
chun tacaíocht airgeadais a lorg ó chláir/cistí an 
Aontais, i leith caiteachas caipitil a chumhdach?

Féach 6.13.

6.16 De réir cén t-amchlár ar chóir go bhfaigheadh 
an chathair agus/nó an foras atá freagrach as an 
tionscadal ECOC a ullmhú agus a chur i bhfeidhm, 
an t-ioncam chun caiteachas oibre a chumhdach, 
má éiríonn leis an gcathair teideal Phríomhchathair 
Chultúir na hEorpa a bhaint amach? 

Féach 6.13.

6.17 Más cuí, cur isteach tábla anseo ina 
sonraítear cé na méideanna a chaithfear 
ar bhonneagar cultúir nua agus a bheidh 
le húsáid i gcreat bhliain an teidil. 

Féach 6.13.
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6.18 Cén saghas rialachais agus 
struchtúr seachadta a bheartaítear 
chun bliain Phríomhchathair Chultúir 
na hEorpa a chur i bhfeidhm?

6.18.1 NA PRIONSABAIL THREORACHA

Is mian linn struchtúr rialachais agus 
bainistíochta a chur ar fáil atá: 

 ~ ina shampla de dhea-chleachtas rialachais.

 ~ a chloíonn le éiteas neamhbhrabúis 

 ~ a dhéanann ionadaíocht fhíréanta 
ar réimse leathan leas.

 ~ láidir agus soiléir ó thaobh cúrsaí dlí de. 

 ~ díreach, trédhearcach agus éifeachtach

 ~ neamhspleách ar pholaitíocht 
agus ar thionchair eile.

 ~ inghlactha don ECOC agus do na 
páirtithe leasmhara ar fad.

 ~ freagrach ag gach leibhéal.

Léirítear sa chairt 6.18a a leanas, an struchtúr 
eagraíochtúil a bheartaítear do Gaillimh 2020 
a úsáid agus ECOC 2020 á sheachadadh.

Mar a bhí beartaithe sa chéad leabhar tairisceana, 
tá struchtúr corparáide neamhspleách nua, 
ionchorpraithe anois ag Gaillimh 2020, agus 
má éiríonn leis, déanfar é a úsáid mar shás 
seachadta do Gaillimh 2020. Déanann ár gCoiste 
Stiúrtha comhairle luachmhar i leith ár gcuid 
oibre a chur ar fáil ar bhonn leanúnach. 

6.18.2 AN CHUIDEACHTA

Tá cuideachta atá faoi theorainn ráthaíochta 
gan scairchaipiteal ionchorpraithe faoi Acht na 
gCuideachtaí, 2014, leis an teideal , Cuideachta 
Ghníomhaíochta agus Forbartha Culturtha na 
Gaillimhe, Faoi Theorainn Ráthaíochta. Tá an 
chuideachta cláraithe in oifig na gCuideachtaí – 
Uimhir Chláraithe 576394. Tá an Chuideachta ag 
trádáil cheana féin agus is struchtúr dleathach 
í an Chuideachta a dhéanfaidh gníomhaíochtaí 
Gaillimh 2020, a ghlacadh ar láimh as seo go dtí 
go ndéanfar an ECOC 2020 a sheachadadh. Tá 
an tAinm Trádála, 2020 na Gaillimhe, cláraithe 
go follasach faoin teideal ‘2020 na Gaillimhe’. 

Is cuideachta neamhbhrabúis í le ballraíocht 
nach lú ná seacht gComhalta. Déanfaidh 
na Comhaltaí, Bord Stiúrthóirí nach lú ná 
15 Stiúrthóir a thoghadh/a cheapadh.

Is daoine dea-bhunaithe agus urramacha iad 
Comhaltaí na Cuideachta i réimsí an chultúir agus 
an ghnó. Níl aon cheartas ag na hÚdaráis Áitiúla i 
leith ionadaíocht a dhéanamh orthu sa bhallraíocht, 
trí ionadaithe tofa nó trí fheidhmeannaigh, cé go 
mbreithnítear anois go bhfuil sé tábhachtach go 
mbeidh Príomhfheidhmeannaigh Chomhairle 
Cathrach agus Chontae na Gaillimhe, 
mar bheirt den seachtar comhaltaí.

Foireann
Gníomhaíochta

Gnó
Maoiniú 

seachtrach
Príobháid, AE 

Foireann 
Airgeadais AD & 

Riaracháin
HRM, Bain

Oifige, Cuntais,
Párolla

Foireann 
Fhíorúil 
Chaipitil
Chultúir

Foireann 
Cumarsáide
& Imeachtaí
Ina n-áirítear 

Gníomhaíocht 
Phoiblí

Bainisteoir
Léirithe &
Bainisteoir

Teicniúil 

Comhordaith
eoir 

Forbartha 
Lucht 

Féachana

Comhord-
aitheoir Cláir

X 5

CEO

 Stiúrthóir 
Cruthaitheach

Léiritheoirí 
& Páirtithe

Oibrithe deonacha

 Stiúrthóir 
Cumarsáide

Monatóireacht & Measúnú 
déanta go neamhspleách le maoirseacht 

maoirsiú ón gCoiste Boird

Fóram Páirtithe 
Réigiúnacha

Fochoistí/Grúpaí Oibre 
e.g Airgeadas & Iniúchadh, 

Cumarsáidí, Diminsin Réigiúnach, 
Gníomhaíocht Ghnó

 Bord Stiúrthóirí 
Gaillimh 2020

Stiúrthóir Airgeadais, 
AD & Riaracháin

Fóram 
Comhairleoir

6.18a Struchtúr Eagraíochtúil
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6.18.5 FOCHOISTÍ/GRÚPAÍ OIBRE

D’fhonn réimse saineolais a chur ar fáil don Bhord, a 
mbeidh gá leis chun Gaillimh 2020 a sheachadadh, 
déanfar réimse grúpaí oibre/fochoistí a bhunú 
mar is gá, ina bhféadfaí a áireamh mar shampla: 

 ~ Clárú.

 ~ Airgeadas agus Iniúchadh.

 ~ Margaíocht agus Cumarsáid.

 ~ Idirchaidreamh Eorpach.

 ~ Straitéis Chultúir Réigiúnach.

 ~ Tiomsú airgid agus Urraíocht.

 ~ Sonraí agus Oidhreacht.

 ~ Caipiteal Fíorúil Cultúir.

Déanfaidh an Bord gach fochoiste a cheapadh 
chun a chinntiú go mbeidh an réimse is leithne 
saineolais ar fáil don Chuideachta i ngach réimse 
speisialta. Áireofar suas le dhá Chathaoirleach 
ón mbord ar gach fochoiste, a bheidh faoi 
chathaoirleacht aon duine amháin acu sin.

Beidh Cathaoirleach an fochoiste freagrach as 
tuairisciú a dhéanamh ar a ghníomhaíochtaí chuig 
an mBord ar bhonn tráthúil. Déanfaidh an Bord 
cumhachtaí dá shórt atá stuama go leor, a tharmligean 
do na fochoistí ach, ní mór aon chinneadh leis 
an bhfochoiste, lena mbaineann cúrsaí buiséid 
go mór mhór, a sháraíonn na teorainneacha atá 
leagtha síos ag an mBord, a tharchur ar ais chuig 
an mBord chun cinneadh a dhéanamh ina leith. 
Leagfar freagracht ar chomhalta sinsearach 
den Fhoireann Feidhmiúcháin i leith seirbhísí 
feidhmiúcháin a chur ar fáil do gach fochoiste.

6.18.6 AN FÓRAM IONADAITHE RÉIGIÚNACHA

Déanfar grúpa comhairle a bhunú chun dearctha ár 
gContaetha Comhpháirtíochta Straitéisí a threorú ach, 
ní bheidh cumhachtaí cinnteoireachta ag an ngrúpa. 

6.18.7 AN FÓRAM COMHAIRLEOIRÍ CULTÚRTHA

Déanfar fóram ina gcuimseofar leasa ealaíon 
áitiúil a bhunú, chun comhairle a thabhairt don 
bhord i leith saincheisteanna cultúir áitiúla. Is 
de chineál comhairliúcháin a bheidh an fóram 
agus ní bheidh cumhachtaí cinnteoireachta aige. 
Beidh an fóram leithleach ó aon Fochoiste/
Grúpa Oibre cultúir a d’fhéadfadh an Bord a 
bhunú mar chuid dá struchtúr foirmiúil. 

6.18.8 MONATÓIREACHT INIÚCHTA 
AGUS MEASÚNACHTA

Chomh maith leis an ngnáthcheanglas reachtúil 
i leith iniúchadh bliantúil na Cuideachta, tá sé 
beartaithe go mbeidh an Chuideachta, ag gach 
leibhéal, faoi réir athbhreithniú neamhspleách leis an 
Ionad Léargais maidir le hAnailísíocht Sonraí ag OÉ, 
Gaillimh, foras measúnachta agus monatóireachta 
neamhspleách, roghnaithe na Cuideachta. (féach 2.4).

6.18.3 AN BORD STIÚRTHÓIRÍ

Cuimseofar suas le 15 Stiúrthóir ar an mBord 
Stiúrthóirí, ina n-áirítear Cathaoirleach. Déanfar 
stiúrthóirí a cheapadh chun cothroime scileanna agus 
cothroime saineolais chuí a chinntiú sna réimsí cultúir, 
bainistíochta, rialachais, airgeadais, margaíochta, gnó, 
turasóireachta, measúnachta agus gnóthaí Eorpacha. 

Is é an Bord Stiúrthóirí an foras atá 
freagrach as an gCuideachta a rith ar bhonn 
laethúil. Beidh an Bord freagrach as:

 ~ príomhfheidhmeannaigh shinsearacha 
a fhostú don chuideachta;

 ~ cur i bhfeidhm na gcuspóirí beartais straitéiseacha 
a bhunú agus a chinntiú, a bheidh bunaithe 
ar an gclár agus ar na réamh-mheastacháin 
airgeadais atá luaite sa leabhar tairisceana seo;

 ~ na caighdeáin is airde rialachais agus 
trédhearcachta a chinntiú;

 ~ fochoistí/grúpaí oibre a cheapadh (féach 
6.18.5), chun a chinntiú go mbeidh fáil ag an 
gCuideachta ar an réimse saineolais agus 
comhairle speisialta is leithne i ngnéithe uile 
a cuid oibre agus cumhachtaí cinnteoireachta 
den tsamhail a bhreithnítear mar éifeachtach 
agus stuama a tharmligean do na fochoistí;

 ~ freagrach go hiomlán as a gníomhaíochtaí 
ag deireadh Gaillimh 2020, agus go mór 
mhór, ceannaireacht agus leanúnachas a 
chur ar fáil i leith na tairbhe is fearr a bhaint 
as leasa oidhreachta bhliain an chultúir.

D’fhonn ceangal cuí idir Gaillimh 2020, agus Comhairlí 
Cathrach agus Contae na Gaillimhe a chinntiú, 
beidh cumhacht ag Príomhfheidhmeannaigh 
an dá Chomhairle, Stiúrthóir amháin a 
cheapadh ar an gCuideachta, agus iad féin a 
cheapadh do na poist sin, gan aon bhac.

Tá sé beartaithe chomh maith, go mbeidh 
beirt Stiúrthóirí na Cuideachta de bhunadh na 
hEorpa, agus go mbeidh taithí acu i rialachas 
corparáide eagraíochtaí, amhail Gaillimh 2020. 

6.18.4 AN CATHAOIRLEACH

Beidh Cathaoirleach na Cuideachta ríthábhachtach 
mar ionadaí poiblí na Cuideachta, ina cuid 
gníomhaíochtaí ar fad. Déanfaidh sé/sí ceannaireacht 
a chur ar fáil don Chuideachta i bhfeidhmiú 
a dualgas agus a beartais a chur i ngníomh 
agus beidh sé/sí mar cheangal ríthábhachtach 
idir an Bord agus an Feidhmeannach. 
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6.20 Conas a chinnteofar go mbeidh an fhoireann 
ag an struchtúr seo leis na scileanna agus an 
taithí chuí, chun an clár cultúir do bhliain an 
teidil a bhainistiú agus a sheachadadh? 

Bunaithe ar na sáraíochtaí in alt 6.19, déanfaimid CEO 
a cheapadh leis an bhfreagracht chríochnaitheach 
i leith cheannaireacht dhomhanda Gaillimh 2020. 
Déanfaidh an Bord an CEO a earcú agus beidh sé 
freagrach don Bhord. Beidh an CEO freagrach as 
socruithe a dhéanamh i leith earcaíocht an phearsanra 
eile ar fad. I gcás an Stiúrthóra Chruthaitheach/
Ealaíonta, déanfaidh an CEO an Bord a áireamh sa 
phróiseas earcaíochta agus cinnteoireachta. Beidh 
freagracht scoite ag an Stiúrthóir Cruthaitheach/
Ealaíonta as an gclár a sheachadadh fad a chloíonn 
sé/sí le socruithe buiséid agus acmhainne 
daonna agus go ndéanann sé/sí na struchtúir 
chláraithe a leagtar síos sa leabhar tairisceana a 
chomhlíonadh. I ngach cás eile, déanfaidh siad 
tuairisciú don CEO. Déantar scileanna, aitreabúidí 
agus freagrachtaí an CEO agus an Stiúrthóra 
Chruthaitheach/Ealaíonta a shonrú in alt 6.22. 

Déanfar foireann bainisteoirí/comhordaitheoirí 
sinsearacha speisialta a cheapadh chuig 
ranna éagsúla san eagraíocht.

