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Glór Cheatharlach Gradam d’ Aisteoirí an
Lóchrainn ag an bhFéile
Dornán Duaiseanna
don Ghaeilge ag Féile Náisiúnta Drámaíochta

na Meán Ceilteach

D’éirigh go hiontach le tograí Gaeilge ag Féile na Meán Ceilteach ����
in Abertawe (Swansea) na Breataine Bige i mbliana. Bhuaigh saothar an
chainéil TG� cúig dhuais mhóra, an líon is mó riamh ag an gcainéal ag an
bhféile thábhachtach idirnáisiúnta.
Tionóltar Féile na Meán Ceilteach gach bliain. Bíonn idir chomhdháil
agus chomórtais i gceist agus bíonn an Fhéile ar bun i dtír dhifriúil ó
bhliain go bliain. Cuirtear iontrálacha comórtais faoi bhráid ghiúiré
náisiúnta ina dtír féin ar dtús. Roghnaítear na cinn is fearr le bheith san
iomaíocht ag an gcomórtas idirnáisiúnta ag an bhFéile féin. Bronntar
Torc ar an mbuaiteoir i ngach duais-aicme idirnáisiúnta. Bhí ocht
saothar le TG� san iomaíocht idirnáisiúnta ag Féile na bliana seo.
I measc na nduaiseanna a thug TG� abhaile leis, bhí bua dúbailte ag
Rás Tailteann – Rotha an tSaoil, a thug leis (i) an duais Spóirt agus (ii)
Spiorad na Féile, an Torc Ór, buaic-ghradam na Féile don saothar is fearr
i dteanga Cheilteach. Ríomhaíonn an clár faisnéise seo stair an Ráis, a
bunaíodh i ���� agus a thuill cáil agus conspóid lena linn toisc go raibh
an lucht eagrúcháin ag feidhmiú i ré ina raibh an pholaitíocht agus an
spórt fite fuaite le chéile agus ina raibh aighneas go leor ann maidir le
hionadaíocht thar ceann na hÉireann ag comórtais idirnáisiúnta.
Thug Cúlacaint, an duais leis don Aip is Fearr d’Fhoghlaimeoirí, an
chéad bhliain ag an duais-aicme áirithe seo a bheith bronnta ag an
bhFéile. Foireann TG� féin a d’fhorbair agus a léirigh an Aip seo ina
gcuirtear ��� íomhá agus focal Gaeilge i láthair ar bhealach spraíúil,
tarraingteach agus tá gach focal ráite agus le cloisteáil mar áis don
fhoghlaimeoir. Tá leathanach ann freisin inar féidir leis an úsáideoir dul
i mbun scríbhneoireachta, ealaíne agus líníochta dó féin. Tá breis is
��,��� cóip den Aip seo (agus an dara heagrán, Cúlacaint�) íoslódáilte
go dtí seo.
Ghnóthaigh an clár John Doherty, Ar Leirg na Gaoithe an Torc
don Chlár Ealaíne is Fearr. Saothar faisnéise é seo ar an bhfidléir
cáiliúil Conallach ina dtugtar chun cuimhne cumas, scil agus ealaíon
an Dochartaigh, duine de na fidléirí ab iomráití lena linn. Baintear
leas as scannán cartlainne agus tugtar ómós don rian a d’fhág sé ar
fhidléireacht a cheantair dúchais agus ar fud na hÉireann. .
Bronnadh an Torc don Chlár Fíorasach Siamsaíochta is Fearr ar Scéal
na Gaeilge, dhá shaothar faisnéise a rianaíonn aistear na teanga ó thús
ama go dtí an lá atá inniu ann. Is é an tOllamh Alan Titley an láithreoir
agus le meascán míreanna beochana, grafaicí agus beochaintí cliste
greannmhara agus cuairteanna ar láithreacha stairiúla. Nochtann an
tsraith stair na Gaeilge lena léargas spraíúil ar na scéalta stairiúla agus
na miotais a bhaineann leis an teanga. An comhlacht Rosg ó Ghaeltacht
na Gaillimhe a léirigh le maoiniú ó Údarás Craolacháin na hÉireann agus
ó Fhoras na Gaeilge. Taispeánadh Scéal na Gaeilge anseo i gCeatharlach
i rith Seachtain na Gaeilge ���� san Amharclann GB Shaw agus bhain
daltaí na hIdirbhliana an-taithneamh as an scannán a léiríonn stair na
teanga i slí nua-aimseartha, spraíúil agus spreagúil.
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Reachtáileadh Féile Náisiúnta
Drámaíochta ���� in Amharclann
Chois Fharraige, Conamara, thar
dheireadh seachtaine Bealtaine
agus i measc na ndrámaí a bhí
ar chlár na féile léirigh Aisteoirí
an Lóchrainn as Ceatharlach an
dráma ‘An Cráiteachán’. Bhí cúis
chéiliúrtha ag an ngrúpa nuair a
bronnadh trí ghradam orthu ag an
bhféile mhór seo.
Bhí sceitimíní ar an ngrúpa
agus trí ghradam á mbailiú acu
as ard-chaighdeán an léirithe ar
“An Cráiteachán” le gradam don
léiritheoir Con Ó Cróinín agus

