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In any civilised community the ar ts and
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Réamhrá

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine agus tá lear mór daoine de dhíth chun go mbeidh
ealaíontóirí agus na healaíona faoi lán seoil. Siúlann ceoltóir aonair amach ar stáitse an Cheoláras
Náisiúnta ach tá ról ar leith sa taispeántas ag tuismitheoirí, teaghlaigh, múinteoirí, riarthóirí,
tógálaithe, innealtóirí fuaime, cairde agus meantóirí chomh maith.
Sula bhfaigheann páistí scoile dea-thaithí ar na healaíona bíonn múinteoirí, tuismitheoirí, oiliúnóirí
agus ealaíontóirí ag treabhadh le chéile. Sula mbíonn saothar an ealaíontóra ar taispeáint ag an
Hugh Lane nó ag Dánlann an Lab tá an t-uafás oibre agus na blianta machnaimh le cur isteach.
Sular cheiliúir drámaí Dermot Bolger Baile Munna d’oibrigh an pobal áitiúil agus Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath trí Athfhorbairt Bhaile Munna Teoranta ar feadh na mblianta fada chun
amharclann a thógáil.
Tá sé mar aidhm ag Plean Ealaíon na Cathrach seo tú a thabhairt ar cúl an stáitse, chun léargas a
fháil ar an obair a dhéanaimid ar bhur son agus muid ag feidhmiú mar abhcóide, mar chomhpháirtí,
mar mheastóir, mar mheantóir agus mar choimeádaí.
Leis seo táimid ag féachaint chuige go mbeidh ealaíontóirí agus saoránaigh in ann taitneamh agus
tairbhe a bhaint as na healaíona, cibé ceantar sa chathair ina mbíonn tú, bíodh tú ar cuairt, ag obair,
nó ag maireachtáil ann.
Thar breis agus fiche bliain, d’fhorbair an Oifig Ealaíne stíl ar leith atá bunaithe ar luachanna lárnacha
na nuálaíochta, ar smaointeoireacht níos doimhne agus ar an gcruthaitheacht.
Ar ndóigh, mar sheirbhís poiblí in Údarás Áitiúil táimid tiomanta do na luachanna seirbhíse poiblí
agus táimid freagrach don phobal trí bhur ionadaithe áitiúla.
Ach táimid ag iarraidh dul i bhfeidhm ar an gcroí chomh maith. Tuigimid go bhfuil na healaíona
an-tábhachtach don chaighdeán maireachtála i mBaile Átha Cliath agus don cháil idirnáisiúnta atá
ag an gcathair. Tá ról lárnach ag na healaíona sa léann agus san fhorbairt phearsanta. Bíonn na
healaíona dúshlánach, mistéireach agus cuireann siad isteach ort.
Leagaimid amach anseo ár dtosaíochtaí agus modhanna agus na háiteanna a leagfaimid béim
orthu sna trí bliana amach romhainn. Léirímid samplaí. Tugaimid gealltanais.
Agus trí cheannasaíocht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath táimid tiomanta na gealltanais sin
a chomhlíonadh.
Ray Yeates
Oifigeach Ealaíon na Cathrach.
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Fáiltiú

1. Réamhrá - Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath agus Oifig Ealaíon na Cathrach

Tá na hEalaíona lárnach i bhféiniúlacht chultúrtha agus i gcaighdeán saoil Bhaile Átha Cliath. Léiriú
daonna atá san ealaín a mhúsclaíonn an smaoineamh agus an mothúchán ionainn ag an aon am
amháin. Is éard atá i gceist againn leis ‘na healaíona’ aon léiriú cruthaitheach nó léirmhínitheach
(cibé traidisiúnta nó comhaimseartha) i cibé foirm. Folaíonn na healaíona, go háirithe, na
hamharcealaíona, an amharclannaíocht, litríocht, ceol, damhsa, ceoldrámaíocht, na scannáin, an
sorcas agus an ailtireacht. Bíodh an ag cabhrú le leanaí fad is a bhíonn siad ag foghlaim nó ag
roinnt na céille agus an tsonais leis an lucht féachana agus éisteachta agus leo siúd a ghlacann páirt,
éiríonn le healaíontóirí an machnamh agus an t-athshamhlú a dhéanamh agus na ceisteanna a chur
cén modh smaointeoireachta atá againn agus cé muid féin.

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

6

dhéanann sí sin. Ní obair gan a dúshlán í agus sa phlean seo leagtar amach na tosaíochtaí atá ag an
gComhairle Cathrach ón soláthar ealaíon go háitiúil go heagrú cláir ealaíon ar fud na cathrach.
Sainseirbhís laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath í Oifig Ealaíon na Cathrach. Tá an
taithí, na scileanna agus an t-eolas aici chun soláthar ealaíon ardchaighdeáin a éascú dóibh siúd
a chónaíonn, a oibríonn agus a bhíonn ar cuairt sa chathair. Is ionann Oifig Ealaíon na Cathrach
agus infheistíocht straitéiseach a bheith déanta ag an gComhairle Cathrach sna healaíona. Leagtar
amach cuspóir agus réimsí oibre Oifig Ealaíon na Cathrach i bPlean Ealaíon na Cathrach atá mar
bhonn agus mar thaca lena cláir choimeádta agus lena hacmhainní struchtúrtha. Aithnítear ann gur
gá ceannaireacht, saineolas ó choimeádaí agus bainistíocht chun an teagmháil le saol na n-ealaíon
sa chathair a fhorbairt.
Is ionann Ceannaireacht sna hEalaíona agus clár oibre a leagan síos do dhíospóireacht agus do phlé
as a dtiocfaidh tuilleadh acmhainní. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta a chinntiú
go mbeidh na healaíona beo bríomhar i mBaile Átha Cliath agus cuirfidh sí sin i gcrích trí bhuiséid
agus seirbhísí do na healaíona a chosaint agus trí gach deis a thapú chun tograí agus cláir ealaíon
a spreagadh. B’fhéidir go bhfuil na hacmhainní teoranta ach ní hamhlaidh don tsamhlaíocht atá
againn. Tabharfar spreagadh i gcónaí in Oifig Ealaíon na Cathrach do na smaointe agus do na
tionscnaimh chumasacha a thugann na hEalaíona faoinár ndéin.

