€10
1.

€10

1.

€10

2.

€10

Síniú an Mhúinteora: ____________________________________________

Dáta: ________________

Uimhir fóin na scoile:
Dearbhaím go bhfuil rialacha an chomórtais léite agam agus go bhfuilim sásta glacadh leo thar ceann na scoile:

Uimhir fóin póca an
mhúinteora thuas:

Nóta: Ní gá eolas faoi ainmneacha amhráin, uirlísí, teidil píosaí srl. a chur
isteach. Lorgófar iad sin uaibh roimh an réamhbhabhta.

Iomlán Táille (uasmhéid €50 d’aon scoil)

Seoladh r-phoist an
mhúinteora thuas:

€10

Ainm an Mhúinteora
i bhfeighil ar Scléip:
2.

Sinsear

€10
2.

Uimh. rolla:
€10
€10
(Grúpaí, idir 2 agus 10)

1.

Sinsear

1.

7. Sceitse Nuachumtha

€10

(Grúpaí, idir 2 agus 10)

Sóisear

€10
2.

Seoladh na Scoile:

€10
1.

Sóisear

2.

Ainm na Scoile:

€10

Sa chás seo seolfaidh Gael Linn sonrasc sa phost chuig an
múinteoir i gceannas

€10
1.

6. Rince
Cruthaitheach

2.

BA MHAITH LINN GO gCUIRFEADH GAEL LINN
SONRASC CHUIG AN SCOIL DON TÁILLE

4
2.

Sinsear

2.

€10
1.

€10
2.

€10
1.

€10

2

ÍOC LE SEIC

€10

(Aonair)

€10

1

Seiceanna Iníoctha le Gael Linn agus iniata leis an bhfoirm seo
€10

5. Rince
Cruthaitheach

€10
1.

3
1.

Sóisear

2.

(Aonair)

Sinsear

€10

Sinsear

2.

(Grúpaí, idir 12 agus 20)

LÓISTEÁIL I gCUNTAS BAINC GAEL LINN

1.

3. Ceol
Comhaimseartha

Sóisear

4. Slua-amhránaíocht

IBAN: IE59 AIBK 9310 1225 2290 57 BIC: AIBKIE2D
(Luaigh ainm na scoile leis an lóisteáil)

Ainm ar an gcárta:

Sóisear

€10

Na 3 dhigit dheireanach den uimhir CVC

€10

Sinsear

2.

(Grúpaí, idir 3 agus 8)

€10

Dáta Éaga:

€10

2. Amhránaíocht
Comhaimseartha le
féintionlacan

1.

Uimhir an chárta:

1.

Sóisear

Cineál Cárta:
Sinsear

€10

(VISA, MASTERCARD nó eile)

€10
2.
(Aonair)

2.

CÁRTA CREIDMHEASA
1.
Sóisear

1. Amhránaíocht
Comhaimseartha,
le féintionlacan

Tá bealaí éagsúla ann chun an táille a íoc linn, cuir (√) le do rogha:

Ainm an Iomaitheora(í) nó an Ghrúpa/Grúpaí
Comórtas

Seol chuig: Scléip Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, DO2 H797 (roimh Dé Luain, 24 Deireadh Fómhair, 2016)

1. Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha
le féintionlacan (Sóisear & Sinsear)

• Glacfar le hamhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun amhránaíochta le
féintionlacan ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
• Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfear fáilte ar leith roimh
shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón
stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra ná le ceoltóir ar bith eile ar an stáitse.
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.
•
•
•
•

2. Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha
le féintionlacan (Sóisear & Sinsear)

• Glacfar le grúpaí, ina bhfuil íosmhéid de 3 agus uasmhéid de 8, agus iad i mbun amhránaíochta le
féintionlacan ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
• Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfear fáilte ar leith
roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl
ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra.
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.
•
•
•
•