Déanfar aitreabúidí scileanna, sainchuntais post 
agus sceidil feidhmithe a chur i dtoll a chéile i leith 
gach post sula ndéanfar iad a cheapadh, agus beidh 
siad sin mar dhlúthchuid dár gconarthaí fostaíochta. 
Déanfar socrú i leith oiliúna agus breisoiliúna agus 
tógála acmhainne de réir mar is cuí le linn na blianta 
roimh 2020. Beidh an beartas fostaíochta do na poist 
fostaíochta ar fad bunaithe ar bhonn fógraíochta 
poiblí, trédhearcaí agus déanfar dea-chleachtas i 
mBainistíocht Acmhainní Daonna a chur i bhfeidhm i 
leith an phróisis earcaíochta agus chonraitheoireacht 
agus chothabháil na bhfostaithe ar fad.

I bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm ár straitéis i leith 
Gaillimh 2020 a sheachadadh, beimid aireach ar 
an bhfeabhas a bheidh muid a chur i gcrích sa 
bhainistiú cultúir agus i mbonneagar eagraíochtúil na 
Gaillimhe agus an Réigiúin, agus ar na himpleachtaí 
oidhreachta a bhaineann leis sin, i dtaca le tionchar 
fadtréimhseach Gaillimh 2020 a chothabháil agus 
leis an Straitéis Chultúir a chur i bhfeidhm.

6.19 Conas mar a dhéanfar an struchtúr 
seo a eagrú ag leibhéal bainistíochta? 
Luaigh go soiléir an duine/daoine leis 
an bhfreagracht chríochnaitheach i leith 
cheannaireacht dhomhanda an tionscadail? 

I mbunreacht Gaillimh 2020, ceadaítear suas le 
dhá Phríomhfheidhmeannach a cheapadh (duine 
amháin do bhainistíocht eagraíochtúil agus duine 
eile do threorú cruthaitheach/ealaíonta). Tá taighde 
déanta againn ar an gcur chuige i leith bainistíocht 
shinsearach a cheapadh, ar ghlac ECOC éagsúla 
leis cheana féin. Sa chás ina ndearnadh Stiúrthóir 
Cruthaitheach/Ealaíonta a cheapadh, mar an 
duine leis an bhfreagracht chríochnaitheach i leith 
cheannaireacht dhomhanda an tionscadail, is cosúil 
gur eascair réimse dúshlán díblithe as ceapacháin 
dá shórt agus go raibh ráta athraithe pearsanra an-
ard sna poist sin, ina raibh caillteanas móimintim, 
neamhchinnteacht i measc na bhfoirne bainistíochta 
agus cruthaitheacha agus costas gan aon ghá 
mar thoradh leis. Neamhchosúil le féilte cultúrtha/
ealaíon idirnáisiúnta a fhéachann le haon dearadh 
amháin a chumadh agus an t-imeacht ina iomláine 
a chur bhfeidhm le branda nó le fís aonair, creidimid 
nach mbeidh scála agus raon na n-imeachtaí atá 
beartaithe le Gaillimh 2020, oiriúnach don chur 
chuige sin. De bhrí go bhfuil 70% den chlár curtha 
in iúl sa leabhar tairisceana cheana féin, dar linn go 
mbeadh sé níos oiriúnaí do Gaillimh 2020, duine le 
scileanna bainistíochta/airgeadais/eagraíochtúil 
leathana san earnáil chultúir a cheapadh do 
phost an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin (CEO). 
Glacfaidh an CEO le freagracht iomlán i leith 
cheannaireacht dhomhanda an tionscadail. Tá 
sé beartaithe an post a fhógairt go hidirnáisiúnta 
láithreach, sa chás go n-éireoidh lenár dtairiscint.

Is é leas bhainistíocht an chláir ealaíonta, Stiúrthóir 
Ealaíonta/Cruthaitheach a roghnú a mbeidh 
freagracht scoite air i leith an chláir chultúir a chur ar 
fáil (ina bhfuil 70% sonraithe sa tairiscint seo), nach 
mbeidh faoi réir ach amháin ag an soláthar acmhainne 
daonna agus buiséid dá cuid/chuid oibre. Féadfaidh 
an Stiúrthóir Ealaíonta/Cruthaitheach freagracht i leith 
gnéithe ar leith den chlár a tharmligean do speisialtóirí 
earnála. Mar is léir ón léaráid ag 6.18.1, déanfar 
grúpa beag Stiúrthóirí sinsearacha (lion agus teidil/
freagrachtaí fós le cinneadh) a roghnú chun sraith 
ranna speisialta a struchtúrú agus a bhainistiú, d’fhonn 
gach gné d’obair na Cuideachta a sheachadadh. 
Beidh an Stiúrthóireacht seo i gcomhar leis an CEO, 
páirteach sa bhfoireann bainistíochta shinsearach. 

Sa chás go n-éireoidh lenár dtairiscint, táimid thar a 
bheith eolach go gcruthófar dúshláin shuntasacha 
don eagraíocht láithreach, i dtaobh ionchais a 
bhainistiú agus socruithe a dhéanamh i leith 
gníomhaíocht phríomhphearsanra. Sa chomhthéacs 
sin, agus ní mian linn a bheith ródhóchúil, tá straitéis i 
bhfeidhm againn a rachaidh i ngleic leis an tréimhse 
ó mhí Iúil go (tuairim) mí na Nollag 2016, ó thaobh 
dhearcadh na bainistíochta agus na cumarsáide de. 
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Déanfar an Stiúrthóir Cruthaitheach/Ealaíonta 
a cheapadh a luaithe a bheidh an próiseas 
roghnaithe críochnaitheach tugtha chun críche. 
Beidh próifíl an duine seo mar a leanas: 

 ~ Ealaíonta, cúlra cultúir le cuntas teiste 
cruthaithe i leith cláir agus imeachtaí 
cultúir idirnáisiúnta a chur ar fáil.

 ~ Scileanna agus taithí le próiseas agus pleanáil 
tionscadail, le dearadh agus le cur i gcrích.

 ~ Inniúlachtaí idirnáisiúnta.

 ~ Cumarsáidí maith agus idirbheartaí inniúil. 

 ~ Smaointeoir straitéiseach.

 ~ Cumas foirne a spreagadh.

 ~ Taithí ar bhainistíocht foirne.

 ~ Sásta glacadh le pleananna cláir sa 
leabhar tairisceana a bhfuil gealltanas 
tugtha ina leith cheana féin.

6.23 An ndearnadh beart measúnaithe 
riosca a phleanáil/a chur i gcrích?

D’fhonn measúnú riosca a dhéanamh ar an 
tionscadal seo, rinneadh KPMG agus roinnt páirtithe 
leasmhara a thabhairt le chéile i gceardlann, 
chun rioscaí ionchasacha agus na gníomhaíochtaí 
maolaithe riachtanacha a ainmniú. As measc 
na bpáirtithe leasmhara áiríodh Féile Ealaíon 
Idirnáisiúnta na Gaillimhe, an bainisteoir léirithe ar 
phríomhimeachtaí idirnáisiúnta, agus ionadaithe ó 
na hearnálacha airgeadais agus óstáin. Rinneadh 
an beart Bainistíochta Riosca a luaitear sa chéad 
leabhar tairisceana a athbhreithniú agus a nuashonrú, 
chun léiriú a thabhairt ar bhreithniú thuairimí an 
phainéil, chomh maith leis na leasuithe a raibh gá 
leo de réir mar a d’fhorbair an tionscadal. Thairis 
sin, rinneadh cur chuige stuama agus cothrom i 
leith riosca airgeadais a chur i gcrích, in ullmhú an 
chláir sonraithe agus na mbuiséad bainteach. 

6.21 Conas mar a chinnteofar go mbeidh 
comhoibriú cuí idir na húdaráis áitiúla agus an 
struchtúr seo, ina n-áirítear an fhoireann ealaíonta?

Mar a rinneadh tagairt dó in alt 6.18.3, tá an 
chumhacht ag an Údarás Áitiúil agus ag na 
Príomhfheidhmeannaigh araon, aon Stiúrthóir amháin 
a cheapadh ar an gCuideachta, agus caidreamh 
foirmiúil a chruthú leis an gCuideachta dá réir. Chomh 
maith leis sin, déanfar foirne feidhmiúcháin 2020 na 
Gaillimhe, a ailíniú leis na ranna údaráis áitiúil faoi 
seach i leith seachadadh seirbhíse agus lóistíochtúil 
an chláir. Rinneadh láidreacht an chomhoibrithe 
idir na páirtithe leasmhara éagsúla a neartú i gcéim 
2 dár dtairiscint, ina léirítear an fócas roinnte chun 
seachadadh rathúil an tionscadail a chinntiú. 

Chomh maith leis sin, déanfaidh bunú Fhóram 
na nIonadaithe Réigiúnacha (6.18.6), dearctha 
ár gComhpháirtithe Straitéiseacha a aimsiú. 

6.22 De réir cén critéir agus cad iad na socruithe 
ar fúthu a ndearnadh an stiúrthóir ginearálta 
agus an stiúrthóir ealaíonta a roghnú, nó a 
roghnófar amach anseo? Cad iad na próifílí 
faoi seach atá nó a bheidh acu? Cén uair 
a ghlacfaidh siad leis an bpost? Cad iad a 
gcuid réimsí gníomhaíochta faoi seach?

Ní dhearnadh poist an CEO (stiúrthóir ginearálta) 
agus an Stiúrthóir Ealaíonta/Cruthaitheach 
a cheapadh go fóill. A luaithe a dhéanfar an 
ainmníocht chríochnaitheach, má éiríonn 
leis, glacfaidh togra na Gaillimhe le feachtas 
earcaíochta a chur i bhfeidhm láithreach bonn.

Táimid tiomanta do phrionsabal na hearcaíochta 
oscailte. Déanfar an dá phost a líonadh trí 
earcaíocht oscailte ar bhonn idirnáisiúnta.

Beidh tuiscint agus tiomantas ag an CEO 
(stiúrthóir ginearálta) i leith luach tionscadal 
cultúir ar mhórscála, chomh maith le:

 ~ Cúlra riaracháin, airgeadais agus/nó dleathach.

 ~ Taithí ar oibriú in eagraíocht 
dhinimiciúil, chultúrbhunaithe. 

 ~ Cumas foirne a chomhordú agus a spreagadh.

 ~ Taithí ar thionscadail mhóra, chasta a bhainistiú.

 ~ Tuiscint phraiticiúil ar chórais pholaitiúil.

 ~ Inniúlacht idirnáisiúnta.

 ~ Cumarsáidí maith, inniúil ar straitéisí 
cumarsáide, margaíochta agus airgeadais 
imeachtaí cultúir a shonrú.

 ~ Cumas léirithe i dtaobh foirne a spreagadh.

 ~ Eolach ar chláir chultúir na hEorpa.
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 Riosca Maolú 
Tionchar 
(1–4)

Baol 
(1–4)

Riosca 
(1–16)

Straitéis 
Chultúrtha

Cur leis an straitéis chultúir fhadtréimhseacha chun straitéis chultúrtha a fhorbairt do Ghaillimh, ina gcumhdaítear 
an gníomh agus ina n-áirítear na pleananna do ghníomhaíochtaí cultúir a chothabháil do 2020 agus ina dhiaidh.

Teip i leith acmhainn na 
n-earnálacha cruthaitheacha 
agus cultúir a neartú 

Clár pleanáilte tógála acmhainne 
cultúir a chur i bhfeidhm.

3 1 3

Teip i leith gníomhaíochtaí 
cultúir a chothabháil tar éis 
bhliain an teidil agus oidhreacht 
na dtionscadal a dhaingniú.

Glacadh lena chinntiú go ndéanfar 
oidhreacht 2020 na Gaillimhe a 
chomhtháthú sna cláir agus sna 
tionscadail ar fad agus go mbeidh 
siad maoinithe go cuí sna buiséid.

3 1 3

Teip i leith fís agus straitéis 
shoiléir, éagsúil agus ealaíonta a 
chur ar fáil don chlár cultúrtha.

Fís agus straitéis ealaíonta, 
shoiléir a chinntiú.

3 1 3

Teip i leith ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí Eorpacha a 
áireamh i gceapadh agus i gcur 
i bhfeidhm na gclár cultúrtha

Glacadh lena chinntiú go mbeidh 
ealaíontóirí agus eagraíochtaí áirithe 
i gceapadh agus i bhforbairt na 
gclár agus tionscadal cultúrtha. 

4 1 4

Eorpach Diminsin na hEorpa – Éagsúlacht chultúir na hEorpa, plé idirchultúir agus comhthuiscint 
Ar bhonn níos leithne idir saoránaigh na hEorpa a chur chun cinn.

Teip i leith éagsúlacht chultúir na 
hEorpa a chur chun cinn agus suim 
phobail Eorpaigh idirnáisiúnta, 
leathan a mhealladh dá bhrí sin

Glacadh lena chinntiú go bhfuil 
straitéis chumarsáide, mhargaíochta 
Eorpach, ilchultúir i bhfeidhm.

4 1 4

Níl fócas dóthanach ar 
rannpháirtíocht comhpháirtíochta 
Eorpach ag an gclár.

Glacadh lena chinntiú go bhfuil 
téamaí Eorpacha, ealaíontóirí agus 
comhpháirtithe mar dhlúthchuid do 
gach tionscadal sa chlár cultúrtha. 

4 1 4

Páirtí 
Leasmhar

Páirtí Leasmhar –
Déanamh cinnte go bhfuil páirtithe leasmhara ar fad san áireamh chun an Bord a chumasú i leith clár rathúil a chur ar fáil.

Níl dóthain suime léirithe ag 
na páirtithe leasmhara iomchuí 
i leith an chláir beartaithe

Plean cuimsitheach bainistíochta 
páirtithe leasmhara a fhorbairt

4 2 8

Díobháil do cháil na 
bpáirtithe leasmhara agus do 
cháil chumas bunúsach na 
Gaillimhe, imeachtaí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta ar mhórscála 
a pleanáil agus a sheachadadh, 
de thoradh ceal rathúlachta.