Feabhsaíonn na healaíona saol an duine. Is féidir leo fíorshonas a chur orainn, cur orainn a mhéid
is féidir linn a bheith comhbhách le daoine eile a cheistiú, an cumas machnaimh atá ionainn a
leathnú agus a bheith rannpháirteach go samhlaíoch sa tsochaí. Bíonn tionchar acu ar an gcáil
idirnáisiúnta atá orainn mar phríomhchathair chultúrtha. Meallann an saol cultúrtha beo bríomhar
seo comhlachtaí idirnáisiúnta le lonnú i mBaile Átha Cliath; bíonn gnóthachtáil ag gnóthais ar
na Féilte, téann turasóirí ar thóir na neamhchoitiantachta agus na cruthaitheachta agus sa tslí sin
oibríonn foirfeacht na n-ealaíon agus an rannpháirtíocht áitiúil chun leasa gheilleagar na Cathrach
seo againne. Is féidir le healaíontóirí tarraingt ar scileanna a fhónann chun pobail a neartú agus
chun cuidiú le daoine óga a dtorthaí acadúla a fheabhsú.

Leanfaimid dár gcuspóir, a bheith ag treorú, ag forbairt agus ag obair i gcomhpháirtíocht. Le linn
dúinn é sin a dhéanamh beidh freagracht i bpáirt don chultúr agus do na healaíona á cothú againn,
agus beimid ag díriú ar thrí réimse oibre - cuidiú leis an bpobal teacht ar na healaíona, forbairt
ealaíontóirí a éascú agus cur le saibhreas cultúrtha na cathrach.

Is iontach go deo an oidhreacht ealaíon atá ag Baile Átha Cliath. Is ann freisin atá formhór na bhForas
Cultúir Náisiúnta. Is rímhór an pháirt a ghlacann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath anois go
háitiúil, ar fud na cathrach agus go náisiúnta ionas go gcothófar gach foirm de na hEalaíona; is trí
Fhéilte, an Ealaín Phoiblí, na Leabharlanna, an Hugh Lane agus The Lab agus trí chláir go leor eile a

An Roinn Cultúir, Áineasa, Conláiste agus Pobail,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
Oifigí na Cathrach, An Ché Adhmaid, Baile Átha Cliath 8.
www.dublincity.ie

1

Sainmhíniú ar na healaíona - Philip Yenawine

2 Sainmhíniú ar na healaíona ón Actht Ealaíon 2003

Ray Yeates
Oifigeach Ealaíon na Cathrach
12ú Bealtaine, 2014

Brendan Kenny
Príomhfheidhmeannach Cúnta
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Is é ár gcultúr ár gcomhartha aitheantais. Is é comhartha aitheantais ár gcathrach é. Cuireann
sé lenár gcaighdeán saoil agus is í ár bhféiniúlacht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta a fhíor
fheiceálach. Tá an cultúr ina thosaíocht chorparáideach i ngach roinn i gComhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath. Tá seirbhísí i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a bhíonn ag gabháil go díreach
don obair chultúrtha, leithéidí Dhánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, An Hugh Lane, Leabharlanna
Chathair Bhaile Átha Cliath agus na seirbhísí Páirceanna agus Oidhreachta. Ach tá seirbhísí i
gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freisin a mbíonn baint indíreach ag a gcuid oibre le
gníomhaíochtaí cultúrtha ar leibhéil éagsúla, na Seirbhísí seo mar shampla- Pleanáil, Tithíocht, Pobal
agus Forbairt Eacnamaíochta.
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2. An Cuspóir do Phlean
Ealaíon 2014 - 2018
Cur síos a dhéanamh ar fhís agus ar chuspóir Oifig Ealaíon na
Cathrach.
Aird a tharraingt ar réimsí oibre, ar róil agus ar
ghníomhaíochtaí Oifig Ealaíon na Cathrach.
Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath a bheith aitheanta
ina comhairleoir , ina coimeádaí, ina comhpháirtí, ina
bainisteoir agus forbróir sóchmhainní, ina measúnóir, ina
bróicéir agus ina tacadóira ar an tathí ealaíon ardchaighdeáin.
Go mbeidh feabhas agus an domhainsmaoineamh mar
thoradh uirthi agus ar a mbunófar ceangail nua agus athnuaite
don phobal, d’earnáil na n-ealaíon agus do Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Tosaíocht a thabhairt do straitéisí agus do ghníomhartha i
bhfianaise a theoranta is atá na hacmhainní poiblí atá ar fáil.

Na Daoine ar a bhfuil sé beartaithe é
a dhíriú
An Pobal (Gach duine a chónaíonn sa chathair, a oibríonn
inti agus a bhíonn ar cuairt inti), Comhaltaí agus foireann
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, gníomhaireachtaí
reachtúla, lucht na nEalaíon.
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coimeádaí
comhpháirtí
bainisteoir
forbróir
sóchmhainní
measúnóir
bróicéir
tacadóir
coimeádaí
comhpháirtí
bainisteoir
forbróir
sóchmhainní

3. Oifig Ealaíon na Cathrach - Cuspóir

Is cuid uathúil agus bhunúsach d’féiniúlacht Bhaile Átha
Cliath iad na healaíona.
Cinntíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath go mbeidh na healaíona i gcónaí
ríthábhachtach chomh fada is a bhaineann sé le bheith
ag cónaí, ag obair agus ar cuairt sa phríomhchathair ag
treorú, ag forbairt agus ag obair i gcomhpháirtíocht.
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Tugaimid tacaíocht d’ealaíontóirí, d’eagraíochtaí na
n-ealaíon agus do phobail na cathrach chun taithí
ealaíon ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann le saol
cultúrtha bhaile átha cliath agus lena cáil mar chathair
nua-aoiseach, atá beo bríomhar agus ina bhfuil saibhreas
oidhreachta.

