
2023 Axis Bursaries 

Tá Axis ag obair chun scríbhneoireacht agus dráma agus téatair nua a fhorbairt agus 

a tháirgeadh go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ób bhliain 2004. Tá axis 

ag obair chun cuidíu le fás ealaíontóirí trí nár clár agus tionscnamh éágsúla. Táimid 

bródúil as a bheith mar mhol cultúrtha ar tuaisceart Bhaile Átha Cliath, áit a dtagann 

ealaíontóirí agus an pobal le chéile chun teacht ar shaothar nua agus smaointe nua. 

Tá sé mar aidhm ag ár gcláir Sparánachta Axis 2023 deiseanna a chruthú 

d’ealaíontóirí ag gach céim dá ngairm bheatha agus ó gach cúlra, chun a chuid 

smaointe nua a iniúchadh agus a fhorbairt trí: 

● tacaíocht airgeadais 

● spás forbartha 

● tacaíocht dhrámatúil (dramaturgical)  

● rannpháirtíochta l’ealíontóirí eile 

● seisiúin faoi stiúir ealaíontóirí chun tacú le cleachtas inbhuanaithe  

Tugann cláir Sparánachta Axis deis d’ealaíontóirí am a chaitheamh lena gcuid oibre, 

aiseolas a fháil, áiseanna an fhoirgnimh a uaisáid, agus a líonra gairmiúil a thógáil. Is 

infheistíocht sa phróiseas, agus sa phobal é, agus tá sé dírithe ar ealaíontóirí atá in 

ann am agus fuinneamh a thiomnú don dá rud. Ní féidir sparánachtaí a úsáid chun 

oiliúint, lóistín, nó trealaimh a cheannach nó léiriúcháin a mhaoiniú.  

 

Beidh cláir Sparánachta Ais 2023 ar siúl ó Aibreán go Samhain 2023. 

Cád a fhaigheann tú ó Sparánacht Axis: 

 

AXIS AS GAEILGE  

● Maoiniú sparánachta de €2,000. 

●  Tacaíocht chomhchineáil de luach suas le €2,000 de mar a leanas: 

o Aiseolas drámatúil agus tacaíocht ealaíne le Roinn Axis “Pop Up Lit” 

(trí phríomh-ealaíontóir Aoife Spillane-Hinks) i dtrí sheisiún aonair le 

linn na tréimhse Aibreán go Samhain. 

o Ceangailt le Roinn Ealaíon Glas faoi réir líon seisiún comhaontaithe. In 

áireamh le seo iad seisiúin tacaíochta d’ealaíontóirí agus iad ag 

smaoineamh ar conas a d’fhéadfadh a gcleachtas éabhlóidiú le bheith 

níos inbhuanaithe agus níos oiriúnaithe. 

o Am forbartha i spásanna stiúideo Axis agus/nó Amharclann Axis (ag 

brath ar spás a bheith ar fháil) 



o Seisiún gearr in Axis le grianghrafadóir (clúdóidh Axis an costas seo)  

o Líon teoranta de bhallraíocht Theatre Forum ar fáil d’ealaíontóirí 

Sparánachta Axis (clúdóidh Axis an costas seo)  

o An deis do shaothar a thaispeáint más mian leat (d’fhéadfadh an 

taispeántas seo a bheith digiteach nó go pearsanta agus a 

chomhcheangal le taispeántais healaíontóirí eile, ag brath ar 

infhaighteacht agus treoirlínte)  

o Spás cleachtaidh (faoi réir infhaighteachta agus srianta)  

o Spás deasc shealaíochta (faoi réir infhaighteachta agus srianta)  

o Comhairle ó fhoireann táirgeachta, díolacháin agus teicneolaíochta 

Axis  

o Tacaíocht theicniúil le haghaidh an taispeántais, nuair is féidir 

o Cuireadh chuig léiriúcháin Axis agus léiriúcháin eile, cruinnithe 

ealaíontóirí, deiseanna líonraithe Invites to Axis and other productions, 

artist gatherings, networking opportunities. 