Tógáil agus cothabháil ar chuntas teiste 
na Gaillimhe, i leith rannpháirtíocht rathúil 
páirtithe leasmhara in imeachtaí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta ar mhórscála a reáchtáil. 

4 1 4

Teip i leith tacaíocht 
pholaitiúil a aimsiú.

Glacadh lena chinntiú go n-úsáideann 
ár bPlean Gníomhaíochta Páirtithe 
Leasmhara, struchtúir rialtais náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla atá bunaithe 
chun rannpháirtíocht pholaitiúil a aimsiú. 

4 2 8

Teip i leith lucht féachana éagsúil, 
áitiúil, náisiúnta, Eorpach agus 
idirnáisiúnta a mhealladh.

Glacadh lena chinntiú go bhfuil straitéis 
cumarsáide, margaíochta, Eorpach, 
ilchultúir agus cuimsitheach i bhfeidhm.

3 1 3

Acmhainn 
Beartaíochta 

Acmhainn Beartaíochta – 
Déanamh cinnte go bhfuil na hacmhainní riachtanacha ar fáil chun an Bord a chumasú chun clár rathúil a sheachadadh

Aon bhonneagar riachtanach 
nár baineadh amach.

Clár bunaithe ar bhonneagar reatha 
le teagmhas. Plean bainistíochta 
riosca am-theorannaithe ar gach 
tionscadal d’aon bhonneagar 
sealadach breise a bhfuil gá leis.

3 2 6

Níl an struchtúr bainistíochta cuí 
i bhfeidhm chun gníomhaíochtaí 
ilchultúir Eorpacha a sheachadta.

Tógáil agus cothabháil ar chuntas teiste 
na Gaillimhe, i leith gníomhaíocht ilchultúir 
páirtithe leasmhara, in imeachtaí mórscála 
náisiúnta agus idirnáisiúnta a sheachadadh.

3 2 6
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 Riosca Maolú 
Tionchar 
(1–4)

Baol 
(1–4)

Riosca 
(1–16)

Airgeadais Bainistíocht Airgeadais –
 An tairbhe is fearr a bhaint as foinsí ionchasacha ioncaim Eorpacha, Náisiúnta, Áitiúil agus Earnála 
Príobháidí. Chun a chinntiú go bhfuil córas Bainistíochta Airgeadais láidir i bhfeidhm chun freagracht agus 
an luach is fearr a bhaint amach, le réamh-mheastacháin chruinne gan róchaiteachas costais.

Níl na foinsí maoinithe éagsúla 
dóthanach chun clár a sheachadadh 
mar a luaitear sa Leabhar 
Tairisceana, chun ár gceanglais 
chonarthacha a chomhlíonadh.

Tá an buiséad beartaithe dóthanach 
chun clár cultúir pleanáilte a chumhdach 
agus beidh aon ghnéithe breise faoi réir 
deimhniú i leith airgeadais bhreise. Déanfar 
straitéis chuimsitheach mhaoinithe agus 
tiomsaithe airgid a chur i bhfeidhm, ina 
n-áirítear foinse maoinithe cuimsitheach. 

3 2 6

Rialachas Rialachas –
Trí rialachas maith a chinntiú déantar cuspóirí an Bhoird a chumasú, trí chórais láidre 
agus próisis le hardchaighdeáin agus ceannaireacht éifeachtach. 

Teip i leith rialachas maith a 
bhaint amach i seachadadh 
imeachta ilchultúrtha. 

Cultúr cuimsitheach, láidir le 
hacmhainní cuí a chinntiú. 

3 1 3

Sábháilteacht Éigeandáil Dóiteáin, Príomhéigeandáil, Sláinte agus Sábháilteacht –
Cinntiú go bhfuil pleananna láidre i bhfeidhm chun riosca timpistí a laghdú.

Teip i leith sábháilteacht phoiblí a
chinntiú ag imeachtaí.

Glacfar lena chinntiú sa phlean 
bainistíochta imeachta go ndéanfar 
gach imeacht a chur ar fáil ar 
bhealach sábháilte agus freagrach 
le pearsanra inniúla atá fostaithe 
chun glacadh le príomhfhreagrachtaí 
reachtúla, sábháilteachta, bainistíochta 
comhaontaithe. Beidh plean bainistíochta 
imeachta ar leith ag gach imeacht 
láimh leis an straitéis foriomlán. 

4 2 8

6.24 Cad iad príomhláidreachtaí agus 
príomhlaigí an tionscadail? 

Rinneadh anailís ardleibhéil SWOT ar an 
tionscadal (féach tábla thíos). Déanfar é sin a 
fhorbairt a thuilleadh chun bonn bainistíochta 
cuimsitheach & struchtúr tuairiscithe a 
chruthú mar a leagtar síos in alt 6.25.

Láidreachtaí Laigí

 - Leibhéal gníomhaíochta ó eagraíochtaí 
Cultúrtha; earnáil phoiblí & ghnó.

 - Tacaíocht réigiúnach ó ghníomhaireachtaí iomchuí agus ó 
chomhpháirtíochtaí réigiúnacha atá bunaithe go buan.

 - Bonneagar fisiciúil sármhaith.

 - Rialtas Áitiúil atá tiomanta go hiomlán don chlár agus do 
cheannach isteach polaitiúil ag leibhéal réigiúnach & áitiúil.

 - Tá céannacht chultúir bhunúsach agus cuntas teiste cruthaithe 
ag Gaillimh, i leith imeachtaí idirnáisiúnta ar mhórscála a óstáil.

 - Réitigh bhonneagair neamhghnácha.

 - Cuntas teiste lag i leith maoiniú AE a aimsiú.

 - D’fhéadfadh imeachtaí turasóireachta eile 
á reáchtáil i gcomhthreo, saincheisteanna i 
dtaobh acmhainn chóiríochta a chruthú.

 - Ceal eolais i leith dul chun cinn teicneolaíochta in 2020.

 - Córais/próisis sna heagraíochtaí éagsúla 
e.g. ceadúnú, dúnadh bóthair etc.

Deiseanna Bagairtí

 - Deiseanna chun branda fuinniúil na Gaillimhe 
a ardú go stádas níos airde.

 - An earnáil chultúir áitiúil a neartú a thuilleadh agus 
tógáil ar an ngníomhaíocht phobail atá an-rathúil.

 - An réigiún a chur chun cinn ar mhaithe le hinfheistíocht.

 - Borradh geilleagrach faoin earnáil chruthaitheach.

 - Bonneagar reatha agus spásanna a úsáid 
ar bhealach cruthaitheach.

 - Oidhreacht chultúir Eorpach a chruthú.

 - Collaboration with the European Region of Gastronomy project

 - Comhoibriú leis an tionscadal European Region of Gastronomy. 

 - Éagobhsaíocht pholaitiúil, toghcháin áitiúla roimh 2020.

 - Caidreamh idir na hearnálacha Príobháideacha 
agus Poiblí agus páirtithe leasmhara eile.

 - Ceannas na n-eagras reatha san earnáil chultúrtha.

 - Neamhábaltacht dóthain maoinithe a aimsiú.

 - Imeachtaí idirnáisiúnta eile atá pleanáilte do 2020.

 - Imeachtaí eile a mheallann suim an struchtúir 
bainistíochta, a imríonn tionchar ar fheidhmíocht 
agus rialachas na heagraíochta dá bhrí sin.
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6.25 Cad atá pleanáilte i dtaobh na laigí a 
shárú, ina n-áirítear úsáid maolú riosca agus 
uirlisí pleanála, pleanáil teagmhais etc?

Tá sé pleanáilte go mbeidh creat maoirseachta, 
bunaithe ar an riosca agus struchtúr tuairiscithe 
ag croílár na socruithe foirmiúla maidir le tuairisciú 
don Bhord Stiúrthóirí. Léirigh taithí idirnáisiúnta go 
soiléir gur réamhriachtanas do Rialachas Corparáide 
é Bord atá go hiomlán ar an eolas, a fhaigheann 
faisnéis chruinn, iomchuí in am trátha d’fhonn 
cinntí éifeachtacha a dhéanamh. Chun na críche 
sin, déanfar nuashonrú míosúil i leith Príomhrioscaí 
agus Neamhchinnteachtaí a chur faoi bhráid an 
bhoird, chun an dul chun cinn, rioscaí bainteacha 
agus na bearta bainistíochta agus maolaithe atá 
i bhfeidhm a chur in iúl do na stiúrthóirí. Déanfar 
déantús an chreata maoirseachta agus an leagan 
amach tuairiscithe a chomhaontú leis an mBord 
agus déanfar athbhreithniú agus nuashonrú air de 
réir mar is gá ar bhonn rialta chun socrú rialachais 
atá láidir, solúbtha agus freagrach a chinntiú. 

6.26 An bhféadfaí an clár ealaíonta 
a choimriú trí shluán?

BRUTH FAOI THÍR

Oibreoidh Bruth faoi Thír go héifeachtach agus go 
gríosaitheach mar shluán ach, d’fhéadfaí é a úsáid 
chomh maith mar mhóitíf no mar thimfhilleadh 
i gcomhthéacsanna ar leith. Mar shampla: 

 ~ Bruth faoi Thír ar fud na hEorpa. 

 ~ Bruth faoi Thír do chearta cultúir leanaí.

 ~ Bruth faoi Thír i leith socrúchán díreach 
do Lucht Iarrtha Tearmainn.

 ~ Bruth faoi Thír le chéile.

6.27 Cad í an Straitéis Cumarsáide agus 
Margaíochta atá beartaithe ag an gcathair do 
Bhliain Phríomhchathair Chultúir na hEorpa? 

6.27.1 BAIN TAITHÍ AS RUD AR BITH ÁIT AR BITH

I mbeagán le cois 12 mhí, tá Gaillimh ar an 
‘bPríomhchathair Dhigiteach Chultúir’ is mó riamh, 
le pobal 60,000 duine ar líne agus le 200,000 lucht 
féachana ar fud 84 thír gach seachtain. Faoi 2020, 
is í ár sprioc go ndéanfaidh cumarsáidí digiteacha 
na Gaillimhe teagmháil le 1,000,000 duine ar 
bhonn domhanda gach seachtain. Gan dearmad 
ná coimhthiú a dhéanamh ar thomhaltóirí meáin 
traidisiúnta, tá Gaillimh ag smaointeoireacht ar bhonn 
domhanda agus ag tacú leis an saol digiteach. 

Sna ceithre bliana amach romhainn, leanfaimid ar 
aghaidh lenár dtástáil ionsaitheach. Tá mar mhisean 
againn, athrú bunúsach a dhéanamh ar an mbealach 
ina bhfaigheann daoine taithí chultúir go cianda ar 
fud an domhain. Leanfar lenár gcur chuige díláraithe 
i leith cúrsaí cumarsáide, a bheidh faoi cheannas 
an phobail. Sna ceithre bliana amach romhainn, 
leanfaimid le pobail ar líne agus léibhinn inbhuanaithe 
a thógáil a dhéanfaidh éascú ar ollrannpháirtíocht 
agus ar thaithí bhríoch as líne. Ní ghlacfar le feachtais 
mhargaíochta ghearrthréimhseacha, chostasacha. 

Tá Gaillimh ar an ‘bPríomhchathair 
Dhigiteach Chultúir’ is mó riamh. 

Lucht féachana seachtainiúil reatha –

200,000+ 
Ár sprioc do 2020 –

1 million+
Duine in aghaidh na seachtaine ar bhonn domhanda.
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6.27.2 CUSPÓIRÍ

Díreoidh straitéis chumarsáide na Gaillimhe 
ar dhá phríomhchuspóir a bhaint amach:

 ~ Daoine a chumhachtú ar fud na hEorpa agus ar 
fud an domhain taithí chianda agus rannpháirtíocht 
ghníomhach a ghlacadh i gclár imeachtaí cultúir 
na Gaillimhe, i ndomhain thumthacha fhíorúla. 

 ~ Ollrannpháirtíocht agus úinéireacht san ECOC a 
spreagadh i measc saoránaigh na Gaillimhe. 

6.27.3 SPRIOCDHÍRIÚ

In aois dhigiteach le cumarsáidí ‘hipearsprioctha’, 
níl i gcatagóiriú saonta spriocghrúpaí 
ach creat arb as a thosóimid:

 ~ Saoránaigh na Gaillimhe agus na hÉireann 
(e.g. fear 24 bliain d’aois as Baile Átha Cliath)

 ~ Fiosrach faoi chúrsaí cultúir 
(e.g. léitheoir an Guardian ón Ríocht Aontaithe)

 ~ Díol suime i dtionscadal ar leith 
(e.g. Díograiseoir Cello ón bhFrainc)

Sa 12 mhí amach romhainn, déanfaidh foirne 
cumarsáide agus sonraí 2020 na Gaillimhe 
spriocphróifíl agus saintréithe a fhorbairt do 
thionscadail 2020 na Gaillimhe ar fad (e.g. aois, 
inscne, nithe díol spéise, láthair). Déanfar próifíliú 
sonraí, éisteacht shóisialta agus teicnící i dtaobh 
sonraí a bhailiú a úsáid chun bunachar sonraí 
sonrach a bhaineann le spriocghrúpaí ar leith 
a thógáil dár bhfoireann cumarsáide. Déanfar 
uathoibriú margaíochta agus mionleasú ar an 
bhfeachtas trí intleacht shaorga algartamach, a 
chuirfear i bhfeidhm amach anseo chun an tairbhe 
is fearr a bhaint as éifeachtúlacht ár straitéisí 
sprioctha as seo go ceann ceithre bliana. 