4. Oifig Ealaíon na Cathrach - Réimsí
Oibre
ROCHTAIN- Cuidiú leis an
bpobal teacht ar na healaíona
Is ann do raon achtanna agus treoirlínte rialtais áitiúil ina n-aithnítear na freagrachtaí atá
ar údaráis áitiúla fónamh do leas an phobail.3 Faoin Acht Ealaíon, 2003 ceanglaítear ar
údarás áitiúil suim an phobail a spreagadh agus eolas agus meas ar na healaíona agus
dea-chleachtas sna healaíona a chur chun cinn.
Creideann Oifig Ealaíon na Cathrach go mbíonn ceart rochtana, go fisiciúil agus go
hintleachtúil, lena saol, ar na healaíona ag gach duine. Tuigeann Oifig Ealaíon na Cathrach
gurb iomaí bealach a dtéann daoine i dtaithí na n-ealaíon. Cruthaíonn sí agus tacaíonn
sí le bealaí éagsúla trínar féidir leis an bpobal baint a bheith acu leis na healaíona agus
le healaíontóirí, bealaí amhail féilte, taispeántais, ealaíontóirí cónaithe, cainteanna poiblí,
imeachtaí, agus sainchláir.
Is í Oifig Ealaíon na Cathrach i gcomhpháirtíocht le haonaid eile na Comhairle a
fhéachann chuige go mbíonn teacht ar na healaíona atá i spásanna poiblí. Spreagann
sé seo an Chomhairle a cion a dhéanamh chun leas a bhaint as spásanna poiblí ionas
go mbainfidh daoine aonair, teaghlaigh agus cuairteoirí taitneamh as na healaíona
sna láithreacha traidisiúnta agus a malairt i gcathair Bhaile Átha Cliath. Oibríonn Oifig
Ealaíon na Cathrach i gcomhpháirtíocht leis na saoráidí agus na seirbhísí áitiúla atá ann
chun cur leis an rochtain a bhíonn ag an bpobal ar ealaíona ardchaighdeáin, ar fud
chomharsanachtaí na cathrach.

3

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001. An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000. An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997.
An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997. An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995.

13
AN PLEAN EALAÍON

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

12

EALAÍONTÓIRÍ - forbairt
ealaíontóirí a éascú

AN CHATHAIR - cur le saibhreas
cultúrtha na cathrach.

Is é beartas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tacú le healaíontóirí a bhíonn ag

Is é beartas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go gcinnteofar go leanfar ag forbairt

obair le gach foirm den ealaín, agus le gach cineál léirithe, idir léirithe buana, sealadacha

Bhaile Átha Cliath mar chathair ag a bhfuil cultúr beo bríomhar, cruthaitheach agus

agus am-theorannaithe. Bunaítear roinnt mhaith de na bealaí ina ndéantar an obair in

éagsúil agus ina gcuirtear réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha ar fáil ar fud na

Oifig Ealaíon na Cathrach ar an ngá atá le modhanna maireachtála agus oibre a bheidh
inbhuanaithe ar bhonn eacnamaíoch a chruthú do na healaíontóirí gairmiúla atá sa
chathair. Is acmhainní suntasacha d’earnáil na n-ealaíon atá sna háiseanna fóirdheontais
don chleachtadh agus don oiliúint atá ar fáil sa Lab, chomh maith le haonaid chónaithe
na Stáblaí Dearga, Lóiste Phádraig agus Iostáin Ailbhe.

cathrach.
Tá Oifig Ealaíon na Comhairle Cathrach ag féachaint le deiseanna a fháil d’ealaíontóirí
le baint a bheith acu leis an gcathair agus lena tréithe uathúla; agus le go dtabharfaidh
siad faoi shaothair nua don chathair agus i dteannta chónaitheoirí na cathrac. Is féidir
breathnú ar an gcathair ina cáil di mar phríomhchathair na hÉireann, cathair idirnáisiúnta

le healaíontóirí maidir le haonaid oibre-chónaithe inacmhainne agus spásanna oibre

ina ceart féin, ach is féidir breathnú uirthi freisin mar chathair arb ionann í agus pobail

stiúideo a sholáthar d’ealaíontóirí. Éascaíonn sí freisin athrú úsáide na n-aonad tráchtála a

agus ceantair éagsúla. Ní mór dá mbíonn ar tairisicint ó thaobh an chultúir agus na

bhíonn folamh ionas gur féidir iad a úsáid mar spásanna don obair chultúrtha a mbeidh
teacht ag an bpobal orthu. Tuigeann Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath na bealaí
éagsúla ina n-oibríonn ealaíontóirí. Bunaíonn roinnt ealaíontóirí a gcleachtadh ar
chomhoibriú agus ar theagmháil leis na pobail.

n-ealaíon de inti an t-iomlán sin a léiriú.
Tugann Oifig Ealaíon na Cathrach faoi cheangail a fhorbairt go háitiúil, go náisiúnta agus
go hidirnáisiúnta ag féachaint le deiseanna níos mó a thabhairt d’ealaíontóirí agus don

Ar an gcaoi chéanna, tá roinnt eile ann ar mian leo oibriú astu féin agus tugann bealaí

phobal, comhpháirtithe agus acmhainní breise a fháil agus fás cultúrtha agus cineálacha

oibre den sórt sin deis dóibh seasamh siar agus ligean don chomhthéacs dul i gcion

éagsúla taithí a chothú dá thoradh sin.

orthu ar bhealach tomhaiste agus pearsanta. Mar an gcéanna, cé go saothraíonn roinnt
ealaíontóirí chun an obair a chur os comhair lucht mór féachana agus éisteachta, ní gá go
mbeadh tarraingt na sluaite ar gach saothar ealaíne agus tharlódh tionchair shuntasacha
a bheith ag saothair a chruthaítear istigh i bpobail agus go háitiúil.
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Oibríonn Oifig Ealaíon na Cathrach i gcomhar le seirbhísí eile na Comhairle chun tacú

5. Oifig Ealaíon na Cathrach -Róil agus
Gníomhaíochtaí
Baineann Oifig Ealaíon na Cathrach leas as líon áirithe ról éagsúil ar mhaithe le bealaí a
bheith ag an bpobal chun teacht ar na healaíona.