Tacaíonn Foras na Gaeilge le Axis As Gaeilge 

 

What can you do on an Axis Bursary programme? 

 dráma nua a scríobh 

 píosa nua oibre a chumadh (aonair/ le comhoibrí/le ensemble) 

 smaoineamh nua a fhiosrú 

 infheistigh in am machnaimh mura bhfuil tú cinnte cad ba mhaith leat a 

dhéanamh 

 comhairle nó meantóireacht a lorg faoi ghnéithe de do chleachtas ealaíne atá 

dúshlánach duit 

 caidrimh thacúla a thógáil leis na ealíontóirí rannpháirtithe eile 

 obair idir lámha a thaispeáint 

Who can apply to an Axis Bursary Programme? 

Tá cláir Sparánachta Axis le haghaidh ealaíontóirí a bhfuil ar a laghad taithí nó 

oiliúint ghairmiúil éigin acu, ach ní gá gur rinne a saothar a tháirgeadh go gairmiúil. 

Tá na sparánachtaí seo do chleachtóirí atá lonnaithe i Mórcheantar Bhaile Átha 

Cliath. Cé go bhfuil an clár dírithe go príomha ar dhisciplíní taibh-ealaíona, 

d’fhéadfadh go mbeadh scóip ann chun tacú le healaíontóirí ar mian leo dul i ngleic 

le foirmeacha ealaíne eile as Gaeilge.  

Tá fonn ar leith orainn cloisteáil uathu: 

 Ealaíontóirí ó phobail nach bhfuil dóthain ionadaíochta acu in ealaíona na 

hÉireann, nó a bhfuil bac orthu rochtain a fháil ar dheiseanna chun a 



gcleachtas agus a gcuid oibre a fhorbairt, mar (ach gan a bheith teoranta do) 

daoine a shainaithníonn mar Mhionlaigh Eitneacha nó a aithníonn le hil-

eitneachas, daoine a aithníonn mar LGBTQIA+, duine atá faoi 

mhíchumas/faoi mhíchumas, baill de Chomhphobail Mhincéir/Taistealaithe 

agus Roma, agus aon áit a dtrasnaíonn siad seo nó féiniúlachtaí eile. 

 Ealaíontóirí a aithníonn a bheith faoi mhíchumas/a bheith faoi mhíchumas. 

 Artists who identify as having a disability/being disabled. 

o Tabhair faoi deara le do thoil: Chomh maith leis an gclár Assemble, tá 

sparánacht go sonrach ar ealaíontóir faoi mhíchumas faoin scéim Axis 

Play: Ground. Tá tuilleadh eolais ar scéim Axis Play: Ground ar súiomh 

na hAxis. Tá buiséad breise ar fáil chun cabhrú le riachtanais rochtana 

a chomhlíonadh. .  

 Ealaíontóirí a oibríonn As Gaeilge, go dátheangach le Béarla, nó a oibríonn 

go dátheangach i/le teangacha eile cómh maith leis an nGaeilge. 

 Ealaíontóirí a bhfuil baint acu le Baile Munna agus/nó le tuaisceart na 

cathrach (tabhair faoi deara, le do thoil, ní gá duit a bheith i do chónaí sna 

ceantair seo chun iarratas a dhéanamh) 

 Ealaíontóirí tuismitheoireachta a bhféadfadh struchtúr tacaíochta níos 

solúbtha a bheith ag teastáil uathu:  

o Cé go bhfuil aiféala orainn nach féidir linn cúram leanaí a chur ar fáil, 

cuirimid fáilte roimh ealaíontóirí tuismitheora ar mhian leo a bpáistí a 

thabhairt chuig ceardlann nó spás/seisiún forbartha leo. Níl aon srian 

aoise ar aois an linbh/leanaí. Tá polasaithe agus nósanna imeachta um 

chosaint leanaí i bhfeidhm ag Axis. 

 Más mian leat duine éigin a ainmniú chun d’iarratas a dhréachtú leat nó ar do 

shon, tabhair faoi deara le do thoil gur chóir go mbeadh an t-iarratas i d’ainm. 

Inis dúinn freisin cé a dhréachtaigh sé leat nó ar do shon. Cuir in iúl dúinn le 

do thoil conas is fearr cumarsáid a dhéanamh leat maidir le d’iarratas. 