6.27.4 AN STRAITÉIS DHIGITEACH

Is mian le Gaillimh tógáil ar a stádas mar an 
Phríomhchathair Dhigiteach Chultúir is mó riamh, 
agus a bheith ar an gcéad chathair riamh san 
Eoraip ‘Príomhchathair Fhíorúil Chultúir’ a reáchtáil. 
Is í ár bhfís agus ár n-uaillmhian teicneolaíochtaí 
digiteacha agus réaltacht fhíorúil atá ag teacht 
chun cinn, réaltacht treisithe, réaltacht mheasctha 
agus meáin holagrafacha a úsáid chun: 

 ‘An líon is mó is féidir de 500m saoránach na hEorpa 
a chumhachtú i leith taithí chianda, rannpháirtíochta 
agus teagmháil a dhéanamh le clár imeachtaí 
cultúrtha, gníomhaíochtaí agus tionscadail 2020 
na Gaillimhe, i ndomhain thumthacha, fhíorúla’.

Is í ár bhfís domhan na scáileán statach agus 
taithí digiteacha éighníomhacha a shárú chun 
lucht féachana ar fud na hEorpa a thumadh i 
ndomhain fhíorúla atá go hiomlán inseolta, chun 
tairbhe agus taithí a bhaint as Gaillimh 2020.

Tá straitéis chumarsáide dhigiteach na Gaillimhe, 
dírithe ar chúig phríomhcholún gníomhaíochtaí:

1. Léirithe Fíorúla.

2. Craoladh Digiteach.

3. Léibhinn Dhigiteacha & Shoghluaiste.

4. Na Meáin Shóisialta.

5. An Gréasán Ceilte.

Léirithe Fíorúla
Déanfaidh Craoladh Réaltacht Fhíorúil 360’Beo 
2020 na Gaillimhe, na himeachtaí agus gníomhaíochtaí 
ar fad a chraoladh ag úsáid Craoladh Réaltacht 
Fhíorúil 360’ Beo. Tá uainn daoine ó ar fud na hEorpa 
a thumadh go hiomlán i dtimpeallachtaí fíorúla, mar 
a bheadh siad féin i láthair ag an imeacht nó geall 
leis. Déanfaidh físeán steiréascópach agus fuaim 
thríthoiseach, tumadh fhuaim agus fhís uilethreoch 
360’iomlán a chumhachtú, chun go mbeidh ar chumas 
na saoránach an t-imeacht beo a fheiceáil ó aon treo 
ar mian leo, mar a bheadh siad féin i láthair no geall 
leis. Tá Gaillimh i bpáirtíocht le hocht gcinn de na deich 
ngníomhaireacht chraolta/ábhair Réaltachta Fíorúla 
is iomráití ar domhan ina n-áirítear Jaunt VR, Visualise 
VR, Unit 9 VR, Virtual Reality Ireland agus Next VR. 

Craoladh Digiteach
Craoladh Digiteach
Faoin mbliain 2020, tá sé tuartha go mbeidh os cionn 
75% de thrácht an idirlín i bhfoirm físe. Déanfaidh 
Gaillimh 2020, craoladh digiteach a úsáid i dtaca le 
himeachtaí beo chun cur lenár n-úsáidí pleanáilte i 
leith ardmheáin fhíorúla. Déanfaidh Gaillimh 2020, 
‘léibheann craolta beo’ agus léibheann ‘Físe ar 
Éileamh’ a bhunú a mbainfidh tionscadail, imeachtaí 
agus gníomhaíochtaí ar fad úsáid as. Chuireamar tús 
le pléití le craoltóir náisiúnta na hÉireann (RTE), maidir 
lena mbonneagar reatha ‘Fís ar Éileamh’ a úsáid mar 
ghné eile dár n-uaillmhianta digiteacha. Déanann os 
cionn 68% de dhaonra na hÉireann léibheann VOD 
RTE a úsáid, a shroicheann os cionn 60,000,000 lucht 
féachana ar bhonn domhanda in aghaidh na bliana. 

Saotharlann Todhchaíochtaí Chraolta
Feidhmeoidh an saotharlann todhchaíochtaí chraolta 
mar chlár taighde agus forbartha praiticiúla ilbhliantúil 
maidir le taithí chianda agus rannpháirtíocht daoine 
i ngníomhaíochtaí agus in imeachtaí cultúir amach 
anseo. Déanfaidh an clár taighde seo, a bhfuil 
gnéithe píolótacha ag baint leis, cur le taithí gan 
sárú dár gcomhpháirtithe ag Saotharlann Meáin 
MIT ‘Ultimate Media Group’, chun iniúchadh a 
dhéanamh ar na meáin atá ag teacht chun cinn 
agus ar idirghníomhaíocht chianda lucht féachana. 



98 Gaillimh 2020 / Leabhar Tairisceana a Dó

Léibheann Digiteach agus Aip Shoghluaiste
Spreagtha ag an bhfís i leith clár a chruthú a 
bhféadfaidh lucht féachana ó aon áit ar domhan 
tairbhe a bhaint as, is de chineál digiteach ina 
n-iomláine atá ionann is 60% de na tionscadail i 
gclár 2020 na Gaillimhe. Mar ghné bhunúsach i 
leith na físe sin a fhíorú, tá léibheann soghluaiste/
ar líne, idirghníomhach agus digiteach atá tumtha go 
hoiriúnach, ar féidir na huaillmhianta sin a fhíorú as. 
Le sé mhí anuas, d’oibrigh Gaillimh 2020, le dearthóirí 
táirge dhigitigh, le saineolaithe taithí úsáideora agus le 
forbróirí teicneolaíochta chun sonruithe teicniúla agus 
dearaí sreangshamhla a fhorbairt do na léibhinn sin.

Mar ghnéithe lárnacha na léibheann beidh an 
cumas taithí chianda a fháil ar imeachtaí cultúir 
beo i réimse meán (Réaltacht Fhíorúil, Craoladh 
Digiteach etc.), idirghníomhú le saoránaigh ar fud an 
domhain ar bhonn sóisialta agus idirghníomhú agus 
deachtú a dhéanamh ar ghnéithe imeachtaí beo. 
Beidh feidhmeanna praiticiúla breise na léibheann 
seo, amhail an cumas ticéid a chur in áirithe, grádú 
a dhéanamh ar imeachtaí agus aiseolas fíor-ama 
a chur ar fáil, mar ghnéithe bunúsacha chreat 
‘Mhonatóireacht agus Tionchar’ na Gaillimhe. 

Na Meáin Shóisialta
Ta ár straitéis saoránach-bhunaithe i leith meáin 
shóisialta, dírithe ar phobail inbhuanaithe ar 
líne a thógáil a dhéanann ollrannpháirtíocht i 
ngníomhaíochtaí bríocha as líne a chumasú.

 ~ I mbeagán le cois 12 mhí, tá pobal 60,000 
ar líne bailithe le chéile againn, an pobal is 
mó fós i ndáil le haon togra Phríomhchathair 
Chultúir na hEorpa go dtí seo. 

 ~ Táimid anois ar an léibheann soghluaiste is mó i 
nGaillimh, le gutháin shoghluaiste agus táibléid 
mar chionsiocair le 83% dár dtrácht ar line. 

 ~ Bhí ár leibhéil ghníomhaíochta ar líne 3-4 
huaire ní b’airde ar bhonn seasmhach ná 
cathracha óstála ECOC na bliana seo.

 ~ Tá leathanaigh phobail féinchruthaithe 2020 ar 
líne, anois le feiceáil ina n-áirítear Béal Átha an Rí 
2020, Áth Cinn 2020, agus Uachtar Ard 2020.

 ~ Rinne os cionn 2,000 saoránach fóram pobail 2020 
na Gaillimhe ar líne a eagrú as a stuaim féin, d’fhonn 
tionscadail a fhorbairt agus tuairimí a scaipeadh. 

As seo go ceann ceithre bliana, táthar ag súil go 
ndéanfar an straitéis sin a leathnú amach thar lear, 
chun daoine ar fud an domhain a chumasú i leith 
taithí chianda agus rannpháirtíocht ghníomhach a 
ghlacadh i gclár imeachtaí 2020 na Gaillimhe. 

An Gréasán Ceilte
 ~ Tá Gaillimh 2020 ag tógáil straitéis iomlán atá 

bunaithe ar an ‘nGréasán Ceilte’, a théann níos faide 
ná ár léibhinn dhigiteacha agus ár meáin shóisialta. 
Díreoidh an straitéis seo ar acmhainn na nithe seo a 
leanas a aimsiú, ní nach ndearnadh fós:  
Blagálaithe Digiteacha agus 
Lucht Tionchair Tionscail.

 ~ Iriseoirí Digiteacha agus na Nuachtáin.

 ~ Gréasáin Dhigiteacha dár 
gComhpháirtithe Thionscadal AE.

 ~ Suíomhanna Gréasáin a léiríonn 
spéis ar leith sa tionscadal.

 ~ Gréasán Léirithe Google.

As seo go ceann trí bliana, beidh an straitéis 
dírithe ar líonra nódach tionchair a léarscáiliú 
agus bonneagar cumarsáide deighilte a 
chruthú i leith gach tionscadail inár gclár. 

6.27.5 CUMARSÁID TRAIDISIÚNTA

Na Meáin Náisiúnta agus Eorpacha 
Tá comhpháirtíochtaí meáin rathúla cruthaithe 
ag Gaillimh 2020 cheana féin le húinéirí meáin 
réigiúnacha agus áitiúla. Chruthaigh na meáin 
thraidisiúnta iad féin mar uirlisí ríthábhachtacha i 
dtaobh teagmháil a dhéanamh le pobail tuaithe atá 
ag dul in aois, nach mbeadh an fháil ná na scileanna 
acu teagmháil a dhéanamh le cumarsáidí ar líne. 

Feachtas comhoibríoch (‘My Galway, My Culture’ 
Comórtas Grianghrafadóireachta), a reáchtáladh i 
gcomhpháirtíocht leis an úinéir meáin is mó in iarthar 
na hÉireann, inar áiríodh os cionn 3,000 saoránach 
ag glacadh páirt ar fud chathair agus chontae na 
Gaillimhe. A chruthaíonn go bhfuil dea-thoil ag foinsí 
meán áitiúil i leith an tionscadail. Tá €500,000 aimsithe 
ag Gaillimh 2020, i bhfógraíocht urraithe don tréimhse 
2017-2020, ó líon úinéirí meáin áitiúla agus réigiúnacha. 

Le sé mhí anuas, tá Gaillimh 2020 ag comhoibriú 
le gníomhaireacht chumarsáide idirnáisiúnta agus 
leis an gceannaitheoir meán OMD International, 
chun cur leis na comhpháirtíochtaí meáin 
rathúla, áitiúla agus idirnáisiúnta. Tá tús curtha ag 
Gaillimh 2020 le pléití tosaigh agus tá gealltanas 
tacaíochta faighte ó phríomheagraíochtaí 
náisiúnta meáin na hÉireann, ina n-áirítear: 

 ~ RTE, Teilifís , Raidió (Craoltóir Náisiúnta na hÉireann).

 ~ TG4 Teilifís agus Raidió (Craoltóir 
Náisiúnta Gaeilge na hÉireann).

 ~ INM (grúpa meáin nuachtán is mó in Éirinn).

 ~ Scéalta Éireann (Nuachtán 
mórbhileoige is iomráití in Éirinn).

 ~ Communicorp (21 Stáisiún Raidió ar fud na hEorpa).

Tá tús curtha le pléití le grúpaí meáin Eorpacha agus 
idirnáisiúnta Teilifíse, Nuachtáin agus Raidió, a bhfuil 
a spriocdéimeagrafach mar aon leis sin atá ainmnithe 
ag Gaillimh 2020. Cé go ndíreoidh na cumarsáidí 
digiteacha atá go mór i mbéal an phobail ar lucht 
féachana Eorpacha, díreoidh cumarsáidí meáin 
thraidisiúnta ar sé mhargadh straitéiseacha, Eorpacha 
ina n-áirítear an Ríocht Aontaithe, an Fhrainc, an 
Spáinn, an Ghearmáin, an Iodáil agus an Pholainn. 
Déanfar comhpháirtíochtaí a chruthú leis na grúpaí 
meáin sin, má éiríonn le tairiscint na Gaillimhe.
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Na Líonraí
Trí mhargaíocht atá bunaithe ar éifeachtaí 
gréasán a úsáid go cúramach, déanfar scálú ar 
chumarsáidí agus ar theachtaireachtaí ar fud líonraí 
na hÉireann agus na hEorpa, ina n-áireofar: 

 ~ Líonra Diaspóra agus Ambasáidí na hÉireann.

 ~ Líonra Cathracha ECOC, roimhe 
seo agus amach anseo. 

 ~ Líonra Reatha Eagraíochtaí Cultúir na hEorpa.

 ~ Líonraí Institiúidí Eorpacha foirmiúla.

 ~ Líonra Ghnóthaí Onnmhairíochta na Gaillimhe. 

 ~ Líonra Domhanda Ambasadóireacht 
Foirne 2020 na Gaillimhe. 

 ~ Líonraí Príomhpháirtithe Leasmhara 
Reatha Áitiúla agus Eorpacha (e.g. ÓÉ, 
Gaillimh, na hÚdaráis Áitiúla).

Brandáil agus Margaíocht Lasmuigh
Déanfar feidhmiú céimneach ar fheachtas 
margaíochta lasmuigh agus ar fheachtas 
brandála fisiciúla ar fud na hÉireann, mar chuid 
d’fheachtas fógraíochta náisiúnta. Tá comhaontuithe 
comhpháirtíochta aontaithe cheana féin ag Gaillimh 
2020, le triúr de na Conraitheoirí Fógraíochta Lasmuigh 
is mó in Éirinn, ina n-áirítear JC Decaux, Exterion Media 
agus Clear Channel Ireland. Beidh an úsáid a bhainfear 
as brandáil atá faoi cheannas saoránach, margaíocht 
treallchogaíochta agus an úsáid chruthaitheach a 
bhainfear as spásanna poiblí ar fud na Gaillimhe, mar 
dhlúthchuid den straitéis cumarsáide ina hiomláine.