3. Ceol Aonair Comhaimseartha (Sóisear & Sinsear)

• Glacfar le hiomaitheoirí aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun ceoil aonair ar a
rogha uirlise (m.sh. sax, pianó, giotár, giotár leictreach nó eile).
• Glacfar le ceol comhaimseartha ar bith i.e. rac-cheol, popcheol, snagcheol srl., cóirithe go
samhailteach.
• Beidh cead fuaimrian taca a úsáid mar thionlacan nó is féidir le ceoltóir amháin eile tionlacan beo
a chur ar fáil ar stáitse. Má tá ceoltóir eile ag soláthar tionlacain bheo ní mór don cheoltóir seo a
bheith san aoisghrúpa céanna leis an iomaitheoir.
• Cuirfear fáilte ar leith roimh saothar nuachumtha agus iarrtar ar na hiomaitheoirí é a chur in iúl ón
stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
• Glacfar le meascraí.
• Uasmhéid ama – ceithre nóiméad.

4. Slua-amhránaíocht (Sóisear & Sinsear)

• Glacfar le grúpaí, ina bhfuil íosmhéid de 12 agus uasmhéid de 20, agus iad i mbun amhránaíochta
le fuaimrian tacaíochta ceoil (gan liricí) nó le tionlacan ó cheoltóirí beo ar stáitse, a fhad is go
bhfuil na ceoltóirí sin san aoisghrúpa cuí.
• Beifear ag súil le léiriú samhlaíoch ina mbeidh béim ar an ngrúpamhránaíocht (ensemble singing),
chomh maith le gluaiseachtaí, feisteas srl. chun cur leis.
• Glacfar le stíleanna éagsúla amhrán - racamhráin, popamhráin, rap, ceol tíre (C&W), nó amhráin ó
na ceoldrámaí móra ar nós , ‘Phantom of the Opera’ ‘Wicked’, Grease srl.
• Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.
• Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
• Uasmhéid ama – cúig nóiméad.

5. Rince Cruthaitheach Aonair (Sóisear & Sinsear)

• Glacfar le rince cruthaitheach de chineál ar bith sa chomórtas seo
(Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince gaelach nó bailé ann féin ach glacfar le heilimintí díobh
mar chuid de léiriú cruthaitheach).
• Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra. Déanfar dícháiliú ar éinne a úsáideann
fuaimriain le liricí in aon teanga seachas i nGaeilge. Moltar leagan ‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil
ceol le liricí i nGaeilge oiriúnach.
• Tá cead frapaí láimhe a úsáid ach níl cead an stáitse a ghléasadh le seit.
• Uasmhéid ama – cúig nóiméad.

6. Rince Cruthaitheach Grúpaí (Sóisear & Sinsear)

• Glacfar le rince cruthaitheach de chineál ar bith sa chomórtas seo
(Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince gaelach nó bailé ann féin ach glacfar le heilimintí díobh
mar chuid de léiriú cruthaitheach).
• Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra. Déanfar dícháiliú ar éinne a úsáideann fuaimriain
le liricí in aon teanga seachas i nGaeilge. Moltar leagan ‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil ceol le liricí i
nGaeilge oiriúnach.
• Tá cead frapaí láimhe a úsáid ach níl cead an stáitse a ghléasadh le seit.
• Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) sa chomórtas seo.
• Uasmhéid ama – cúig nóiméad.

7. Sceitse Nuachumtha (Sóisear & Sinsear)

• Saothar nuachumtha amháin atá ceadaithe. Moltar téama a roghnú atá
lárnach de shaol na ndaltaí féin. Cuirfear fáilte ar leith roimh sceitsí
greannmhara.
• Má táthar chun frapaí a úsáid ní mór a chinntiú gur frapaí simplí,
saorsheasaimh, so-iompraithe iad.
• Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar scripteanna a bheadh
scríofa ag daltaí.
• Glacfar le ceol beo nó le fuaimrian taca sa chúlra.
• Glacfar le grúpaí aisteoirí (idir beirt agus deichniúir).
• Uasmhéid ama – deich nóiméad.