Déanfar sparánacht amháin ar a laghad a chur ar fáil ar faigh ealaíontóir a aithníonn 

gur ó phobal tearc-ionadaíochta é/í a bhfuil tiomantas aige/aici tacú le haon 

riachtanais bhreise nó bacainní rochtana a d’fhéadfadh an t-ealaíontóir a aithint 

laistigh de chumas ár n-acmhainní. Níltear ag súil go mbainfidh tú leas as do thaithí 

saoil san obair a dhéanann tú. Le bhur dtoil, moltar duit ealaín a chruthaigh más 

mian leat é a dhéanamh. 

Tá sé mar aidhm againn tacú le healaíontóirí ar an mbealach is fearr is féidir linn 

laistigh dár n-acmhainní chun iad féin agus a gcleachtas a fhorbairt. Má tá bacainn 

ar d’iarratas nó tacaíocht a theastaíonn uait nach bhfuil liostaithe anseo againn, cuir 

in iúl dúinn le do thoil. Déanfaimid ár ndícheall cabhair leat. 

Conas Iarratas a Dhéanamh: 



Is féidir leat iarratas a dhéanamh i ndoiciméad scríofa, nó i gcomhad físe nó fuaime. 

Tá na treoirlínte agus na ceisteanna do gach formáid ar fáil ar suíomh Axis.Seol 

gach iarratas  chuig axisplayground@gmail.com , ar nó roimh Dé Luain 3 Aibreán 

2023 ag 6pm  

Más bhfuil cúnamh uait le d’iarratas a dhréachtú, téigh i dteagmháil linn,le do thoil.  

Doiciméad Scríofa: 

Más mian leat iarratas a dhéanamh trí dhoiciméad scríofa, seol ríomhphost chugainn 

ag axisplayground@gmail.com  le cóip chomhlánaithe den fhoirm iarratais ghearr 

ceangailte. 

Ní féidir doiciméid scríofa nach freagraíonn na ceisteanna go léir san fhoirm a chur 

san áireamh sa phróiseas roghnúcháin. 

  

Comhad Fuaime nó Físe: 

 Más mian leat iarratas a dhéanamh trí chomhad fuaime nó físe, seol trí 

Dropbox nó Wetransfer go axisplayground@gmail.com ag freagairt na 

gceisteanna san fhoirm iarratais ar súiomh Axis. 

Ba cheart go mbeadh iarratais físeáin nó fuaime bheith 4 nóiméad nó níos lú agus 

caithfidh siad gach ceann de na ceisteanna ar an bhfoirm iarratais a fhreagairt. Ní 

féidir físeáin nó fuaime nach fhreagraíonn na ceisteanna go léir san fhoirm, a chur 

san áireamh sa phróiseas roghnúcháin.  

Mionsonraí Uilig 

 Ní mór d’iarratasóirí a bheith os cionn 18 i mí Aibreáin 2023. 

 D’fhéadfáí iarratasóirí a chur ar ghearrliosta le haghaidh agallaimh. 

 Ní féidir le Axis aiseolas a thabhairt ar iarratais nár éirigh leo. 

 Ag teacht i líne lenár n-iarrachtaí cuimsiú pobaill, comhionannas, agus 

éagsúlacht a fheabhsú in Axis, más mian leat féin-aithint mar ealaíontóir ó 

phobal gannionadaíocht, cuir in iúl dúinn i d’iarratas le do thoil. Níl sé seo 

riachtanach. Chabhródh sé linn a thuiscint níos mó faoi na healaíontóirí agus 

na daoine a bhfuilimid i dteagmháil leo. Ní bhainfear úsáid as an eolas a 

bhailítear ach ar bhealach anaithnid. Ag teacht le rialacháin GDPR, ní 

roinnfear d’fhaisnéis le tríú páirtithe ar bith. 

 

An bhfuil ceist agat? Teastaionn cabhair uait? Seol ríomhphost chuig 

axisplayground@gmail.com chun do cheist a chur nó chun glaoch ar ais a iarraidh. 

mailto:axisplayground@gmail.com
mailto:axisplayground@gmail.com


 If email is tricky, please phone 01 883 2148 (please note that this phone number 

isn’t monitored constantly so you may need to leave a message with your name and 

number and we’ll call you back). 

 