6.28 Conas mar a dhéanfar na saoránaigh a ghríosú 
mar chumarsáidí na bliana don domhan mór?

Mar gné bhunúsach i dtaca le rathúlacht na 
Gaillimhe le 12 mhí anuas, i leith pobal ar líne a 
chruthú, bhí ár gcumas mhuintir na Gaillimhe a 
ghríosú mar chomhaltaí gníomhacha dár bhfoireann 
cumarsáide sínte. Agus é sin á aithint againn, 
rinneamar straitéis iomlán a chruthú ag úsáid an 
líonra díláraithe cumarsáidithe saoránaigh mar 
phríomhghné dár straitéis chumarsáide digití.

CRAOLADH SAORÁNAIGH EORPAIGH

Leis an teacht chun cinn gasta ar theicneolaíochtaí 
craolta saoránaigh agus ar chainéil ina n-áirítear 
Periscope, Meerkat, Youtube agus Facebook Live, tá 
athrú ó bhonn ag teacht ar an mbealach ina ndéantar 
nuacht, imeachtaí agus ceisteanna domhanda a 
roinnt leis an domhan mór. Tá 40 milliún breathnóir 
gníomhach sa ló ag Periscope, le os cionn 65 bliain 
d’ábhar craoltóireachta á fhéachaint air gach lá. Tá 
clár craolta saoránaigh, uaillmhianach, uile-Eorpach 
forbartha ag Gaillimh, ina n-áireofar saoránaigh 
agus ealaíontóirí ó ar fud na hEorpa, ag tuairisciú 
ar chuid de na ceisteanna is sainithe dár linn, trína 
gcomhthéacs agus a dtaithí pearsanta sainiúla féin. 
Déanfar an clár coimeádta craoltaí digiteacha a úsáid 
chun cur leis na tionscadail inár gclár, le hionchur 
comhtheascaithe ó shaoránaigh ar fud na mór-roinne. 

RE-MIX ME

Is tionscadal é Re-mix me atá á fhorbairt ag 
Saotharlann Meáin MIT, ‘Ultimate Media Group’ ina 
ndéanfar iniúchadh ar a bheidh i ndán do chraoladh 
saoránaigh ar imeachtaí beo amach anseo. Féachfar 
le cainéal craolta saoránaigh, tiomanta a bhunú do 
Gaillimh 2020, a dhéanfaidh fothaí réamh-mheasctha 
ar chraoltaí saoránach iomadúla a chraoladh. 
Déanfaidh an tionscadal saoránaigh ó ar fud na 
hEorpa a chumasú mar léiritheoirí éifeachtacha 
ar a gcainéal saoránaigh teilifíse féin, ina léireofar 
craoltaí aonair ó shaoránaigh na Gaillimhe.

FOIREANN MHEÁIN DHEONACH

Ag cur lenár gcreidiúint bhunúsach i leith líonra pobail 
a fhorbairt ina n-áireofar cumarsáidithesaoránaigh 
díláraithe, tá foireann Sonraí agus Meán Sóisialta 
ar bhonn deonach le os cionn 900 duine, bunaithe 
ag Gaillimh cheana féin le 12 mhí anuas. Déanfar 
an fhoireann mheáin dheonach a chur ar bhonn 
foirmiúil as seo go ceann ceithre bliana trí chlár 
bainistithe gníomhaíochtaí, meantóireachta, oiliúna 
agus trí shaotharlann mheáin dheonach a bhunú.  

6.29 Conas mar a chuirfidh an chathair in iúl 
gur gníomh de chuid an Aontais Eorpaigh é 
togra Phríomhchathair Chultúir na hEorpa? 

Déanfar infheictheacht an Aontais Eorpaigh a 
dheimhniú trí lógó an Aontais Eorpaigh a áireamh 
ar litríocht mhargaíochta, suíomh gréasáin, meáin 
shóisialta agus ar ábhair ghrafacha Gaillimh 2020. 
Déanfar soiléiriú i leith úsáid chuí lógó agus branda an 
Aontais a eisiúint ar na treoirlínte agus ar na pacáistí 
branda ar fad a dháilfear. Beidh bratach an Aontais 
Eorpaigh ar foluain os cionn institiúidí cultúir na 
cathrach agus an chontae ar fad le linn na bliana. 

Tabharfar cuireadh do Chomhaltaí Pharlaimint na 
hEorpa, ina n-áirítear an tUachtarán, páirt ghlacadh 
sna searmanais oscailte agus chlabhsúir chomh 
maith le himeachtaí eile ar feadh na bliana. Déanfar 
iad a óstáil lasmuigh i gcathair na Gaillimhe, 
agus déanfar nasc le gach baile agus oileán sa 
réigiún trí chraoladh beo digiteach ar an teilifís.

Bainfear úsáid as trí ócáid speisialta ar leith chun ról 
an Aontais Eorpaigh a mharcáil sa chlár bliana, ina 
n-áirítear Lá na hEorpa, an 9 Bealtaine, comóradh 
céad bliain Melinda Mercourí agus comóradh 
250 bliain ar shaol Beethoven. Déanfaidh sraith 
imeachtaí a reáchtálfar ar bhonn laethúil, léiriú ar 
shaol speisialta Melina Mercouri agus a ról i leith 
tionscadal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa a 
bhunú. Ar chomóradh bhreithlá 250 bliain Beethoven 
, léireofar amhrán aitheantais an AE, Ode to Joy 
óna 9ú Siansa i nGaillimh. Déanfar sraith ceardlann 
poiblí, cainteanna agus díospóireachtaí a óstáil mar 
chuid de na léirithe chun iniúchadh a dhéanamh 
i dtaobh amhrán aitheantais an Aontais, agus a 
ábharthacht i leith tuairimí saoirse, síochána agus 
dlúthpháirtíochta i gcomhthéacs Eoraip an lae inniu. 



7.2 Aon tuairimí breise?

Tá scéal na Banríona Méabh, banríon Chonnacht, 
(cúige iartharach na hÉireann) ar cheann d’fhinscéalta 
móra miotaseolaíochta na hÉireann, agus an cogadh a 
d’eascair as a mian seilbh a fháil ar an tarbh is iomráití 
in Éirinn. Trasna na bóchna (ag an tráth céanna), 
bhí an Eoraip fuadaithe ag Zeus, i bhfoirm tairbh, 
agus a múnlaíodh ina dhiaidh sin mar bhanríon ar 
an gCréit. Táimid den tuairim go bhfuil sé thar am 
ag Méabh agus Europa bualadh lena chéile arís. 
Beidh scéalta go leor le n-aithris agus le roinnt.

7.1 Tabhair míniú gairid ar an údar go 
bhfuil d’iarratas chomh speisialta sin, 
i gcomparáid leis an gcuid eile.

Tá ár n-iarratas go hiomlán Eorpach, ó thaobh 
scóipe, scála, ábharthachta agus tionchair de.

Creidimid nach bhfacthas doimhneacht ár dteagmhála 
leis an bpobal cultúir in Éirinn riamh cheana, agus is 
cúis inspioráide í an sprid atá cruthaithe don ECOC.

Tá ár n-idirghníomhaíocht le réimse an-leathan 
comhpháirtithe Eorpacha, ina fhianaise dhea-
shamplach dár nglacadh le fealsúnacht an ECOC.

Tá am agus dua caite againn ar Phríomhchathair 
Réaltachta Cultúir a fhorbairt, a bheidh mar fhoinse 
inspioráide i gcleachtas ECOC amach anseo, dar linn.

Tá ár gceithre chlár suaitheanta neamhghnách 
i dtéarmaí ceaptha, forbartha agus scála.

Tá Mirrored Pavilions (2020), Galway Ghost 
Train, Middle Island, Gilgamesh agus Hy 
Brasil, i measc na dtionscadal go leor atá ar 
scála agus ar thábhacht idirnáisiúnta.

Tá stair bhródúil ag Gaillimh i leith imeachtaí 
móra ar stádas domhanda a reáchtáil.

Tá Gaillimh ar an gcúigiú ceantar is mó 
sa tír ina labhraítear Gaeilge ann.

Tá 86% de chónaitheoirí oileáin na hÉireann, 
lonnaithe i nGaillimh agus inár réigiún.

