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Glór Cheatharlach
Comórtas Náisiúnta
Amhránaíochta ���� i
gCeatharlach
SEOLADH an Comórtas
Náisiúnta Amhránaíochta ����
ag Oireachtas na Samhna i
gCill Airne chun Amhrán na
hÉireann a roghnú do Chomórtas
Idirnáisiúnta Pan Cheilteach
����. Ní foláir an t-amhrán
a bheith as Gaeilge. Is gá na
focail agus an ceol a bheith
nuachumtha agus glacfar le
hamhrán traidisiúnta, pop
amhrán, amhrán tíre nó amhrán
rac ceilteach. Glacfar le hiarratais
ar dhlúthdhiosca suas go �.��i.n.
ar an Aoine, �� Eanáir ����.
Déanfar gearrliosta de na
hiarratais is fearr agus beidh na
hamhráin a roghnófar le canadh
ag an gComórtas Náisiúnta
a reachtálfar ins an Óstán
Seven Oaks, Ceatharlach ar an
Satharn, � Márta, ����. Beidh
comórtas speisialta i mbliana
d’iomaitheoirí faoi �� mbliana
d’aois ar an oíche chéanna. Mar
sin cuirfear fáilte roimh amhráin
nuachumtha ó amhránaithe
aonair agus ó ghrúpaí ceoil óga
agus beidh €��� chomh maith le
trófaí le buachaint.
Beidh Ollie Hennessy ar
fáil mar stiúrthóir ceoil agus
beidh moltóirí aitheanta i
láthair. Measfar na hamhráin ar
fheabhas na bhfocal, an cheoil
agus an cur i láthair. Is é IMRO a
bheidh mar phríomh urra ar an
gComórtas Náisiúnta i gcomhar

‘GAEILGE ��’ i scoileanna
ar ��ú Samhain
TÁ cuireadh á thabhairt do
dhaltaí scoile ar fud na tíre
tabhairt faoi dhúshlán mór
Gaeilge ar an gCéadaoin, ��
Samhain agus an Ghaeilge
amháin a labhairt ar feadh
�� uair an chloig. ‘Gaeilge
��’ a thugtar ar an dúshlán
seo, a bheidh mar cheann de
phríomhimeachtaí deireanacha
Bhliain na Gaeilge ����.
Is é aidhm an dúshláin Gaeilge
�� ná daoine óga a spreagadh
chun labhairt as Gaeilge
amháin do �� uair a’ chloig: sa
bhaile, ar scoil, le siopaí agus
gnólachtaí, timpeall an bhaile,
le cairde, sa chlub spóirt nó
óige agus eile. Cabhróidh sé le
hintinní na ndaoine óga a oscailt
agus taithí dearfach a thabhairt
dóibh maidir le húsáid na
Gaeilge ina saoil. Tá an dúshlán
seo oiriúnach do mhúinteoirí
atá ag iarraidh a gcuid daltaí
a spreagadh ó thaobh na

Daithí Ó Sé le hÁine Durkin agus Seoirse Ó Dochartaigh, buaiteoirí an
Chomórtais Náisiúnta Amhránaíochta ����

le Gael Linn. €�,��� agus trófaí
an duais don bhuaiteoir chomh
maith le dul ar aghaidh ar son
na tíre chuig an comórtas
idirnáisiúnta a bheidh ar siúl
le linn na Féile Pan Cheilteach
i nDoire i mí Aibreáin. Beidh
amhrán na hÉireann in iomaíocht
leis na hamhráin náisiúnta eile
ag Alba, An Bhreatain Bheag,
Oileán Mhanann, Corn na
Breataine agus An Bhriotáin
chun an Corn Pan Cheilteach a
bhuachaint.
Tá rialacha agus foirmeacha
iarratais ar fáil ar shuíomh
greasáin www.panceltic.ie nó is

féidir glaoch a chur ar oifig Ghlór
Cheatharlach ar ��� �������,
��� �������. Is é an seoladh
d’iarratais le dlúthdhioscaí
san áireamh ná An Comórtas
Amhránaíochta Pan Cheilteach,
Glór Cheatharlach, Sráid an
Choláiste, Ceatharlach.

GLUAIS

Gaeilge de. Tá rogha acu freisin
síntiús airgid a thabhairt do
charthannacht éigin agus iad
ag baint taitnimh as Gaeilge ��.
Is féidir tuilleadh eolais
faoin dúshlán a fháil ó oifig
Sheachtain na Gaeilge, atá i
mbun riaracháin an dúshláin,
ag +��� (�)� ������� nó ar
www.snag.ie.

