LÉIRIÚ ÁBHAIR do BLOC
I bhFómhar na bliana 2018, chuir TG4 tús le dhá bhranda nua Neamhlíníoch, Molscéal, ag díriú ar
croí phobal na Gaeilge agus Bloc, ag díriú ar árdán a thabhairt don lucht féachana óg faoi bhun 25
bliana.
Cuireann TG4 fáilte roimh comhlachtaí Léirithe a bheadh in ann cúram Léiriúcháin a dhéanamh do
ábhar a chruthú a bheadh mar chranntaca do na h-árdáin seo.

BLOC
Fáiltítear roimh chomhlacht a bhfuil tuiscint ghrinn acu ar an Lucht Féachana idir 16 bliana agus 25
bliana, agus atá ag feidhmiú go gníomhach ar na hÁrdáin Soisialta. Bheafaí ag iarraidh ar an
gcomhlacht léirithe Vlag-adóirí a aimsiú agus a bhainistiú a bheadh ionadaíoch ar Lucht féachana 16
– 25 bliana d’aois agus a d’fhéadfadh ábhar a chruthú do árdáin feiliúnacha.
Bheadh súil le soláthar reatha Scéalta (thart ar 5 scéal sa t-seachtain) - agus ba cheart go
dtabharfadh na Scéalta sin spléachadh ar ghlórtha agus aghaidheanna nua - Gaeil óga ó gach cairn
den tír . Bheadh súil le ábhar agus árdáin BLOC a bheith mar lárphointe féachana do phobal Gaeil
óga na tíre. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith.
Bheadh luach thar tar €150,000 sa bhliain leis an gconradh seo agus d’fheicfeaí go mbronnfaí an
conradh ar aon chomhlacht amháin. Bheadh cearta saoil treas ardán TG4 ag ábhar faoi bhranda
Bloc.
Tuilleadh eolais:
Is féidir breis eolais a dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh le TG4 via Lís Ní Dhálaigh nó Deirdre Ní
Choistín

Ag Teastáil
Seol isteach bunsmaointe ina ndéanfar cur síos ar na réimsí seo:
-

An cur chuige físe don ábhar
An cur chuige chun teacht ar soláthar reatha scéalta nó daoine - treas Ghaeltachta / treas
Phobail Gaeilge
An príomh Fhoireann Léirithe ar an togra.
An buiséad: costas in aghaidh na míre
Samplaí do cineál scéalta / cineál daoine a mholfá
Léiriú ar thuiscint na comhlachta ar ábhar ar na h-árdáin soisialta.

Clár Ama
Déardaoin 24ú Iúil

Spriocdháta

Seachtain 27ú Iúil:

Roghnúchán.

Tús Lúnasa:

Réamhléiriú.

Meán Fómhair:

Tús Foilsiú ar Mhíreanna.

Pointí tagartha:
-

BLOC (TG4.ie/Bloc)
BBC The Social