Tá Gaillimh 2020, agus an Straitéis Chultúir 
do Chathair agus Chontae na Gaillimhe, 
suas go 2025, ar aon dul lena chéile.
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Donagh ~ Edward McMullin ~ Edward SH ~ Eibhlin Faulkner ~ Eibhlin Ni Mhunghaile ~ Eileen Coyle ~ Eileen Graham ~ Eileen Keane  ~ Eileen Keaveney ~ Eileen Walsh ~ Eilis Nic Dhonncha ~ Eilís Nic An Rí ~ Eimear Carragher 
~ Eimear Cuddy ~ Eimear Durnin ~ Eimear Harte ~ Eimear Jean McCormack ~ Eimear Kilmartin ~ Eimear O’Donnell ~ Eithna McGee ~ Eithne Carey ~ Elaine Byrnes ~ Elaine Connolly ~ Elaine Cosgrave ~ Elaine Cunningham ~ 
Elaine Hanrahan ~ Elaine Naughton ~ Elaine Nic Liam ~ Elaine O’Toole ~ Elaine Quinlan ~ Elaine Wallace ~ Elanore Huxley ~ Eleanir Rafferty ~ Eleanoe Hough ~ Eleanor Lonergan ~ Electric & Bite Club ~ Elected Members of 
Galway City Council ~ Elected members of Galway County Council ~ Elena Santos ~ Elise Morrissey ~ Eliza Geraghty ~ Elizabeth Hackett ~ Ellen Corbett ~ Ellen Keane ~ Ellen McDonough ~ Ellen McGrory ~ Ellen Reaney ~ Elma 
O’Donovan ~ Elodie Rein ~ Elsa Lee ~ Elvira Blanco ~ Emer Carr ~ Emer Deasy ~ Emer Donoghue ~ Emer Kennedy ~ Emilie Hansenne ~ Emilija Jefremova ~ Emily Jean  ~ Emily Walsh ~ Emir Munoz  ~ Emma Conoe ~ Emma Dale 
~ Emma Halloran ~ Emma Lambe ~ Emma McEneaney ~ Emma Murphy ~ Emma Murtagh ~ Emma Ní Chearúil ~ Emma O’Grady ~ Emma O’Sullivan ~ Emmanuel Hakem ~ Emmet Kenny ~ Emmet Lee ~ Ena Brophy ~ Enda 
Burke ~ Enda McEvoy ~ Enless Masamno ~ Eoghan Doyle ~ Eoin Butler Thornton ~ Eoin Dolan ~ Eoin Finn ~ Eoin Jordan ~ Eóin Mark Lynn ~ Eóin McLynn ~ Eoin O’Droighneain ~ Eoin Raftery ~ Eoin White ~ Ericka Waldon  ~ 
Erika Torokgyorgy ~ Ester Kiely  ~ Esther Geraghty  ~ Étaín Ní Thuairisg ~ Ethna Hogan ~ Etienne Russias ~ Eugene Jordan  ~ Eugenia Kelly ~ Euler Alves ~ Eva Dearie ~ Evan Keaveney ~ Eve Murphy ~ Eveanna Ryan ~ Evelyn 
McNamara ~ Evie Faulkner ~ Expanded Draught ~ Faby Kaffer ~ Faulfil Murra ~ Feidhlim Seoighe ~ Feilim O’hAolain ~ Felim MacDermott ~ Ferg Flannery ~ Fergal Anderson ~ Fergal Monaghan ~ Fergus Kennedy ~ Fidelma 
Bane ~ Fidelma Healy Eames ~ Fidelma Mullane ~ Fidelma Murray ~ Finbar McHugh ~ Finghin Collins ~ Fintan Convery ~ Fintan Geraghty ~ Fintan Hynes ~ Fintan Sweeney ~ Fiona Bateman ~ Fiona Coen ~ Fiona Driscoll ~ 
Fiona Flatley ~ Fiona Hegarty ~ Fiona Hession ~ Fiona Keegan ~ Fiona Lawless ~ Fiona Maye ~ Fiona Monaghan ~ Fiona Murray ~ Fiona Neary ~ Fiona Roche ~ Fiona Sherlock ~ Fionn Delahunty ~ Fionnuala Brennan ~ 
Fionnuala Gallagher ~ Fionnuala Hannigan - Dunkley ~ Fionnuala Laffey ~ Fionnuala Sweeny ~ Fleur Colohan ~ Fr. Michael King ~ Frances Kilcommins ~ Frances O’Reilly ~ Frances Robinson ~ Francesca Nicora ~ Francis 
Duggan ~ Francis Finucane  ~ Francis Heery ~ Francis McLoughlin ~ Frank Conway ~ Frank Greeley ~ Frank Kearney ~ Frank Kelly ~ Frank Osuki ~ Frank Rodiguez ~ Frankie Conlon ~ Fred Johnston ~ Freda Hatton ~ Freeda 
Garman ~ Freya Sweeney ~ Friends of Merlin Woods ~ Froach Shiel ~ Gabriel Faherty ~ Gabrielle Barry ~ Gail Cassidy ~ Gareth Kennedy ~ Gary Browne ~ Gary Finnerty ~ Gary Kelly ~ Gary Monroe ~ Gary Mullin ~ Gary Ridge 
~ Gary Traynor ~ Gary Vaughan ~ Gavin Donohue ~ Gavin Duffy ~ Gaynor Seville ~ Gearoid Browne ~ Genevieve Ryan ~ Ger Considine ~ Ger Delaney ~ Ger Leslie ~ Ger Wilson ~ Geradette Bailey ~ Geraldine Breslin ~ Geraldine 
Burke ~ Geraldine Connolly ~ Geraldine Fahy ~ Geraldine Folan ~ Geraldine Gibbons ~ Geraldine Lally ~ Geraldine McGuire ~ Geraldine Mills ~ Geraldine Ni Chualain ~ Geraldine Ni Ghoill ~ Geraldine O’Farrell ~ Gerard 
Garrett ~ Gerard Kelly ~ Gerard Ward ~ Gerry Cleary ~ Gerry Hanberry ~ Gerry Mulkerrins ~ Gerry Mullins ~ Gianna Tasha Tomasso ~ Giddy Biddy Collective ~ Gillian Buckley ~ Gillian Drew ~ Glengowla Mines ~ Go West ~ 
Goretti O’Brien ~ Gosia Letowska ~ Grace Canavan ~ Grace Chakonera  ~ Grace Mitchel ~ Grace O’Carroll ~ Gracie Kiely  ~ Graham Bradtke  ~ Grainne Creed ~ Grainne Flannery ~ Grainne Ní Fhoghil ~ Grzegorz Zajaczkowski 
~ Gustavo Matias Campiolo ~ Hajnalka Oltyan ~ Haley Parker  ~ Hannah Kiely ~ Hannah Molloy ~ Hannah Ruane  ~ Hannah Russen ~ Harry Cibbens ~ Heather Flaherty ~ Heather Rafter ~ Heike Vornhagen ~ Helen Caird ~ 
Helen Conneely ~ Helen Doherty Chin ~ Helen Freeburn ~ Helen Gregg ~ Helen Kirrane ~ Helen Webb ~ Helena Condon ~ Helena Gorey ~ Helene St - Jean ~ Henry Dooley ~ Hero Value ~ Hilary Morley ~ Holly Mullarkey ~ 
Hossein Javidnia ~ Hugh Kelly ~ Hugh Murphy ~ Hugh O’Coileain ~ Ian McDonald ~ Ian Thornton ~ Iarla Molloy ~ Ide Lenihan ~ Ide Lourdes Fahy ~ Ignacio Malaina ~ Igor Marin ~ Imelda Dervin ~ Imelda Muroy ~ Ingrid 
Penrod ~ Inma Ramirez Perez ~ Insight Centre  ~ Ionia Ni Chroinin ~ Irene Murphy  ~ Irene O’Malley ~ Irene Wall ~ Iris M.Mora ~ Iris Nox ~ Isabella De Luca ~ Isabelle Gaborit ~ Istvan Feige ~ isupply ~ Ita Hayes ~ Ivor Carroll 
~ Jacinta Dalton ~ Jacinta Divilly ~ Jacinta Harman ~ Jacinta Keane ~ Jack McCann ~ Jack Talty ~ Jackie Burke ~ Jackie Eastwood ~ Jackie Hogan ~ Jackie Nickerson ~ Jackie O’Callaghan ~ Jackie Queally ~ Jackie Somers ~ Jackie 
Wylie ~ Jacqueline Torpey ~ Jacqueline Turley ~ Jake O’Beollain ~ James Casey ~ James Cunningham ~ James Fleming ~ James Harrold ~ James Hayes ~ James Hickey ~ James Lee ~ James Martun ~ James McHale ~ James O’Hara 
~ James Ryan ~ James Treanor ~ Jamie Fergus ~ Jamie Hogan ~ Jan Frohburg ~ Jane Downes ~ Jane Hanberry ~ Jane O’Connor ~ Jane O’Hanlon ~ Jane O’Leary ~ Jane O’Rourke ~ Jarek Smith Stanczak ~ Jarlath Hoade ~ Jason 
Craughwell ~ Jason O’Toole  ~ Jean Brennan ~ Jean De Cleir ~ Jean Kenny ~ Jean McSorley ~ Jelena Erlic ~ Jen Hesnan ~ Jena Murphy ~ Jennifer Aherne ~ Jennifer Cunningham ~ Jennifer Johnston ~ Jennifer Lawless ~ Jennifer 
Logan ~ Jennifer Ollington ~ Jenny Bassatt ~ Jenny Beale ~ Jenny Dagg ~ Jenny Fox ~ Jenny Grace ~ Jenny McHale ~ Jenny Roche ~ Jenny Sherwin ~ Jerry Twomey ~ Jess Murphy ~ Jess Murphy ~ Jess Ní Riabhaigh ~ Jess Walsh 
~ Jessica Doyle ~ Jessica O’Farrell ~ Jessica Pape ~ Jill McEneaney ~ Jill Murray ~ Jim Aherne  ~ Jim Cotter ~ Jim Higgins ~ Jim Hynes ~ Jim Kavanagh  ~ Jim McKee ~ Jim Mullarkey ~ Jim Ricks ~ Jim Vaughan ~ Jimmy Dolan ~ 
Jimmy McHale ~ Joan Armitage ~ Joan Kavanagh ~ Joan MacKernan ~ Joan Naughton ~ Joan Powell ~ Joan Sugrue ~ Joanathan Murphy ~ Joanna Cronin ~ Joanna McGlynn ~ Joanne Beirne  ~ Joanne Couch ~ Joanne Dolan ~ 
Jobst Graeve ~ Joe Conmy ~ Joe Joyce ~ Joe Loughnane ~ Joe O’Neill ~ Joe Stuart ~ Joey Power ~ Johanna Cooke ~ Johanna Ni Mhaille ~ Johanne Webb ~ John Benson ~ John Brady ~ John Brennan ~ John Breslin ~ John Burke ~ 
John Carrig ~ John Caulfield ~ John Coll ~ John Concannon ~ John Conway  ~ John Corcoran ~ John De Renzy ~ John Dowling ~ John Durning ~ John Feeney ~ John Flaherty ~ John Forde ~ John Gaffney ~ John Gillespie ~ John 
Gnoname  ~ John Greally ~ John Hannon ~ John Hayes ~ John Heavey ~ John Henchy  ~ John Hynes ~ John Jennings  ~ John Joe Connell ~ John Joe Walsh ~ John Kelly ~ John Killeen ~ John Langan ~ John Mahoney ~ John 
Maloney ~ John Mannion ~ John Martin Tierney ~ John McDonagh ~ John McHugh ~ John McLoughlin ~ John O’Donnell  ~ John O’Dowd ~ John o’Grady ~ John Rogers ~ John Scahill ~ John Scott ~ John Walsh ~ Johnny Berrill 
~ Johnny Donnelly  ~ Johnny Duggan ~ Johnny Hession ~ Jojo Dolan ~ Jojo Hynes ~ Jomo Ruane ~ Jonathan Gunning ~ Jonathan Reynolds ~ Jose Alvarez ~ Joseph Joyce ~ Joseph Larkin ~ Joseph Neary ~ Joseph O’Connor ~ 
Josephine Conroy ~ Josephine Ebalogbeu ~ Josh Guyet ~ Joyce Little ~ JP Canney ~ JP Kavanagh ~ Juan Sotoparra ~ Judith Berhardt ~ Judith Higgins ~ Judith Sibley ~ Judith Wolfe ~ Judy Murphy ~ Juley-Ann Collins ~ Julia 
O’Keefe ~ Julia Roddy ~ Juliana Matias Faust ~ Julianne Ni Chonchubhair ~ Julie Ann Relihan ~ Julie Bermingham  ~ Julie Cruise ~ Julie Keenan ~ Julien Garrigues ~ Juliette Dela Mer ~ Jullien Dorgere ~ Justin Collins ~ Justin 
McCarthy ~ Justin Skerrit ~ Justine Foster ~ Kaitlin A Feeney ~ Kanika Wadhwa ~ Karen Arnold ~ Karen Coppinger ~ Karen Coss ~ Karen Galligan ~ Karen Golden ~ Karen McAndrew ~ Karen Naughton ~ Karen O’Neill ~ Karen 
Sweeney   ~ Karen Walsh ~ Karen Whelan ~ Kari Costelloe ~ Kashi Mai ~ Kasif Masud ~ Kat Baker  ~ Kate Costello ~ Kate Duignan ~ Kate Forde ~ Kate Hodman ~ Kate Howard ~ Kate Kennelly ~ Kate O’Donnell ~ Kath Griggs ~ 
Kathaine MacMaghnuis ~ Katharine Kenny ~ Katharine Mannion ~ Katherine Halford Greene ~ Kathleen Aspell Mortimer ~ Kathleen Furey ~ Kathleen Hannigan ~ Kathleen McDonagh ~ Kathleen Sweeney ~ Kathleen 
Thornton ~ Kathleen Ward ~ Kathryn Gibbons ~ Kathryn Monaghan ~ Kati Fazakas ~ Katie Ní Chonghaile ~ Katie Walsh ~ Katrina Goldstone ~ Katriona Gillespie ~ Kayanne Horgan ~ Kaye Maahs  ~ Kealan Moran ~ Keeley 
Mannion ~ Keith Daly ~ Keith Finnegan ~ Keith Flynn ~ Keith Gerard Hession ~ Keith Lyne ~ Kelly Henry ~ Kelly Moran ~ Ken Lee ~ Ken Weymes ~ Kenneth Redmond ~ Kenneth Talbot ~ Kenny Gaughan ~ Kerry McClure ~ Kevin 
Brett ~ Kevin Burke Tyres ~ Kevin Flanagan  ~ Kevin Healy ~ Kevin Leydon ~ Kevin McNicholas ~ Kevin Mooney ~ Kevin Skinnader  ~ Kianan Weber ~ Kieran Andrews ~ Kieran Concannon ~ Kieran Coppinger ~ Kieran Cunnane 
~ Kieran Joyce ~ Kieran O’Conor ~ Kiki See ~ Kitty O’Conor ~ Kris Garcia ~ Kris Verenga ~ Kristen Cavagnet ~ Kristen Jercycke ~ Kristiana Hristeva ~ Kumar Krishnasarma ~ Lakshika Serasinhe ~ Lali Morris ~ 