dhá ghradam aisteoireachta do
Chathal ó Catháin agus d’Áine Ní
Chuinn.
Déantar comhghairdeas ó
chroí leis an gcumann áitiúil as
ainmniúchán a fháil don fhéile
náisiúnta agus as na trí Ghradam
móra a bhuachaint ag an ocáid.
Tá ardchaighdeán bainte amach
ag Aisteoirí an Lóchrainn ó
athbhunaíodh an compántas trí
bliana ó shin. I mbliana cheana
féin bhí cúig ghradam bainte
amach acu as sár-léiriú ar an sean
dráma scríofa ag Molière ach
aistrithe go Gaeilge ag Seán Ó

Morónaigh.
Is é Con Ó Cróinín an léiritheoir
agus tá dáréag sa chompántas.
Bhí deireadh seachtaine den
scoth ag an ngrúpa a thaisteal go
Conamara don ocáid áit a raibh
sé dhráma á léirú idir oíche Aoine
agus tráthnóna Sathairn. Guíonn
Glór Cheatharlach chomhgairdeas
ó chroí ar Aisteoirí an Lóchrainn
agus iad tar éís dráma a léiriú
agus dul san iomaíocht ag an
leibhéal is airde leis na cumainn
drámaíochta eile ag an bhFéile
Náisiúnta, agus gach uile cumann
eile lonnaithe i gceanntair
Gaeltachta mar An Rinn, Corca
Dhuibhne, Cúl Aodha agus Na
Dúnaibh.
Gluais / Glossary:
An Cráiteachán The
Hypochondriac
Gradam
Award
Ainmniúchán
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Ardchaighdeán High Standard
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Translated
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Based
Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

Aisteoirí an Lóchrainn a léirigh an dráma ‘An Cráiteachán’ ag an bhFéile
Náisiúnta Drámaíochta i gConamara.

Sráid an Choláiste, Ceatharlach
(���) ������� / (���) �������
emma@glorcheatharlach.ie
www.glorcheatharlach.ie
Cuardaigh Glór Cheatharlach ar
Facebook!
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Bhronn an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich gradam ar an léiritheoir Con ó Cróinín

Is Leor Beirt fós!

\Tá ag éirí go han-mhaith le Ciorcal
Gaeilge na Maidine a bhíonn
ar siúl gach maidin Mháirt sa
Leabharlann ar Shráid an Tulaigh,
Ceatharlach. ‘Is Leor Beirt’ is
teideal don chiorcal agus tugtar
cuireadh do dhaoine bualadh
isteach ann aon am ó ��.����.��r.n. Máirt ar bith a oireann
dóibh.
Tugann ciorcal na maidine
deis iontach do dhaoine nach
n-oireann na ciorcail san oíche
dóibh ar chúiseanna éagsúla.
Cuirtear fáilte roimh gach éinne
idir chainteoirí líofa, foghlaimeoirí
agus iad siúd ar chúpla focal.
Bíonn caint, comhrá agus

comhluadar ann agus cupán tae
ar fáil chomh maith! Buail isteach
Máirt éigin agus bain triail as do
chuid Gaeilge. Níl slua ag teastáil
chun daoine a chur ag labhairt in
áit ar bith ar domhan- is leor beirt!
Gluais:
Glossary:
is leor beirt
two will do
ciorcal na
maidine
morning circle
leabharlann
library
líofa
fluent
foghlaimeoirí learners
comhrá
conversation
comhluadar
company
slua
crowd
bain triail as
try it out
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