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Glór Cheatharlach
Féasta Drámaíochta i rith
Sheachtain na Gaeilge
D’EAGRAIGH Glór Cheatharlach
Féile Scoildrámaíochta i rith
Sheachtain na Gaeilge arís
i mbliana agus d’éirigh go
hiontach leis an ócáid. Féasta
drámaíochta a bhí ann. Léiríodh
trí dhráma agus a leithéid de
sceitimíní is a bhí ar na daltaí
agus iad i mbun aisteoireachta
ar an stáitse galánta in
Amharclann G.B. Shaw. Le slua
mór de thuismitheoirí agus
seanthuismitheoirí i láthair chun
tacaíocht a thabhairt do na
haisteoirí óga ba léir gur bhain
gach éinne, idir óg agus fásta,
taitneamh agus spraoi as na
drámaí agus as na léiriúcháin
éagsúla.
I dtús báire bhí na naíonáin
bheaga ó Ghaelscoil Eoghain Uí
Thuairisc ar an stáitse leis an
dráma gleoite ‘Na Trí Mhactíre
agus an Mhuc Mhór Ghránna’.
Múinteoir Treasa a bhí á
stiúiriú agus nach iad a bhí ar a
suaimhneas ag baint taitnimh
as an taithí. Bhí rang eile de
naíonáin bheaga ó Ghaelscoil
Cheatharlach leis an Múinteoir
Eithne ag soláthar siamsíocht
agus drámaíocht den scoth le
‘Scéal na mBreagán’-is léir gur
bhain na daltaí an-taithneamh
as an am ag caint, ag canadh
is ag damhsa ar an stáitse mór.
Tráthúil go leor is Scéal Naomh
Pádraig féin a bhí faoi chaibidil
ag na cailíní atá i rang a trí i Scoil
an Teaghlaigh Naofa agus iad
faoi chúram Múinteoirí Mairéad
agus Máire. Sár aisteoireacht,
Gaeilge le chéile agus
siamsaíocht den scoth. Cad eile

Cuid den slua a bhí ag “Is Leor Beirt” sa leabharlann

Léirigh cailíní Scoil an Teaghlaigh Naofa dráma faoi Naomh Pádraig

Naíonáin Bheaga na Gaelscoile tar éis dóibh Dráma na mBréagán a léiriú

a bheadh chomh taitneamhach
leis an bhféasta drámaíochta
seo i rith Sheachtain na Gaeilge.

GLUAIS
féasta
ócáid
sceitimíní
aisteoireacht

GLOSSARY
feast
occasion
excitement
acting

Ag súil le tuilleadh agus níos mó
drámaí ó níos mó scoileanna fós
an bhliain seo chugainn.
aisteoirí
amharclann
tuismitheoirí
siamsaíocht
den scoth
tuilleadh

actors
theatre
parents
entertainment
excellent
more

Féile Drámaíochta Cheatharlach

REACHTÁLFAR Féile Drámaíochta
Cheatharlach in Amharclann
G.B. Shaw ar an Satharn, ��ú
Márta. Léireoidh an compántas
drámaíochta áitiúil Aisteoirí
an Lóchrainn an dráma An
Cráiteachán le Molière.
Thaisteal an grúpa chuig Ciarraí
chun an dráma a léiriú ag Féile
Drámaíochta Chorca Dhuibhne
an deireadh seachtaine seo caite
agus d’éirigh thar barr leo.
Tiocfaidh compántais
drámaíochta eile chun drámaí a
léiriú ag Féile Cheatharlach ina
measc Aisteoirí Bulfin ó Bhaile
Aitha Cliath agus Aisteoirí an
tSean Phobail, Co Phort Láirge.
Chomh maith leis na drámaí
cuirfear roinnt sceitseanna

Tháinig i bhfad níos mó ná beirt!

CUIREADH tús le Ciorcal
Gaeilge nua dar teideal “Is Leor
Beirt” i Leabharlann Chontae
Cheatharlach an Mháirt seo caite
mar chuid d’imeachtaí Sheachtain
na Gaeilge. D’éirigh go hiontach
leis an ócáid. Tugadh cuireadh
do dhaoine fásta bualadh isteach
sa leabharlann aon am ó ��.����.��r.n. agus is cinnte gur
glacadh leis an gcuireadh. Bhailigh
cúig duine déag isteach sa
seomra cruinnithe áit ar chuir an
leabharlannaí Eoin Seartal fáilte is
fiche rompu. Chomh maith le huair
a chloig de chaint agus comhrá
bhaineadar taitneamh as tae agus
caifé na maidine. Leanfar le “Is
Leor Beirt” gach maidin Mháirt i
rith Mhí an Mhárta agus go dtí tar
éis na Féile Pan Cheilteach.

Tá an cuireadh oscailte
do chainteoirí agus
d’fhoghlaimeoirí na teanga.
Buail isteach sa leabharlann
gach maidin Mháirt ó��.��r.n.
chun taitneamh a bhaint as
Ciorcal Gaeilge na Maidine.
Agus tabhair cuireadh do chara
nó dhó freisin.

GLUAIS

GLOSSARY

i bhfad níos mó
many more
imeachtaí
events
invitation
cuireadh
accepted
glacadh
glacadh
bhailigh
librarian
leabharlannaí
caife na maidine morning coffee
Is leor beirt
Two will do
Drop in
Buail isteach

St Mullins
Email: aoifejordan2003@hotmail.com
Tel: 087 9472100

Historical lecture

CARLOW Historical and Archaeological Society will host an illustrated
presentation on Ballybar Races, ����-���� by Frances Cole. This was a
very important event in the racing calendar of the time, often lasting up
to five days.
The lecture will be held on Wednesday �� March in Mount Wolseley
Hotel, Tullow at �pm and admission is free. All are welcome to attend.
For more information, contact PRO Noreen Whelan on ��� ��� ����.

CLUB LOTTO RESULTS

Results from Monday �� March. Numbers drawn were �, �, �� and
��. There was no winner. There were seven match � winners, and ach
received €��. They were John Fenlon, Marley; Davey Lennon, Goolin;
Andy McCabe, Knockeen; Mick O’Neill, Keenans; Florence Callan, Borris;
Agnes Ryan, Coolroe; and Liam Grennan c/o Catherine Grennan. Next
week’s jackpot is €�,��� and the draw takes place on Monday �� March
in Blanchfield’s Bar, St Mullins.

Aisteoirí an Lóchrainn gléasta don dráma “An Cráiteachán”

gearra ar an stáitse. Cuirfear tús
le drámaí an iarnóin ag �.��i.n.
agus tosnóidh drámaí na hoíche

Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

Sráid an Choláiste, Ceatharlach
(���) ������� / (���) �������
eolas@glorcheatharlach.ie www.glorcheatharlach.ie
Cuardaigh Glór Cheatharlach ar Facebook!

ag �.��i.n. Beidh an moltóir Síle
Nic Conaoinigh i láthair agus
beidh bronnadh na ngradam ag
deireadh na féile.
Cuirfear fáilte is fiche roimh
lucht féachana. Cead isteach
ná €� an seó nó €�� don fhéile
ar fad.
Tá ticéid ar fáil anois
ón amharclann ar ���
������� nó ar líne ar
www.gbshawtheatre.ie.
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