Lara Luxardi ~ Larissa Oliveira ~ Larry Carey ~ Larry Donnelly ~ Laura Beatty ~ Laura Browne ~ Laura Carrill ~ Laura Cull ~ Laura Daly ~ Laura Forde ~ Laura Glynn  ~ Laura Lynn ~ Laura Maribo ~ Laura Marino ~ Laura O’Dea 
~ Laura Rigney ~ Laura Sandrheg  ~ Laura V. O’Robledo ~ Laurence Bessard ~ Lea Shocks ~ Leah Beggs ~ Leah Duncan ~ Leanne Biggins ~ Lei Cai ~ Leo Hallissey  ~ Leon Butler ~ Leona de Búrca ~ Leonie King ~ Leonore O’Neill 
~ Lesley o’Farrell ~ Letitia Wade ~ Letizia Gorini ~ Levi Hanes ~ Liam Cunningham ~ Liam Doherty ~ Liam Duffy ~ Liam Weldon  ~ Lidia DeLange ~ Lillis O’Laoire ~ Lilly McGarry ~ Lily Considine ~ Lily Kelly ~ Lily McGarry  
~ Linda Ryan ~ Linnea Pettersson ~ Lisa Corbett ~ Lisa Forde ~ Lisa Martin ~ Lisa O’Donnell ~ Lisa Sweeney ~ Little John Nee ~ Liz Brook ~ Liz Coman ~ Liz Gantly ~ Liz Meaney ~ Liz Powell ~ Lol Hardiman ~ Look West ~ Lorna 
Flanagan ~ Lorna Moynihan ~ Lorna Murphy ~ Lorna Shaughnessy ~ Lorna Sullivan ~ Lorraine Callanan ~ Lorraine Fitzpatrick ~ Lorraine Fletcher ~ Lorraine Tansey ~ Lorraine Tuck  ~ Louise Borre ~ Louise Breathnach ~ 
Louise Cassidy Conneely ~ Louise DePaor ~ Louise Durcan ~ Louise Heneghan  ~ Louise Manifold ~ Louise Ryan ~ Louise Shields  ~ Louise Spokes ~ Louise Staunton ~ LT Millane ~ Luca Angioletti ~ Lucas Nemeth  ~ Lucas 
Vilhena de Paula ~ Lucina Russell ~ Lucy Elvis ~ Lucy Jackson ~ Ludo Vic ~ Luke Anthony ~ Luke Corrigan ~ Luke Morgan ~ Luke Murray ~ Lula Masri ~ Lusine Magazian ~ Lydia Concannon ~ Lydia Hernon ~ Lynda Lycan ~ 
Lynette Moran ~ Macdara Hosty ~ Macnas  ~ Madeleine Flanagan ~ Madeleine Shinnick ~ Madeline Feeney ~ Mael Jezekel ~ Maery Larkin ~ Maev Creaven ~ Maev Lenaghan  ~ Maeve Collins ~ Maeve Curtis  ~ Maeve Egan ~ 
Maeve Forde ~ Maeve Joyce ~ Maeve Kelly ~ Maeve Magee ~ Maeve McNamara ~ Maeve Mulrennan ~ Magdalena Hylak ~ Maggie Ann Powell ~ Maggie Crowley ~ Maggie Hall ~ Mags Heffernan ~ Mags O’Gorman ~ Máire Daly 
~ Máire Lavin  ~ Maire Mannion ~ Mairead Berrill ~ Mairead Manifold ~ Mairead Ní Chaoimh ~ Mairead Ni Choinin ~ Mairin Doddy ~ Mairin Mannion ~ Mairin Ní Dhonnchadha ~ Mairin NicFhionghinn ~ Mairin O’Reilly ~ 
Máirín Uí Chomáin ~ Mairtin Davy O’Coisdealbha ~ Mairtin O’Maolain ~ Maja Mustac ~ Majella Burke ~ Majella Lennon Dalton ~ Majella Pedersen ~ Malachy Duggan ~ Małgorzata Doczyk ~ Manchán Magan ~ Maoliosa Boyle 
~ Marc Lozano Meseguer ~ Marc Mac Lochlainn ~ Marcel Badia ~ Marcella Morgan ~ Marcin Calka ~ Marcus Wynne ~ Margaret Coleman ~ Margaret Costello ~ Margaret Curley ~ Margaret Dowling ~ Margaret Edgar ~ 
Margaret Flannery  ~ Margaret Hanning ~ Margaret Irwin ~ Margaret Irwin West ~ Margaret LaCombe ~ Margaret O’Regan  ~ Margaret O’Riada ~ Margaret Quinn ~ Margo Delapp ~ Margo Kelly ~ Margot Kenny ~ Mari Maxwell 
~ Maria Auletta ~ Maria Burke ~ Maria Casey ~ Maria Cleary - McGuffin ~ Maria Conboy ~ Maria Connolly ~ Maria Coyne ~ Maria Feeney ~ Maria Flaherty  ~ Maria Heenan ~ Maria Hutton ~ Maria Kelly ~ Maria Mansfield ~ 
Maria Murray ~ Maria O’Dowd ~ Maria Shiel ~ Maria Somerville ~ Maria Tivnan ~ Maria Tuffy ~ Maria Tuffy  ~ Mariam Chale ~ Marian Doddy ~ Marian Ní Chonghaile ~ Marian O’Callaghan ~ Mariangela Maselli ~ Marianne 
Ní Chinneide ~ Marianne Ten Cate ~ Marie - Jeanne Jacob ~ Marie Dolan ~ Marie Gibbs ~ Marie Greaney ~ Marie Hannon ~ Marie Howley ~ Marie Kennedy ~ Marie Mannion  ~ Marie O’Donnell ~ Marie Therese Shelly  ~ 
Marielle Macleman ~ Marina L. Levitina ~ Marina Lisova ~ Mario Di Mario ~ Mario Zimmermann ~ Marion Ruane ~ Marion Ui Chonghaile ~ Marison Carrasco F ~ Mark Bruzzi ~ Mark Byrne ~ Mark Campbell  ~ Mark Claeys 
~ Mark Cullen ~ Mark Elliot ~ Mark Hall ~ Mark Keane ~ Mark Kennedy ~ Mark White ~ Marqu Breathnach  ~ Martha Kieran ~ Martin Drury ~ Martin Flanagan ~ Martin Halliday ~ Martin Lavelle  ~ Martin McDonnell ~ Martin 
O’Sullivan ~ Martin Staunton ~ Martina Cunningham ~ Martina Finn ~ Martina McDonagh ~ Martina Murray ~ Martina Nee ~ Martina Passman ~ Marty Walsh ~ Martyna Przygodzka ~ Mary Bennett ~ Mary Butler ~ Mary 
Campbell ~ Mary Curran ~ Mary Deely ~ Mary Deely ~ Mary Donnelly ~ Mary Donohue ~ Mary Fitzpatrick ~ Mary Flanagan ~ Mary Gannon ~ Mary Geeleher ~ Mary Greene ~ Mary Hartnett ~ Mary Hunt ~ Mary Joyce ~ Mary 
Keaveney ~ Mary Kelly ~ Mary Kerins  ~ Mary Lavelle ~ Mary Lavelle Burke ~ Mary Lou Fallon Carty  ~ Mary Mannion ~ Mary McCarthy ~ Mary McDonagh ~ Mary McGuinness ~ Mary McNabb ~ Mary McPartlan ~ Mary Morris 
Waldron ~ Mary Mullen ~ Mary Mullins ~ Mary Nash ~ Mary O’Connell ~ Mary O’Halloran ~ Mary O’Keefe ~ Mary O’Rourke ~ Mary O’Rourke ~ Mary Phelan ~ Mary Power ~ Mary Roberts ~ Mary Rogers ~ Mary Ruddy ~ Mary 
Ryan ~ Mary Shields ~ Mary Silke ~ Mary Teresa Fawle ~ Mary Treacy ~ Mary Whyte  ~ Mary Ann Kelly ~ Mary Anne Worrell  ~ Mary Clare O’Hara ~ Matthew Berrill ~ Maud Hand ~ Maura Hiney ~ Maura Machanana  ~ Maura 
O’Cronin ~ Maura Walsh ~ Maureen McCarthy ~ Maureen Rabbitt ~ Maurio Figerora  ~ Max Hafler ~ Maxim Kelly ~ Mayo Arts Office ~ Meabh Blount ~ Meabh De Burca ~ Meabh NiFhuarthain ~ Meave Dineen ~ Meave Giles 
~ Medb Kiely Cuddy ~ Megan Bhaird ~ Megan Brogan ~ Megan Nelis ~ Megan O’Reilly ~ Megan Vine ~ Megs Morley ~ Melissa Griffith ~ Melissa O’Conoe ~ Mercedes Flemming ~ Mercedes Varona ~ Meriel FitzSimon ~ Mert 
Cinar ~ Michael Browne ~ Michael Carmody  ~ Michael Corcoran ~ Michael Fitzsimons ~ Michael Gallagher ~ Michael Irwin ~ Michael Lacy ~ Michael MacNamara ~ Michael McDonagh ~ Michael McGettrick ~ Michael Moore 
~ Michael Naughton ~ Michael O’Meara ~ Michael P. O’ Conor  ~ Michael Sweeney ~ Michael Walsh ~ Miche Cuaig  ~ Micheal Breathnach ~ Mícheal Ó Foighin ~ Micheel Herterich ~ Michelle Bradley ~ Michelle Browne ~ 
Michelle Fisher ~ Michelle Gunning ~ Michelle Harlowe ~ Michelle Joyce ~ Michelle Lally ~ Michelle Ní Chroinin ~ Michelle Shannon ~ Mick Conneely ~ Mick Crehan ~ Mick Monaghan ~ Mick Quinn ~ Miguel Cornejo ~ 
Miguel Losada ~ Miiro Michael ~ Mike Byrne ~ Mike Corbett ~ Mike Corby ~ Mike Dale ~ Mike Leahy ~ Mike McCormack ~ Mike Minnis ~ Mike Murray ~ Miko Burke ~ Miquel Barcel ~ Miranda Daly ~ Miriam Allen ~ Miriam 
Mulrennan ~ Mirian Ni Neil ~ Mohannad Alahmadi ~ Mocha Beans, Cross Street ~ Moira Mahony ~ Molly O’Driscoll ~ Mona Wise ~ Monica Corcoran ~ Monica Flynn ~ Morgan Matthews ~ Morgan O’Brien ~ Muireann Ni 
Chonaill  ~ Muireann Ní Dhroighneáin  ~ Muriel Grenon ~ Muz (Munchie) van Dijk ~ Nadia Fadda ~ Nadine Stille ~ Naomi du Bois ~ Narly Simoes ~ Narumol Prangnawarat ~ Natalia Kozlowska ~ Natalie Blakeney ~ Natalie 
Byrne ~ Natalie McCambridge ~ Natasha Edmondson ~ Nathan Staniforth ~ Neasa O’Shea ~ Neasa Ronayne ~ Neasa Russell ~ Neill Barrett ~ Nerina Burke ~ Ness Porter Kelly ~ Nessa Crpnin ~ Neuza Felix ~ Niall Cleary ~ Niall 
Duffy ~ Niall McMahon ~ Niall O Brollochain  ~ Niall Ó Tuathail ~ Niall O’Floinn ~ Niall Teague ~ Niall Warde ~ Niall Woodlock ~ Niamh Brophy ~ Niamh Casey ~ Niamh Connolly ~ Niamh Corcoran ~ Niamh Dillon ~ Niamh 
Fahy ~ Niamh Farrell ~ Niamh Mannion ~ Niamh McCann ~ Niamh McHugh ~ Niamh McLoughney ~ Niamh Ni Fhlatharta ~ Niamh Ní Mhaoláin ~ Niamh O’Donovan  ~ Niamh O’Sullivan ~ Niamh Philbin ~ Niamh Slattery ~ 
Nicole Blue ~ Nick Quinn ~ Nicola Kerrigan ~ Nigel Keady ~ Ninoska Morilla Fuentes ~ Nireen Keaveney ~ Noam Maguire ~ Noel Larrigan ~ Noeline Kavanagh ~ Noelle Cooper ~ Noelle Gallagher ~ Noelle Jennings ~ Noelle 
Lynskey ~ Nora Murphy ~ Nora Ward ~ Noreen Collins ~ Noreen Darcy ~ Noreen Goggin ~ Noreen O’Connor ~ Noreena Gill ~ Norma Shortall ~ Nuala Allen ~ Nuala Cunningham  ~ Nuala McDonagh ~ Nuala Ni Chonchuir ~ 
Nuala Ni Fhlathuin ~ Nuala Nolan ~ NUIG SU ~ Oilbhe Scannell ~ Oisin Cunningham  ~ Oisin Greaney  ~ Oisin Hanlon ~ Olga Lee ~ Olive McGrath ~ Oliver Mertz ~ Oliver Smith ~ Olivia Brown ~ Olivia Lally ~ Ollie Crowe ~ 
Ollie Jennings ~ Olwen Fouere ~ Oonagh Hassett ~ Orla Higgins ~ Orla McGovern ~ Orla Moloney ~ Orla O’Donoghue ~ Orla Roche ~ Orla Scannell ~ Orlagh De Bhaldraithe ~ Orlagh Gallagher ~ Owen Harney ~ Owen 
MacCarthaigh ~ Owen Quinlan ~ Paddy O’Connor ~ Paddy Tobin ~ Padraig Boyle ~ Padraig Fahy ~ Padraig Naughton ~ Páid Ó Neachtain ~ Paige Godfrey ~ Pam Fleming ~ Pam O’Connell ~ Pamela Harty ~ Paolo Peveri ~ Paraic 
Collins ~ Paraic MacDonncha ~ Pardraig Kenny ~ Páscál McDaibhid ~ Pat Burke ~ Pat Fleming ~ Pat Gilmore ~ Pat McGrath ~ Pat Ward  ~ Patrcia Walsh ~ Patria McWalter ~ Patricia Comer  ~ Patricia Johnston ~ Patricia 
Kavanagh ~ Patricia Murphy  ~ Patricia Prieto- Blanco ~ Patricia Timmons ~ Patricia Walsh  ~ Patrick Costello  ~ Patrick Denny ~ Patrick Fox ~ Patrick Gilmore ~ Patrick Gunning ~ Patrick Hamilton  ~ Patrick Lonergan ~ Patrick 
McCabe ~ Patrick McCormick ~ Patrick Mierke ~ Patrick O’Connor ~ Patsy Connolly  ~ Paul Bryan ~ Paul Cialis ~ Paul Connolly ~ Paul Fahy ~ Paul Flynn ~ Paul Frecklington ~ Paul Gibbons ~ Paul Gillen ~ Paul Grealish ~ Paul 
Killoran ~ Paul Mannion ~ Paul McLaughlin ~ Paul Murphy ~ Paul Naughton  ~ Paul O’Donnell ~ Paul Wilson ~ Paula Healy ~ Paula Heaney ~ Paula Kehoe ~ Paula Madden ~ Paula McFettridge ~ Paula McGurell ~ Paula Ni 
Chualain ~ Pauline Logue ~ Pauline Neary ~ Pauline Nic Aindriú ~ Pavillon Marquees  ~ Peader King ~ Peader O’Beirn  ~ Pearl Finn ~ Pearse Doherty   ~ Peggi Browne Interiors ~ Petal Pilley ~ Pete Claddagh ~ Peter Casby ~ 
Peter Crann ~ Peter Feeney ~ Peter Joyce ~ Peter Mullineaux ~ Phil Gurning ~ Phil Whyte ~ Philip Clapperton ~ Philip Cribbon ~ Philip Fogarty ~ Philip Harkin ~ Philippa Maguire ~ Phillip Delamere ~ Phillippa McGuire ~ 
Garret Phillips ~ Phyllis Hayes ~ Pierce Boyce ~ Pippa Blue ~ Pol O’Gallchloir ~ Polly Putney ~ Preveen Thyarala ~ Print Cantec ~ Prof. Cathal Seoighe ~ Prof. Daibhi O’Croinin ~ Prof. Daniel Carey ~ Prof. Donal O’Regan ~ Prof. 
Goetz Pfeiffer ~ Prof. Graham Ellis ~ Prof. John Hinde ~ Prof. John Walsh ~ Prof. Lionel Pilkington ~ Prof. Michel Destrade ~ Prof. Paul Crowther ~ Prof. Rióna Ní Fhrighil  ~ Prof. Sean Ryder ~ Prof. Steven G Ellis ~ Rachel Barry 
~ Rachel Cunnife ~ Rachel Dubber ~ Rachel Kuck ~ Rachel Maguire ~ Rachel Mountney ~ Rachel O’Connor ~ Rachel Parry ~ Rae Visser ~ Raghnall Ó Mordha ~ Ragnheidur Skulladottir  ~ Rahemat Ali ~ Raluca Selejan ~ Ramona 
Burke ~ Rana Samir ~ Ray Glasheen ~ Ray Yeates ~ Raymond Keary ~ Raymond O’ Donnell ~ Rebakah Burke ~ Rebecca Ashade ~ Rebecca Jackson ~ Rebecca Nolan ~ Reg Gordon ~ Regan Maher ~ Regina Daly ~ Regina O’Dea 
~ Regina O’Shea ~ Regina Rogers Ballet ~ Rena Garrett ~ Renato Nadal da Rocha ~ Renske Boef ~ Rhona Shaughnessy ~ Ria McGovern ~ Richard Chapman ~ Richard Chapman  ~ Richard Harris  ~ Richard King ~ Richard 
Nielsen ~ Richard Peyton ~ Richard Walsh ~ Ríonach Ní Néill ~ Risteard O’Domhnaill  ~ Rita Doyle ~ Rita O’Loughlin ~ Rita Orlando ~ Rita Wobbe ~ Rob Deat ~ Robert Creech ~ Robert Crowley ~ Robert Fischer ~ Robert Hession 
~ Robin D’Eath  ~ Robin Jones ~ Robin Van Der Klooster ~ Rod Stoneman ~ Roger O’Sullivan ~ Rogha Bhride ~ Róisín Burke ~ Róisín Cowden ~ Roisin Coyle ~ Roisin Cure ~ Roisin Fahy ~ Roisin Kelly ~ Roisin McNally ~ Roisin 
O’Toole ~ Roisin Stack ~ Roland Zarzycki  ~ Ronan Browne ~ Ronan Burke ~ Ronan Byrne ~ Ronan Connor ~ Ronan Fahy ~ Ronan Galvin ~ Ronan Gibney ~ Ronan Hennessy ~ Ronan McNeill ~ Ronan Mulryan ~ Ronan Scully 
~ Ronan Smith ~ Ronnie O’Gorman ~ Rory Lorton ~ Rory McGauran ~ Rory O’Byrne ~ Rory Tyson ~ Rosa Roccaforte ~ Rosa Velasco  ~ Rosanne Ward ~ Rose Curley ~ Rose Fagan ~ Rose Nkhoma ~ Rosemarie Butler ~ Rosemary 
Drumm ~ Rosemary Hanley ~ Rosie McGurran ~ Rosie Webb ~ Ruairi McNicholas ~ Ruairi O’Neill ~ Ruby Wallis ~ Rusty Weise  ~ Ruth Caty ~ Ruth Golden ~ Ruth Hanly ~ Ruth Hegarty  ~ Ruth Lardner ~ Ruth LeGear ~ Ruth 
McHugh ~ Ruth McMahon ~ Ruth Ní Mhairtín ~ Ruth Smith ~ Ruth Burke  ~ Ruth Gordan ~ Ryan Browne ~ Ryan Molloy ~ Sabrina Dinan ~ Sadhb Keating ~ Sadhbh Baumann ~ Sadhbh Ní Nualláin ~ Sadie Cramer ~ Sadie 
Mackey ~ Saifur Rehman ~ Salim Zulfiqar ~ Sally McHugh ~ Sally O’Leary ~ Salt & Pepper Foods ~ Sam Adlum ~ Samantha Sullivan ~ Samantha Williams ~ Samir Mahmood ~ Sandra Downey ~ Sandra Getty ~ Sanswrang 
Basumatary ~ Saoirse Bergin ~ Sara Freilich ~ Sara Gilligan ~ Sara Stokes  ~ Sarah Bannan ~ Sarah Burke ~ Sarah Clancy ~ Sarah Dillon ~ Sarah Doherty ~ Sarah Donnelly ~ Sarah Doyle ~ Sarah Kelleher ~ Sarah Kenny ~ Sarah 
Lynch ~ Sarah Matthews ~ Sarah McCathy ~ Sarah Murphy ~ Sarah O’Neill ~ Sarah O’Toole ~ Sarah Shwaiki ~ Sarah Smith ~ Sarah Walsh  ~ Sarscoil Fibin ~ SCCUL Enterprises ~ Seamus Hughes ~ Seamus JP Scullion ~ Seamus 
McCarthy ~ Seamus Scanlon ~ Seamus Scullion  ~ Seamus Sheridan ~ Sean Coppinger ~ Sean DeBurca ~ Sean Dunleavy ~ Sean Forrstal ~ Sean Garvey ~ Sean Heaney  ~ Sean Lynch  ~ Sean MacCarthaigh ~ Sean Mc Grath  ~ 
Sean O Muircheartaigh ~ Sean O’Connell ~ Sean O’Maille ~ Sean O’Meallaigh ~ Seán Power ~ Sean Prendergast ~ Sean Reddan ~ Sean Walsh ~ Seán Lynch ~ Sebastian Gornick ~ Sebastian Kania ~ Selma Makela ~ Seosamh 
Duffy ~ Sergio Silva ~ Shafiq Qadri ~ Shane Conway ~ Shane Daly ~ Shane Farrell ~ Shane Heneghan ~ Shane Malone  ~ Shane Sheedy ~ Shane Sheil ~ Shannon Barry ~ Shannon Holland ~ Sharon Carroll  ~ Sharon Collins ~ 
Sharon Conneely ~ Sharon Daly ~ Sharon Dooley ~ Sharon Egan ~ Sharon Kelly ~ Sharon O’Grady ~ Sharon Shannon ~ Shay Livingstone ~ Sheikh Zuhaib ~ Sheila Deegan  ~ Sheila Flanagan ~ Sheila Flanagan ~ Sheila Gorham 
~ Sheila Mangan ~ Sheila Mary Quinn ~ Shell Burke ~ Shelly McDonnell  ~ Sherrill Graviano ~ Shiralee Kelly ~ Shirley Hope-Sweeney ~ Shona MacGillivray ~ Shona McMillan ~ Siamsa Tire ~ Silvia Rehaman ~ Simon Heaslip 
~ Simon Kelly ~ Simon Kenny  ~ Simon Murray ~ Simone Kelly ~ Simone Zondervan Hackett ~ Sinead Clarke ~ Sinead Craughwell ~ Sinead Donnelly ~ Sinead Dowling ~ Sinead Glynn ~ Sinead Hackett ~ Sinéad Harkin ~ 
Sinead Hayes ~ Sinead Macken ~ Sinead McPhillips ~ Sinead Ní Chadhain ~ Sinead Ní Fhaoláin ~ Sinéad Ní Ghuidhie ~ Sinead Ni Mhainnin ~ Sinead O’Reilly ~ Sinead O’Riordan ~ Sinead Redmond ~ Siobh Noctor  ~ Siobhain 
Mulcahy ~ Siobhan Costello ~ Siobhan Fahy ~ Siobhán Joyce ~ Siobhan McDonald ~ Siobhan McGibbon ~ Siobhan Mulcahy ~ Siobhan Ní Cheidigh ~ Siobhan Ni Ghadhra ~ Siobhan Sloane ~ Siobhan Ward  ~ Siphathisiwe 
Moyo ~ Siri Rosendahl ~ Skye Hartmann ~ Song Song Du ~ Sonja Brodie ~ Sophia Small ~ Sorcha Walsh ~ Stefania Berlasso ~ Stella Concannon ~ Stephan Roche ~ Stephanie Keane  ~ Stephanie McLoughlin ~ Stephanie 
O’Callaghan ~ Stephen Badger ~ Stephen Cadwell ~ Stephen Donnelly ~ Stephen Dowling ~ Stephen Joyce ~ Stephen Murray ~ Steven McHugh ~ Steven Ring ~ Steven Sharpe ~ Suad Al Darra ~ Sue Breathnach ~ Sue Doherty 
~ Suelen Siqueria de Melo ~ Suiun O’Connor ~ Sunil Koppuri ~ Susan Brindley ~ Susan Lindsay ~ Susan Millar Du mars ~ Susan O’Sullivan ~ Susi Alessio ~ Suzanne Cavanagh ~ Suzanne Gilsenan ~ Suzi Coombs  ~ Suzi 
Coombsart ~ Suzi Wyne ~ Sybil Curvey ~ Tamseela Tahir ~ Tania Aruda ~ Tanisha Geoghegan ~ Tanisha Geoghegan ~ Tanya Hennigan ~ Tanya Whyte ~ Tara Breathnach ~ Tara Finn ~ Tara Haynes ~ Tara McHugh ~ Tara Ryan 
~ Tatiana McGarry ~ Tatiane Brandao ~ Taz Spelman ~ Ted Turton ~ Ted Turton ~ Temple Café  ~ Teresa Glynn ~ Teresa Heneghan ~ Teresa O’Reilly ~ Teresa Sweeney ~ Teresa Ward ~ Terre Duffy ~ Terri Kelleher ~ Terry A. 
Campbell ~ Terry Callaly  ~ Therese Moylan  ~ Thomas A. Quinlan ~ Thomas A. Quinlan ~ Thomas Connell ~ Thomas Corcoran ~ Thomas Cuffe  ~ Thomas Morgan ~ Thomas Murray ~ Thomas Noade ~ Thomas Quinlan  ~ 
Thomas Steward ~ Thomas Welby ~ Tiernan McCuskar ~ Tillie Murphy ~ Tim Gleeson ~ Tim Madigan  ~ Tim Meaney ~ Tina Paulick ~ Tom Bergin ~ Tom Broderick  ~ Tom Concannon ~ Tom Forde ~ Tom Hennigan ~ Tom Kennys  
~ Tom Portman ~ Tom Quinn  ~ Tom Stewart ~ Tom Walsh ~ Tomas Kenny ~ Tomás O’Cadhain ~ Tomas O’Siochain ~ Tommu Henriksson ~ Tommy Baker ~ Tommy Carew ~ Tommy Carey ~ Tommy Kelly ~ Tommy Kelly ~ Tommy 
Quinn ~ Tommy Roddy ~ Tommy Roe ~ Tony Higgins ~ Tony Reilly ~ Tony Treacy ~ Tracey Bruen ~ Tracy Ferguson ~ Traolach O’Fionn ~ Trevor Conway  ~ Trevor Seery ~ Trish Murphy ~ Trish Walsh ~ Troy Gottfredson ~ Turlock 
Holmes ~ Ugochuknu Oji ~ Uinseann Macth ~ Ulla Hokkanen ~ Ultan Conlons ~ Una MacLochlainn ~ Una McCarthy ~ Una McMahon ~ Una Murphy  ~ Una Ni Fhlannagain ~ Una Nic Lochlainn ~ Una Quigley ~ Una Sinnott 
~ Val Ballance ~ Valdas Uselis ~ Valerie Hachett ~ Valerie McLoughlin ~ Vanessa Ferreira Costa ~ Vanessa Jordan ~ Vanessa Mclean ~ Vanessa Ward ~ Verena Kandler ~ Vernice Murray ~ Veronika Straberger ~ Vicki Crowley 
~ Vicky Leonard ~ Vicky Smith ~ Victor Olvera ~ Victoria Fury ~ Victoria Smith ~ Vina Mara ~ Vinicius Leardini ~ Vinny Browne ~ Virginia Moyles ~ Vivek Singhania ~ Vivenne Martin ~ Vlad Marisevs ~ Wargola Margerita ~ 
Wendy Smith ~ Wiktor Olwerowski ~ William Fulford ~ Willie Campbell ~ Willie Forde ~ Xavier Mercier ~ Yannan Wang ~ Yoshimi Hayakawa ~ Yousef Khumayes ~ Yvonne Ahern ~ Yvonne Barry ~ Yvonne Butler ~ Yvonne 
Casburn  ~ Yvonne Daly  ~ Yvonne Fahy ~ Yvonne Keane ~ Yvonne King ~ Zara Sheerin ~ Zita Monahan ~ Zsuzsi Macko ~ Sin thuas roinnt de na daoine a bhí páirteach sa phróiseas iarratais do Ghaillimh 2020  