Róil Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath:
1. Comhairleoir
2. Coimeádaí agus Léiritheoir
3. Comhpháirtí
4. Forbróir Sócmhainní agus Bainisteoir Sócmhainní
5. Measúnóir
6. Tacadóir
7. Bróicéir

An Ról – Comhairleoir
Comhairleoir is ea Oifig Ealaíon na Cathrach. Tugann sí eolas agus comhairle don
phobal faoin obair a dhéanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus faoin bpáirt
ríthábhachtach atá aici i ndáil le tacú le rochtain ar na healaíona agus lena bhforbairt.
Tugann sí comhairle don údarás áitiúil faoin gcaoi inar féidir leis an bpobal dul i dtaithí
na n-ealaíon; agus tugann sí comhairle d’earnáil na n-ealaíon faoin gcaoi inar féidir léi a
cleachtadh a fhorbairt agus an bhaint leis an gcathair a láidriú.
Mar shampla:
Acmhainn d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí na n-ealaíon í Oifig Ealaíon na Cathrach, a
chuireann lucht na n-ealaíon ar an eolas faoin obair a dhéanann Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath agus a thugann comhairle fúthu seo- forbairt na n-ealaíon,
deiseanna maoinithe, pleanáil agus measúnú clár, oiliúint agus forbairt gnó.
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An Ról – Coimeádaí agus Léiritheoir

An Ról – Forbróir Sócmhai ní agus Bainisteoir Sócmhainní

Coimeádaí agus Léiritheoir is ea Oifig Ealaíon na Cathrach. Leagann sí síos cláir
ar bhealach réamhbheartaithe agus spriocdhírithe nuair a fheictear di go mbíonn
bearnaí aitheanta sa soláthar. Is bealaí iad na féilte, na taispeántais agus na tionscadail
rannpháirtíocha chun a fhorleithne is atá na ceangail atá ag Oifig Ealaíon na Cathrach
a chur in iúl go feiceálach. Is deis iad freisin ag dreamanna den phobal a ndírítear orthu
teacht ar na healaíona agus gabhann taithí ealaíon ardchaighdeáin leo a mbíonn baint
acu le tréithe na cathrach agus a thugann deis d’ealaíontóirí a saothair a chruthú agus
a chur ar taispeáint.

Déanann Oifig Ealaíon na Cathrach na sócmhainní - daoine, airgead agus foirgnimh
- a fhorbairt agus a bhainistiú. Gach bliain, cuireann sí an cás, infheistíocht sna
healaíona a neartú agus a mhéadú, faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath. Is é múnla an dea-chleachtais a bhíonn aici nuair a dhéanann sí na healaíona
a bhainistiú go cuntasach agus go trédhearcach ar an mbealach seo - ealaíontóirí
a fháil ar conradh, foirgnimh ealaíon a bhainistiú, cistiú deontas, scéimeanna,
sparánachtaí agus costais clár a riar.

Mar shampla:

Deontais, sparánachtaí, duaiseanna bliantúla faoin Acht Ealaíon
Spásanna Cleachtaidh agus Forbartha an LAB, Áiteanna d’Ealaíontóirí Cónaithe
(Na Stáblaí Dearga, Lóiste Phádraig, Iostáin Ailbhe, Tionscnamh na Spásanna
Folmha, Aonaid 2 agus 3 Sráid Uí Fhoghlú)
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An Ról – Comhpháirtí
Comhpháirtí i gcomhar le leas-sealbhóirí foirmeacha ealaín agus pobail is ea
Oifig Ealaíon na Cathrach. Oibríonn sí le go mbeidh an t-eolas faoi riachtanais na
bhfoirmeacha ealaíne éagsúla ann do gach páirtí agus lena chinntiú go gcuirfear an
t-údarás áitiúil ar an eolas faoi riachtanais bhonneagair agus airgeadais. Thacaigh sí le
líon áirithe comhpháirtíochtaí straitéiseacha sa chathair agus go háitiúil fad is a bhí an
plean ealaíon a bhí ann roimhe seo i bhfeidhm
Mar shampla:
Dancehouse,
Ionad Ealaíon Axis i mBaile Munna
An Clár Comhpháirtíochta, Na hEalaíona san Obair don Óige, i gcomhar
le CLLÓCBÁC
An Chomhpháirtíocht Damhsa Bealtaine / Coiscéim (i gcomhar le rannóga Spóirt

An Ról – Measúnóir
Cén chiall atá le Taithí Ealaíon Ardchaighdeáin?
Is é seo an míniú atá ag Oifig Ealaíon na Cathrach ar ealaíona ardchaighdeáin - saothair
atá foirfe go teicniúil, atá uaillmhianach ach freisin bunúsach; a chorraíonn an duine
agus a bhíogann a údar imní agus a mbíonn idir lucht féachana agus éisteachta agus
rannpháirtithe athraithe go buan acu ar bhealach éigin. Tuigimid gur dúshlán atá sa
mhíniú seo mar go mbíonn sé deacair, uaireanta, an chothromaíocht idir an saothar a
bhíonn uaillmhianach de réir na n-ealaíon agus an saothar uilechuimsitheach a bhaint
amach. Áirítear bainistíocht chruthaitheach ar chleactadh, ar phróiseas agus ar tháirge
ealaíontóirí leis na healaíona ardchaighdeáin. Baineann Oifig Ealaíon na Cathrach
leas as an eolas agus as an taithí atá ag a hOifigigh Ealaíon, ag an Oifigeach Ealaíne
Poiblí, ag a foireann riaracháin agus ag saineolaithe seachtracha eile agus a ról mar
mheasúnóir á chur i gcrích aici.
Mar shampla:
Athbhreithniú ar chritéir agus ar phróisis mheasúnaithe na nDeontas Ealaíon
Athbhreithniú straitéiseach ar na féilte ealaíon áitiúla
Measúnú leanúnach ar chlár agus ar nósanna imeachta na hOifige Ealaíon
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Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath
Clár Dhánlann an Lab
An Clár don Ealaín Phoiblí
An Clár, Ealaín do Leanaí i Leabharlanna
Opera in the Open

