
POILEASAIDH CÀNAN – THEATAR GU LEÒR       
’S e companaidh theatar Gàidhlig ùr, nua-thionnsgach a th’ ann an Theatar Gu Leòr. Tha sinn a’ cuir 
an gnìomh theatar Gàidhlig a leasachadh chun ìre proifeiseanta as-àirde. Tro bhith cleachdadh 
ioma-mheadhanan agus teicneòlas digiteach ann an dòigh ùr-ghnathaichte, tha sinn an dòchas 
theatar Gàidhlig a thoirt gu luchd-èisteachd farsaing’ air feadh Alba. 

Tha foghlam cruthachail agus leasachaidh de sgillean theatar nam pàirt dheatamach dhen obair 
againn. Tha sinn gu sònraichte taiceil ri sgrìobhadh ùr sa Ghàidhlig gus stòras de dhràma sa 
chànan fhoillseachadh. 

Mar chompanaidh proifeiseanta, tha sinn a’ cuir na leanas air adhart mar dhleastanas dhuinn: 

• Bhith a’ cruthachadh agus a’ leasachadh obair ùr sa Ghàidhlig, nar h-iomairtean agus nar 
riochdachadh. Tha Theatar Gu Leòr air leth mar chompanaidh theatar proifeiseanta leis gu bheil 
sinn a’ cleachdadh Gàidhlig mar ar cànan obrachaidh. Tha sinn airson an cànan a chumail aig teas-
meadhan gach ceum a tha sinn a’ gabhail ann am planaigeadh, leasachadh agus riochdachadh. 
 

• Bhith toirt a h-uile cothrom do luchd-ealain bhith a’ leasachadh na sgillean aca le bhith tabhachd àite 
orra ann an roinn obrach far a bheil Gàidhlig air a bhruidhinn gu làitheil agus far am faigh iad taic le 
bhith ga chleachdadh iad fhèin. Cuideachd a bhith toirt cothroman do luchd-ealain na Gàidhlig le 
luchd-ealain proifeiseanta à iomadach cleachdaidh is cànan (chithear ar plana leasachaidh an cois 
seo). 
 

• Bhith a’ leasachadh agus a’ tabhainn coimiseanan air dealbhan-cluiche ùr sa Ghàidhlig, a’ toirt 
còmhla sgrìobhadairean ùr agus eòlaichean air deasachadh dràma gus an obair aca àrdachadh. 
Bidh sinn cuideachad a’ cuir taic ri gach sgrìobhadair le bhith tabhainn bùithean-obrach le luchd-
ealain proifeiseanta gus an obair aca a’ leudachadh ron ìre riochdachaidh. 
 

• Bhith tabhainn coimiseanan, bhith leasachadh agus a’ foillseachadh ann an com-pàirteachas le 
Leachraichean Beaga gus stòras de dhealbhan-cluiche ùr sa Ghàidhlig a chruthachadh. Tha 
Theatar Gu Leòr airson leudachadh dràma co-aimsireach tro mheadhan na Gàidhlig mar a tha e air 
a bhruidhinn agus air a chleachdadh san là an-diugh agus ann an dòigh a tha iomchaidh do luchd-
èisteachd à sgìrean iomallach agus cathaireach. 
 

• Bhith toirt an cothrom don luchd-èisteachd air fad, ged a bhiodh Gàidhlig aca no nach biodh, bhith 
tighinn gu ar taisbeanaidhean le bhith siubhail gu àiteachan iomallach agus cathaireach. Nì sinn 
ceangalan le luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, aosd is òg, agus buidhnean anns gach 
coimhearsnachd; a’ tabhainn cothroman orra bhith sàs san obair againn tro bùithean-obrach, 
còmhraidhean as-deidh ar taisbeanaidhean agus air-loidhne aig 
www.theatreguleor.co.uk,Twitter, Facebook agus blogs ann an Gàidhlig agus Beurla. 