Foireann Ghaillimh 2020 a scríobh an leabhar tairisceana seo – Bainisteoir an Tionscadail Patricia Philbin Foireann an Chláir Jane Daly (Bainisteoir an Chláir) 
Tracy Geraghty(Forbairt agus Gné na hEorpa), Marilyn Reddan (Forbairt agus Oidhreacht), Niall O’Hara (Forbairt agus Cumarsáid), Belinda Quirke, Jen Coppinger, Lisa 
Hallinan, Mary Cremin Bainisteoir Léirithe Pearse Doherty Rannpháirteacht Gnó Mark O’Donnell, Ryan Williams Cumarsáid Riona Durkan, Jo Lavelle Pobal agus 
For-Rochtain Nollaig McGuinness Oifigeach Idirchultúir Joseph Nyirenda Comhordaitheoir na nOibrithe Deonacha Elena Toniato Straitéisí agus Eagarthóir 
an Leabhair Tairisceana Arthur Lappin Bainistíocht Oifige agus Riarachán Joan Higgins, Yvonne Curran Grianghrafadóireacht/Cáipéisíocht Cormac McMahon 
Straitéis Cultúir Eithne Verling Coiste Stiúrtha An Comhairleoir Frank Fahy (Méara Chathair na Gaillimhe), An Comhairleoir Peter Roche (Cathaoirleach Chontae 
na Gaillimhe), Brendan McGrath (Príomhfheidhmeannach Chathair na Gaillimhe), Kevin Kelly (Príomhfheidhmeannach Chathair na Gaillimh), Barry O’Sullivan 
(Altocloud), Cait Noone (GMIT), Fergal McGrath (Townhall Theatre), Frank Greene (Comhlachas Tráchtála na Gaillimhe), Gary McMahon (Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe), An Dr. Jim Browne (OÉG), John Crumlish (Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe), John Kilmartin (Medtronic), Keith Finnegan (Galway Bay FM), Lelia 
Doolan (Déantóir Scannán), Liam Bluett (SCCUL Enterprises Ltd), Pádraic Breathnach (Ionad Ealaíon na Gaillimhe), Patricia Forde (Scríbhneoir), Pól Ó Gallchóir (TG4), 
Sarah Lynch (Amharclann an Druid), Steve Ó Cúláin (Údarás na Gaeltachta), Grianghrafadóireacht Colm Hogan, Conor Ledwith, Matthew Thompson Dearadh Unthink
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