Mar shampla:

An Ról – Bróicéir
Is é ról an bhróicéara a bhíonn ag Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath nuair a
bhíonn ceangail á gcothú aici; ní gá gur cinn iad a bhíonn feiceálach don saol mór
taobh amuigh agus is iondúil go dtarlaíonn siad de réir a chéile, agus go dtógann sé
tréimhse fhada ama orthu teacht chun foráis. Déanann sí ceangail idir réimsí éagsúla
d’obair na Comhairle Cathrach ar mhaithe le saothair ealaíne a fhorbairt don chathair
agus don phobal.
Mar shampla:
An Clár don Ealaín Phoiblí: Oibreacha coimisiúnaithe faoi Shraith 3 (e.g. George
Higgs, ealaíontóir agus an tAonad um Bainistíocht Dramhaíola, CCBÁC)
Scoil Samhraidh na Stáblaí Dearga: Ealaín agus Éiceolaíocht
Tionscnamh na Spásanna Folmha
Clár na mBlár

An Ról–Tacadóir
Is é ról an tacadóra a bhíonn ag Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath nuair a
bhíonn sí ag cur fiúntas na n-ealaíon agus na n-ealaíontóirí don phobal in iúl agus
chun cinn, laistigh agus lasmuigh den údarás áitiúil. Tarraingíonn sí aird ar na healaíona
ag leibhéal an rialtais áitiúil trí chlár oifig na n-ealaíon agus trí ról ceannasach a
ghlacadh uirthi féin nuair a bhíonn beartas cultúrtha straitéiseach á fhorbairt don
chathair.
Mar shampla:
Imeachtaí agus Searmanais Idirnáisiúnta e.g. Comóradh Débhliantúil an LAB /
Learphoill
Rannchuidiú le himeachtaí/tionscnaimh na Cathrach - Féile Bram Stoker,
Nuálaíocht Bhaile Átha Cliath, Margadh na Feirme
Fáilte Ireland / BIDS
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6. Tosaíochtaí Oifig Ealaíon na
Cathrach 2014-2018
Ceannaireacht Straitéiseach
Tabharfaidh Oifigeach Ealaíon na Cathrach, le cuidiú ó fhoireann Oifig na nEalaíon, tús
áite dá ról straitéiseach mar cheannaire, chun cuidiú leis an bpobal teacht a bheith acu
ar na healaíona, chun forbairt ealaíontóirí a éascú agus chun cur le saibhreas cultúrtha
na cathrach. Mar shampla, le saolré an phlean beidh an Oifig Ealaíon i gceannas ar an
bhforbairt a bhainfidh le Féile Cheoil nua ilsheánra don chathair, a tharlóidh bunaithe ar
chomhpháirtíocht agus ar chomhoibriú idir eagraíochtaí ceoil agus léiritheoirí na Cathrach.
Mar an gcéanna, tá líonra nua d’Fhéilte Cathrach á fhorbairt faoi láthair trína ndíreofar ar
chomhoibriú praiticiúil agus ar chomhoibriú ó thaobh chláir na bhféilte de sa chathair.

Na hEalaíona a fhorbairt i Limistéir Áitiúla
Ba mhaith le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath clár ealaíon beo bríomhar a
bheith i ngach limistéar sa Chathair ach ní mór di freisin na hacmhainní daonna agus
airgeadais a bhíonn ar fáil don ardmhian an-tábhachtach seo a mheaitseáil.
23

Is í an straitéis atá ag an Oifig Ealaíon maidir le tionscnaimh ealaíon áitiúla a fhorbairt
agus a thacú oibriú i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí reachtúla, forbartha pobail nó
deonacha a bhfuil an t-eolas áitiúil acu, atá gníomhach san áit agus ar féidir leo cuspóirí
comhlántacha a rachadh chun tairbhe chaighdeán na n-ealaíon agus chun tairbhe
an phobail a roinnt eatarthu. Anois is arís b’fhéidir nach mbeadh i gceist leis sin ach
cúnamh deontais a thabhairt d’eagraíochtaí áitiúla/ealaíon ábalta, trí phróisis bhliantúla
na nDeontas Ealaíon dár gcuid. Ach is iondúil go mbíonn comhoibriú leanúnach ag
teastáil ina leithéid de chásanna ach nach dtugtar an comhoibriú sin chun suntais go
poiblí ach amháin le linn féilte áitiúla, in imeachtaí arna gcur i láthair ag grúpaí ealaíon
don óige, i gcláir ealaíon do leanaí i scoileanna, i leabharlanna agus in ionaid ealaíon
áitiúla. Tá cúrsa oiliúna agus acmhainní sonracha ceaptha ag an Oifig Ealaíon ar mhaithe
le tacaíocht a thabhairt chun saineolas sna healaíona áitiúla a fhorbairt.
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Féadfar tús fónta a chur leis an obair ach tosú leis an gcomhoibriú atá ann agus le
hacmhainní a roinnt, na gnéithe ba bhunús leis an gclár fíor-rathúil a bhí againn d’fhéile
na Bealtaine. D’fhéadfadh gurb iad na hIonaid Pobail agus Spóirt na chéad áiteanna a
dtabharfadh daoine ar mhian leo dul i gcleachtadh na nEalaíon nó a bheith páirteach
iontu a n-aghaidh orthu agus is iomaí ionad a mbíonn ranganna ar siúl iontu agus a
fhónann do ghrúpaí ar an mbealach seo. Féachfaidh an Oifig Ealaíon i gcomhar leis
na Rannáin Pobail agus Spóirt le seirbhís níos cuimsithí agus níos uileghabhálaí a chur
ar fáil trí bheith ag obair go dlúth le chéile ar mhaithe leis na gníomhaíochtaí seo a
fhorbairt mar thoradh ar chumarsáid rialta agus ar chuairteanna ar láithreacha agus trí
ealaíontóirí agus tionscadail a mholadh.

