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TÚS SCRIPT

Ar dtús, luchtaigh do ghuthán, bí cinnte go bhfuil 
spás stórála agat, bí cinnte go bhfuil aon phrapaí 
a bheidh ag teastáil agat, agus cuir an taifeach is 
airde is féidir i bhfeidhm ar do cheamara. Bí cinnte 
go bhfaigheann tú cead ó éinne atá chun páirt a 
ghlacadh san fhíseán. Má tá duine cáiliúil le feiceáil sa 
chúlra de thimpiste, is dócha go scaipfí an físeán go 
rábach, ach is féidir go mbeadh ort táillí a íoc! 

Nuair atá gach rud socraithe agat, stop. Téigh ar ais 
go dtí an tús agus bí cinnte go bhfuil do script foirfe. 
Moltar do dhaoine nach bhfuil mórán taithí acu ar chúrsaí 
scannánaithe gan an script a roinnt le haisteoirí go dtí an 
nóiméad deireanach. Beidh an aisteoireacht níos nádúrtha, 
agus is féidir go mbeidh na haisteoirí in ann línte/nithe a 
dhéanamh as a seasamh agus, má tá an t-ádh ort, seans go 
dtarlóidh roinnt botún atá an-ghreannmhar go deo. 
Ba mhian linne na botúin a fheiceáil chomh maith. 

FUAIM

Is féidir leat fuaimeanna agus caint a thaifeadadh trí 
úsáid a bhaint as an mic ionsuite; ach bí cinnte nach 
bhfuil aon fhuaim ghaoithe nó fuaimeanna a chuirfeadh 
as do dhaoine le cloisteáil mórthimpeall ort, más féidir. 
Más féidir leat micreafón a fháil ar iasacht, bheadh cuma 
níos gairmiúla ar d’fhíseán. Ná bain úsáid as ceol a chum 
duine eile, ach amháin má fhaigheann tú cead uathu. 

SHH

Sula ghlaonn tú amach ‘aicsean!’, b’fhiú tús a chur leis 
an taifeadadh. Iompraíonn daoine iad féin ar bhealach 
difriúil nuair nach gceapann siad go bhfuil éinne ag 
féachaint orthu agus seans, mar sin, go bhfaighidh tú 
freagairt níos nádúrtha uathu, gáire nádúrtha nó pé rud 
atá ag teastáil uait. Ag an deireadh ansin, abair ‘gearr’, 
ach ná cuir deireadh leis an taifeadadh díreach ag 
an bpointe sin. Is seanchleas é, ach nuair nach 
mbíonn aisteoirí ‘ag aisteoireacht’, is minic 
a bhíonn siad níos fearr, fiú na haisteoirí 
is fearr ar domhan. 

SEASMHACHT

Seans go gceapann tú go bhfuil lámh shocair agat, 
ach cuireann íomhánna creathacha isteach go  
mór ar dhaoine. Déan do dhícheall greim 
shocair a choinneáil ar do ghuthán, nó bain 
úsáid as tríchosach beag – cúisín nó mála 
pónairí fiú. Má tá d’fhíseán socair, beidh cuma 
an-snasta ar fad air. Má tá an guthán ag léim 
thart i do láimh, ní bheidh cuma ródheas air! 