  

Nar n-obair air fad, tha sin an-còmhnaidh a’ siorradh freagairtean cruthachail gu ceistean air tuigs’ 
an luchd-èisteachd gun Ghàidhlig agus eadar-theagachaidh. Le bhith cleachdadh fo-thiotalan, 
dealbhan-beò, graificean, ioma-meadhanan, ceòl agus seallaidhean, gheibhear an luchd-èisteachd 
tuigs’ nas domhainn air na dealbhan-cluiche ach, cuideachd, air theatar sa Ghàidhlig san 
fharsaingneachd. 



POILEASAIDH CO-IONNANAS AGUS IOMADACHD  
Tha Theatar Gu Leòr a’ tuigsinn cho cudromach 's a tha e gum bi sinn a’ toirt an aire do iomadachd 
an t-saoghail agus a’ faicinn an luach cruthachail a tha an cois bhith cur spiorad de cho-ionnanas 
aig teas-mheadhan ar cuid obrach. Tha sinn am beachd gu bheil e ceadaichte do dhuine sam bith 
bhith toirt toileachas bho theatar agus gum bu chòir dha na cothroman obrach againn a bhith 
cothromach don luchd-obrach. ’S urrainn dha iomadh rud a thighinn sa rathad air sin, ge tà. Tha 
daoine a’ fulang leathachais no dìth chothroman air sailleamh iomadach adhbhar leithid aois, 
ciorram, cinneadh, creideamh, nàiseantachd, atharraidhean gnè, inbhe pòsaidh, dùbhlain ann an 
cùram, gnè agus taobhadh feiseil. Tha sinn ag iarraidh dràma ionmholta sa Ghàidhlig a 
chruthachadh airson a’ choimhearsnachd air fad agus bheir seo buaidh air an seòrsa obair a tha 
sinn a’ leasachadh, far an tèid sinn air chuairt agus mar a ni sinn ceangalan le ar luchd-èisteachd. 
Tha sinn a’ cur air adhart mar dhleastanas na companaidh bhith cur às do leathanas agus bhith 
mothachail air leathanas mi-laghail, burraidheachd agus sàrachadh san obair againn agus nar dòigh 
obrach. Tha sinn airson gum bi Theatar Gu Leòr na àite riarachail, tlachdmhor don luchd-obrach, far 
am faigh iad urram agus inbhe tro na sgilean luachmhor aca fhèin agus tro na tha iad a’ tabhachd. 

Bidh am poileasaidh agus am plana gnìomhachais againn fo sgrùdadh agus bidh e air ùrachadh 
gach bliadhna agus air aontachadh leis a’ Bhòrd. Gus dèanamh cinnteach gu bheil am poileasaidh 
seo agus am plana gnìomhachais air an toirt gu buil, bidh an dleastanas air buill Theatar Gu Leòr 
agus an Stiùiriche seo a dhèanamh. Bidh am poileasaidh seo agus am plana gnìomhachais air 
ùrachadh gach bliadhna agus air a shealltainn dhan Bhòrd aig gach AGM. Nì sinn cinnteach gu 
bheil fios aig an luchd-obrach agus an luchd-ealain mun phoileasaidh seo agus gheibh iad taic gus a 
bhith co-ionnan ris. Chithear fodha na dòighean sa bheil sinn a’ strì gus prionnsabalan agus spiorad 
de cho-ionnanas agus iomadachd a leantainn: 

Ar n-Obair 

Bidh sinn a’ smaoineachadh mu chuspair gach pròiseact le sùil ri co-ionnanachd. Feuchaidh sinn ri 
fuasglaidhean cruthachail steidhichte air proiseactan a lorg a dheanamh cinnteach gu bheil ar n-
obair theatar Gàidhlig ùr fosgailte do dhuine sam bith. Ged a tha Theatar Gu Leòr ag obair le 
buidhnean mar as àbhaist, tha sinn an-còmhnaidh a’ sireadh eòlaichean ùra gus ar sgioba a 
bhrosnachadh gu iomadachd. 

Ar Companaidh 

Tro ar stoidhle rianachd agus ar luachan, tha Theatar Gu Leòr airson taic a thoirt ri co-ionnanas le 
bhith brosnachadh ceadachas eadar co-obraichean ann an dòigh a tha fosgailte agus furasta. Bidh 
sinn a’ fastadh luchd-obrach aig a bheil na sgilean sònraichte a tha feumail airson gach dreuchd, na 
h-eòlasan agus na feartan aca, tàlantan, sgilean canain agus comasan. Nì an companaidh 
cinnteach gum bi gach neach tuigseach mu iomadachd agus gheibh iad trèineadh ma tha e a dhìth. 
Tha sinn cuideachd airson gum bi gach togalach sa bheil sinn ag obair freagarrach airson daoine 
ciorramach. 