bunaithe sa limistéar agus a bheidh faoi bhainistíocht go hiomlán ag Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Fiche bliain ó shin a tháinig an Cheathrú Chultúrtha i
mBarra an Teampaill ar an bhfód agus is áit mhór atá ann anois ag turasóirí agus tá lear
mór óstán agus bialann ann chomh maith le hionaid shuntasacha do na hEalaíona agus
oifigí riaracháin do chompántais ealaíon. Tá áitritheoirí meallta chun na Cathrach ag
Barra an Teampaill agus is limistéar mór fáilteachais agus siamsaíochta é do chuairteoirí
agus do mhuintir Bhaile Átha Cliath araon. Faoi láthair, táthar i mbun mórphróiseas
comhairliúcháin faoi thodhchaí Bharra an Teampaill agus is í Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath a bheidh i gceannas ar an bplean nua don limistéar.
Mar a tharlaíonn sé tá ionad cultúrtha nua á fhorbairt ar Chearnóg Parnell ag Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ó tharla an tsuímh nua don Leabharlann Cathrach, Ionad
Cultúrtha Cathartha nua agus an Dánlann, an Hugh Lane, a bhfuil cáil dhomhanda
uirthi, a bheith ar an aon suíomh amháin, tá sé i gceist go mbunófar gnóthais, bialanna,
agus áiseanna do thurasóirí thart timpeall ar an ionad cultúrtha freisin i dtreo is go
dtarlóidh athbheochan cultúrtha, tráchtála agus sóisialta sa chuid ríthábhachtach
seo de Bhaile Átha Cliath. Cuideoidh Oifig Ealaíon na Cathrach le leas-sealbhóirí uile
na nEalaíon gach ar foghlaimíodh as tionscnamh Bharra an Teampaill a roinnt leis na
leas-sealbhóirí eile go léir agus beidh sé á mholadh aici go ndéanfaí machnamh ar na
cosúlachtaí agus na difríochtaí atá idir na healaíona agus an cultúr chomh maith leis an
gcur chuige i bpáirt a d’fhéadfadh a bheith ag roinnt le forbairt eacnamaíochta agus le
forbairt na ceathrún cultúrtha cathartha nua.
Tá an Oifig Ealaíon gafa go hiomlán leis an bhforbairt ar an dá cheann de na ceathrúna

Na hEalaíona sna Ceathrúna Cultúrtha
Le linn don phlean a bheith á fhoilsiú againn tá an chéim dheiridh á cur de ag Taisce
Chultúrtha Bharra an Teampaill ó bheith ina comhlacht ar leithligh de chuid na Comhairle
Cathrach go dtí a bheith ina sraith ar leith d’imeachtaí agus d’fheidhmeanna a bheidh

cultúrtha agus tacaíonn sí leis an tuairim go bhfuil na healaíona, cultúr, trádáil agus
turasóireacht fite fuaite ina chéile bíodh is nach mar a chéile in aon chor a gcur chuige
i leith a lucht féachana agus éisteachta, a gcustaiméirí ná a gcliant, agus gur cheart
dóibh leanúint den dlúth-chomhoibriú chun an phríomhchathair a fheabhsú ar
mhaithe le cách.
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Tuigeann foireann na hOifige Ealaíon go maith gur féidir leis Na hEalaíona a bheith anlárnach san fhorbairt pobail agus i bhforbairt fhéiniúlacht na gcomharsanachtaí agus tá
obair déanta acu i dteannta a gcomhghleacaithe i ranna eile chun tacú le tionscnaimh
den sórt. Tá an Oifig Ealaíon tar éis tosú ag breathnú ar thionscnaimh nua eile i dteannta
lena comhghleacaithe sa rannán forbartha pobail agus in Ionaid Spóirt agus Pobail áitiúla
chun an ceangal seo a láidriú agus a fhorbairt tuilleadh. Faigheann ball foirne Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath léargas go laethúil ar an bhféidearthacht ó thaobh an chultúir
agus na n-ealaíon de atá ag roinnt le pobail na cathrach. Ó tharla foireann na hOifige
Ealaíon a bheith laghdaithe tá an oifig tar éis tús a chur le próiseas comhairliúcháin leis an
Rannán Pobail agus Spóirt chun na tionscnaimh ealaíon áitiúla a fheabhsú agus tacú leo,
obair í seo le cois na dtionscnamh atá idir lámha aici cheana féin.

Oideachas agus Foghlaim
Ó tharla go gcreidimid go bhfuil teacht ar na healaíona agus a bheith rannpháirteach
iontu lena saol mar cheart ag gach duine, agus d’fhonn an fheidhm atá againn na
healaíona a fhorbairt a léiriú, ceapfaidh an Oifig Ealaíon ráiteas beartais uileghabhálach
ar an oideachas agus ar an bhfoghlaim ina dtaispeánfar go bhfuil gníomhartha uile Oifig
Ealaíon na Cathrach dírithe ar an oideachas/ar an bhfoghlaim (2014-5).

a Inár gcuid oibre le comhpháirtithe laistigh agus lasmuigh den Chomhairle
Cathrach chun an Oíche Chultúir a bhainistiú ó 2014 ar aghaidh.

a Straitéis nua a cheapadh d’ealaín agus éiceolaíocht - ag éirí as obair a dhéanfar
i bpáirt le Seirbhís Páirceanna na Cathrach, féachfaimid le deiseanna a thabhairt
d’ealaíontóirí dul i dteagmháil le heolaithe, luibheolaithe agus éiceolaithe chun
breathnú ar théamaí agus ar dhúshláin a bhaineann leis an dúlra.

a Deiseanna urraíochta a uasmhéadú do chláir uile na hOifige Ealaíon, go háirithe na
cinn sin a fheabhsóidh an bhaint a bhíonn ag ealaíontóirí leis an gCathair.