GLUAIS

cuireadh
dúshlán
aidhm
spreagadh
intinní
dearfach
rogha
síntiús
carthannacht

GLOSSARY

invitation
challenge
purpose
encourage
minds
positive
option
donation
charity

SPRAOI ag Tuistí
agus Leanaí

GLOSSARY

nuachumtha newly composed
rac ceilteach
celtic rock
dlúthdhiosca
cd
gearrliosta
shortlist
iomaitheoirí
competitors
amhránaithe Aonair solo singers
stiúrthóir ceoil musical director

Suíomh nua Sean Nóis Seolta

TÁ áis nua tharraingteach curtha
ar fáil ag TG� don uile dhuine ar
suim leis amhránaíocht an tsean
nóis. Ag Oireachtas na Gaeilge i
gCill Airne, seoladh www.tg�.ie/
seannos suíomh nuálach TG�.
Tá ansin, don chéad uair in
aon áit amháin ar-líne, rogha
shubstaintiúil de na taifeadtaí
sean nóis atá craolta ar TG� féin,
idir chláir agus bheochraoladh
Oireachtais le blianta beaga
anuas.
Soláthraíonn an Suíomh saorrochtain ar fud an domhain
ar mhór-amhráin na Gaeilge,
á gcasadh ag togha na namhránaithe ó na Gaeltachtaí ar
fad agus ó áiteanna eile freisin,
breis is ��� amhrán á gcasadh
ag �� amhránaí. Is féidir leis
an úsáideoir féachaint ar an
amhrán á chasadh agus na
focail a léamh ag an am céanna.
Tá an t-ábhar leagtha amach
le gur féidir é a chuardach faoi
cheannteidil éagsúla, de réir
teideal an amhráin nó ainm an
amhránaí (in ord aibítir de réir
ainm baiste), contae dúchais an

amhránaí nó téama an amhráin.
Ag labhairt dó ag an seoladh,
dúirt leascheannasaí TG�,
Pádhraic Ó Ciardha, gur
theastaigh ón stáisiún an taisce
luachmhar amhrán atá aige a
chur ar fáil don phobal. Mhol sé
na hamhránaithe as a gcumas
agus luaigh an obair mhór atá
déanta ag foireann TG� féin chun
an saothar seo a thabhairt chun
críche. “Bainfidh foghlaimeoirí,
taighdeoirí, scoláirí agus lucht
ceoil tairbhe as an áis iontach

seo,” a dúirt sé “agus cabhróidh
sé leis an traidisiún a bhuanú
agus a sheachadadh. Tá sé
ar intinn againn bheith ag cur
leis an suíomh i gcónaí agus
tuilleadh de sheoda sean nóis
na cartlainne a chur ar fáil don
phobal. “
Tá an suíomh faoi lán seoil
anois agus ar fáil do chách. Gach
eolas ar www.tg�.ie/seannos.
GLUAIS

GLOSSARY

Áis nua
New resource
Taifeadtaí
Recordings
Beochraoladh Live Broadcasts
Ceannteidil
Headings
Taisce Luachmhar Amhrán
Saothar
Work

Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

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

Spraoi ag tuistí agus leanaí

TIOCFAIDH SPRAOI, an grúpa
dátheangach Tuistí/Leanaí,
le chéile arís an Satharn seo
chugainn, �� Samhain ag ��
a chlog ar maidin. Bunaíodh
SPRAOI an samhradh seo caite
agus tagann an grúpa le chéile
gach dara Dé Sathairn in Ionad
Phobail Darach Úr. Bíonn tae
agus caife do na tuismitheoirí
agus comhrá dátheangach ar
siúl acu fhad is a bhíonn na páistí
ag spraoi. Cuirtear fíorchaoin
fáilte roimh éinne go bhfuil
suim acu Gaeilge a labhairt lena
bpáistí agus iad i suíomh spraíúil,
neamhfhoirmiúil. Ní gá a bheith
líofa sa Ghaeilge ach díreach
suim inti agus sásta triail a
bhaint aisti!
Baineann idir pháistí agus tuistí
an-taitneamh as an teacht le
chéile i gcónaí agus bíonn tae/
caife/brioscaí chomh maith le

sú do na páistí san áireamh.
Cuirtear béim ar labhairt na
Gaeilge agus is breá leis na
páistí amhráin agus rímeanna
beaga a chasadh trí Ghaeilge ag
deireadh an tseisiúin.
Eagraithe i gcomhar le
Comhluadar Teo, tá an grúpa
SPRAOI oiriúnach d’éinne le
páistí suas go � bliana d’aois. Tá
gach eolas ar fáil ó Emma i nGlór
Cheatharlach ar (���) �������.
Bígí linn agus beidh fáilte roimh
chách!

GLUAIS

GLOSSARY

tuistí/leanaí parents/toddlers
dátheangach
bilingual
líofa
fluent
san áireamh
included
eagraithe
organised
oiriúnach
suitable
go háirithe
especially