Ar Luchd-èisteachd 

• Tha sinn a’ cruthachadh theatar airson gach aois agus tha sinn airson gum bi ar cuid obrach cho 
fosgailte ‘s a ghabhas agus a’ freagairt air luchd-èisteachd farsainn. Gach bliadhna, bidh Theatar Gu 
Leòr ag amas air siubhail gu àiteachan an da chuid sa bhaile mhor agus air an duthaich a’ toirt 



dràma gu àiteachan-cluich ann an coimhearsnachdan agus tallachan-baile cho math ri theataran 
stèidhichte. Obraichidh sinn leis na h-aiteachan sin gus ceangal a dhèanamh ris a’ 
choimhearsnachd fhèin agus ri luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Le bhith dèanamh seo, tha sinn an 
dòchas luchd-èisteachd farsainn a ruighinn le Gàidhlig no gun Ghaidhlig, agus nach fhaigheadh an 
cothrom nua- theatar Gàidhlig fhaicinn mar as àbhaist a sailleamh far a bheil iad a’ fuireach, 
nàiseantachd, cànan is eile. 
 

• Bidh sinn a’ toirt ar n-obair gu theataran air feadh na h-Alba agus a’ coimhead ri buidhnean 
sònraichte nar margaideachd gus oidhirp a dhèanamh luchd-èisteachd fharsainn a ruighinn agus ag 
obair le sgiobaidhean ’s na h-àiteachan far am bi sinn an làthair gus prìsean a chumail sìos airson 
buidhnean leithid luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, oileanaich agus daoine òga, agus teaghlaichean 
far a bheil e freagarrach. Nì sinn a h-uile oidhirp diofar teicneòlasan digiteach a chleachdadh, bho 
fo-thiotalan is far-thiotalan gu dealbhan-beò, gus ar n-obair a dhèanamh tlachdmhor dha feadhainn 
nach bruidhinn Gàidhlig agus a thoirt fainear dha luchd-èisteachd cho farsainn ’s a ghabhas. 
 

• Rinn sinn cuairt ann an 2014 air feadh na h-Alba le pìos dràma ùr sa Ghàidhlig le fa-thiotalan agus 
fhuair sinn a-mach tro ar rannsachadh air beachdan an luchd-èisteachd gun robh Gàidhlig gu 
fileanta aig 38%, gun robh 23% ag ionnsachadh na Gàidhlig, gun robh beagan Gàidhlig aig 19% 
agus nach robh Gàidhlig sam bith (no cha d’ thuirt iad) aig 21%. Mar sin dheth, tha fios againn gu 
feum sinn ar ceangalan a neartachadh le fileantaich, luchd-ionnsachaidh agus daoine aig nach eil 
Gàidhlig ann an àiteachan-cluich sa bhaile mhor agus air an duthaich. Nì sinn a h-uile oidhirp ar 
taisbeanaidhean a dhèanamh ruigsinneach le bhith cleachdadh BSL agus dealbhadh-claisteach far 
a bheil e comasach agus taic a thoirt do neach no buidhnean sam bith san luchd-èisteachd a tha 
ciorramach ’s na h-àiteachan far am bi sinn a’ cluich. 
 

• Nì sinn a h-uile oidhirp èisteachd ri beachdan bho ar sgioba agus bhon luchd-èisteachd, air an 
eadar-lion agus ro is as-deidh gach taisbeanadh, agus bidh sinn cuideachd a’ tabhachd buithean-
obrach agus cothroman ionnsachaidh le daoine de gach aois fhad ’s a tha sinn air chuairt. Bidh ar n-
obair ùr sa Ghàidhlig air fhoillseachadh sa Bheurla agus sa Ghàidhlig, far am bi e comasach, agus 
bidh seo na ghoireas do luchd-ionnsachaidh agus don luchd-èisteachd air fad. 

 