a Níos mó deiseanna a bheith ann do leanaí agus do dhaoine óga dul i dtaithí na
n-ealaíon ardchaighdeáin trí chomhpháirtíocht le Leabharlann Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, Ranna Pobail Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle
le Leas Óige Chathair Bhaile Átha Cliath, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair
Bhaile Átha Cliath agus eagraíochtaí comhlántacha na n-ealaíon agus an chultúir.

a Cláir do dhaoine aosta a fheabhsú trí chomhpháirtíochtaí laistigh de Roinn Cultúir,
Áineasa agus Conláiste na Comhairle Cathrach agus laistigh d’eagraíochtaí sna
comharsanachtaí áitiúla.

a Deiseanna nua don chathair agus dá healaíontóirí, a bheith ina gcuid de chur
chuige na Comhairle Cathrach i leith chláir na Searmanas Comórtha.

a Acmhainní laistigh agus lasmuigh den Chomhairle Cathrach a uasmhéadú
chun tacú le tionscnaimh ealaíon áitiúla agus leis an mbonneagar ar fud
chomharsanachtaí na cathrach.
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Tacaí d’Forbairt Ealaíontóirí a Athbhreithniú

Bainistíocht Acmhainní

Bunaithe ar an obair atá déanta go dáta ag Oifig Ealaíon na Cathrach i ndáil le comhairliú,

Is iad an próiseas agus an struchtúr bainistíochta agus forbartha a bheidh i bhfeidhm
a chinntíonn a mhéid a éiríonn le haon phlean tacú leis an gcur i gcrích agus leis an
gcumarsáid. Agus sin á mheabhrú aici scrúdóidh an Oifig Ealaíon a próisis féin agus
lorgóidh sí cabhair ón gComhairle Cathrach chun tús áite a thabhairt dóibh seo:

meantóireacht agus oiliúint ealaíontóirí agus i ndáil le soláthar acmhainní dóibh,
tabharfaimid faoi shraith athbhreithnithe ina ndéanfar iad seo a mheas:

a Critéir, próiseas roghnúcháin, inbhuanaitheacht agus soláthar acmhainní le
haghaidh Sparánachtaí, Duaiseanna agus Deontais Ealaíontóirí.

a Critéir, próiseas roghnúcháin agus an mheantóireacht a bhíonn ar tairiscint trí Spás
Cothaithe na nEalaíon agus tríd na háiteanna cónaithe d’ealaíontóirí.

a
a
a
a

Forbairt na foirne
An Chumarsáid - inmheánach agus seachtrach
Oibríochtaí bainistíochta agus cothabhála foirgneamh
Riarachán agus trédhearcacht na mbuiséad

a An Clár don Ealaín Phoiblí atá ar siúl agus na próisis a ghabhann leis.
a Cuspóir straitéiseach Dhánlann an LAB agus na hacmhainní iomchuí lena haghaidh
(i bhfianaise an chomhthéacs atá ag athrú maidir le saothar amharcealaíontóirí a
chur ar taispeáint sa chathair).

Cothú agus Fás
Bunaithe ar na réimsí clár atá ag Oifig Ealaíon na Cathrach agus an cur chuige ilról i leith
an tsoláthair seirbhíse againn i gcónaí, tabharfaimid tús áite dá bhforbairt seo:

a Acmhainní nua ar líne ag éirí as cláir a bhí ann cheana eg. An Chartlann agus an
tÁbhar don Drámaíocht sa Seomra Ranga, Doiciméad na Spásanna Folmha, Bileoga
Eolais na bhFéilte Áitiúla.

a Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath mar aitheantas as an gcion oibre uathúil atá
déanta aici don litríocht sa chathair.

a Foinsí ioncaim eg. ó Stiúideonna Cleachtaidh an LAB.
a Deiseanna nua don Ealaín Phoiblí ó laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath agus le comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí seachtracha.
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7. Cur i bhfeidhm agus Torthaí

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Plean Ealaíon na Cathrach i gcrích ar

an Oifig Ealaíon ag Sráid Uí Fhoghlú. Ag comhoibriú leis an oifig cheantair,

bhealach cruthaitheach agus nuálach. Déanann siad measúnú ar an dul chun cinn ar

Dublintown agus- go mór mór- le cónaitheoirí áitiúla, cuidíonn na tionscnaimh

bhonn leanúnach.

seo le heagraíochtaí ar nós an Lab, DanceHouse, Gailearaí Oonagh Young,

Chun an sprioc seo a bhaint amach déanfar faireacháin ar torthaí an Phlean
Ealaíona agus cuirfear tuariscí chuig an bPríomhfheidhmeannach Cúnta agus chuig
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Ag am an cur i gcló, tá na tionscnaimh seo i bhfeidhm:

a Beidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag spreagadh an phobail chun
Phríomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020 a bhaint amach.

a Beidh Seirbhís Phobail agus Forbairt Sóisialta Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath ag obair le hOifig Ealaíon na Cathrach chun an clár ealaíon áitiúil a
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a Tionscnaimh nua ag neartú forbairt sa cheantar chultúir atá faoi bhláth timpeall

fheabhsú trí thionscnaimh a reachtólfar ar bhonn píolótach in ionaid phobail
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

a Tá Business to Arts ag obair le hOifig Ealaíon na Cathrach chun ciste daonchairdis i
gcomhair Ealaíon san Oideachas a fhorbairt.

a Tá critéir nua comhaontaithe leis na heagraíochtaí ealaíon a fhaigheann maoiniú
ioncaim bhliantúil ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun soiléiriú a
dhéanamh ar an ról a bheidh acu i dtosaíochtaí an Phlean Ealaíon a bhaint amach.

stiúideonna ealaíontóirí ar Sráid James Joyce, stiúdieonna Firestation agus
Gailearaí Talbot.

a Tá ról lárnach faoi láthair ag Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath i gclár náisiúnta
Oíche Chultúir agus tá comhpháirtíocht thábhachtach leanúnach ag dul ar
aghaidh idir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta don taispeántás tábhachtach bliantúil seo.

a Beidh eagraíochtaí ealaíona, na páirtithe leasmhara neamh-ealaíon, ealaíontóirí,
agus daoine óga ag teacht le chéile chun scrúdú a dhéanamh ar an gcleachtas
reatha agus ar na riachtanais oideachais agus foghlamtha sa chathair faoi láthair.
Beidh an t-eolas seo á n-úsáid sa Raitéas Beartais ar an Oideachas agus ar an
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bhFoghlaim de chuid Oifig Ealaíon na Cathrach.

a Beidh páirtithe ag saothrú go háitiúil chun go mbeidh rochtain ag páistí agus
daoine óga ar na healaíona, agus ag cur béim ar leith ar Chomhphairtíocht i dtaca
le hEalaíon san Oideachas.
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Ag obair i gcomhpháirtíocht agus go cumasach, cuireann Oifigigh Ealaíona

Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:

The Arts Plan 2014-2018
Leathanach
2. Journey (damhsóirí Lucia Kickham, Neil Brown) coimisiún damhsa Ealaíon do Leanaí i Leabharlanna. Patricio Cassinoni
4. Joseph O’Connor, Féile na Scríbhneoirí i mBaile Átha Cliath. Michael Nolan
10. Massive Monster Doodle (ealaíontóirí Sarah McIntyre, Hervé Tullet, Niamh Sharkey) Féile na Scríbhneoirí i mBaile
Átha Cliath. David Mannion
12. Ceoldrámaíocht Faoin Aer. Michael Nolan
16. Exiles léirithe ag Alison Pilkington. Michael Holly
20. An t-Ealaíontóir Rory Breslin i mbun a shaothar ar sculptúr Richard Crosbie, an chéad Éireannach a d’eitil riamh.
22. Monster Draw Off, Leabharlann Baile Bhailcín, Féile na Scríbhneoirí. David Mannion
26. Nochtadh an Múr Mhaisiú ar Shráid Mhaoilbhríde. Shane O’Neill/Fennell Photography
30. Aoife’s Self Portrait Ealaíon do Leanaí i Leabharlanna. Geraldine O’Reilly
36. Ritheann Jayden O’Rourke thar Elza Trizna, Robbie Walsh, Quentin Vestur agus Imogen Gunner agus iad ag fáil réidh le
haghaidh grianghraf ag seoladh An Urban Fleadh. Leon Farrell/Photocall Ireland

Brendan Kenny: Príomhfheidhmeannach Cúnta, Cultúr, Áineas, Conláistí agus Pobail
Ray Yeates: Oifigeach Ealaíon na Cathrach
Mary Weir: Oifigeach Riaracháin
Hugh Fahey: Oifigeach Riaracháin
Sheena Barrett: Oifigeach Ealaíon
Liz Coman: Oifigeach Ealaíon
Sinéad Connolly: Oifigeach Ealaíon
James Doyle: Oifigeach Ealaíon
Ruairí O Cuív: Bainisteoir Ealaíon Poiblí
Denise Reddy: Comhordaitheoir Ealaíon agus Éiceolaíocht
Irma Grothuis: Comhordaitheoir Ealaíon do Leanaí i Leabharlanna
Maura Carty: Riarachán
Jonathan Ekwe: Riarachán
Vicky Kearney: Riarachán
Catherine Neville: Riarachán
Paul Joyce: Riarachán

An Plean Ealaíon 2014-2018
Leathanach
2. MaSamba Samba School ag seoladh Féile Cheoil an Taobh Thuaidh. Jason Clarke Photography
4. Macnas - The Summoning ag Féile Bram Stoker. Eddy Carroll
10. Fight Like Apes ag casadh ag an Lab, Oíche Chultúir. Eoin Cambray
12. Travelogue ó Theresa Nanigian – coimisiún Ealaíon Poiblí. Ros Kavanagh
16. Banana Lady ó Things We Throw Away – coimisiún Ealaíon Poiblí ó Wide Open Opera. Amhránáithe Maria Kelly,
Sylvia O’Brien, Rachel Croash agus Sarah Shine. Leon Farrell/ Photocall Ireland.
20. Decoder ag casadh ag Cearnóg Theach an Tionóil, an Barra Theampaill. Bob Dixon
22. Silent Idols ó Coisceim Broadreach Dance Partnership, Féile Bealtaine. Leon Farrell, Photocall Ireland
26. Oliver’s Self Portrait Ealaíon do Leanaí i Leabharlanna. Geraldine O’Reilly
30. Féile Bram Stoker, Cuntaois Erzsebet Bathory (Lucy Rhinehart) agus Bram Stoker (Paddy Walsh). Jason Clarke Photography.
Íomhá ar an gclúdach ag léiriú an chéad Séala Chathair Bhaile Átha Cliath ó 1297AD. Paul Rattigan.

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach do na hEalaíona, don Chultúr,
don Fhoillíocht agus don Phobal.

Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath An Plean Ealaíon 2014-2018 a mheas agus a cheadú
ag Cruinniú Míosúil na Comhairle a tionóladh ar 12 Bealtaine 2014.
An Plean Ealaíon 2014-2018
Dearadh faoi Stiúir: Robert Ballagh
Dearadh: Paul Rattigan, Zeus Creative
Cló: Impress Printing Works

An Comhairleoir Mary Freehill (Cathaoirleach)
An Comhairleoir Mannix Flynn
An Comhairleoir Vincent Jackson
An Comhairleoir John Lyons
An Comhairleoir Seamas McGrattan
An Comhairleoir Rebecca Moynihan
An Comhairleoir Jim O’Callaghan
An Comhairleoir Damian O’Farrell
An Comhairleoir Kate O’Connell
An Comhairleoir Sean Haughey
An Comhairleoir Emma Murphy
An Comhairleoir Áine Clancy
An Comhairleoir Claire Byrne
An Comhairleoir Greg Kelly
Kristina McElroy, Fóram Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath
Simon O’Connor, Músaem Beag Bhaile Átha Cliath
Elaina Ryan, Children’s Books Ireland
Deborah Kelleher, Acadamh Ríoga na hÉireann
Maurice Ahern, An Chomhairle Spóirt
Gerry Kerr, National Council for the Blind of Ireland
Willie White, Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
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