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1  Lèirmheas a’ Chathraiche 

Tha e a’ toirt toileachas mòr dhomh Aithisg 
Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal airson 2017 a 
chur fo ur comhair, agus ’s e seo a’ bhliadhna 
mu dheireadh a bhios agam mar Chathraiche 
na buidhne.  Tha na 6 bliadhna a tha mi air a 
chur seachad mar Bhall de Bhòrd Stiùiridh 
Fèisean nan Gàidheal air còrdadh rium glan 
fhèin agus an ùine a bha mi nam Chathraiche 
airson nan 4 bliadhna mu dheireadh.  Tha 
pailteas dhleastanasan a’ tighinn ort le dreuchd 
a’ Chathraiche, agus tha mi fada an comain 
nam Ball eile airson na taice mòire a thug iad 
dhomh gus dèanamh cinnteach gun rachadh 
obair na buidhne air adhart mar bu chòir. 

Tha an Aithisg Bhliadhnail seo a’ dearbhadh 
gun deach ar prògram obrach airson na 
bliadhna, a chaidh aontachadh le Alba 
Chruthachail, Iomairt na Gàidhealtachd is nan 
Eilean agus Bòrd na Gàidhlig, a thoirt gu buil 
agus sinn a’ coileanadh obair nach beag is 
buadhmhor san ùine sin.  Bha sinn toilichte 
seirbheisean a lìbhrigeadh do Chomhairle na 
Gàidhealtachd, Comhairle nan Eilean Siar agus 
Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, agus gun 
d’ fhuair sinn grunn chùmhnantan bho 
ùghdarrasan ionadail is buidhnean poblach 
eile, a chaidh a choileanadh tron t-seirbheis 
Fèisgoil againn. 

Ràinig obair Fèisean nan Gàidheal air faisg air 
71,000 neach sa bhliadhna a dh’fhalbh, agus 
chithear mìneachadh mionaideach air an 
àireimh sin nas fhaide air adhart san aithisg 
seo.  Gheall sinn tabhartasan luach £310,000 do 
dh’Fhèisean ionadail airson nan tachartasan 
aca ann an 2016-17. 

’S e prìomh amas Fèisean nan Gàidheal taic a 
chumail ris na Fèisean agus gun tig leasachadh 
is leudachadh orra.  Tha gach Fèis a’ faotainn 
taic chunbhalach bho Oifigear Leasachaidh, a 
bhios ainmichte mar phrìomh neach-taice 
dhaibh; agus a bharrachd air sin, gheibh na 
Fèisean taic bhon sgioba obrach air fad againn, 
tabhartasan maoineachaidh, àrachas, cothrom 
air ionnstramaidean ciùil, trèanadh agus taic le 
‘foillseachaidhean fiosrachaidh’ mar phàirt den 
bhallrachd aca. 

Chuir sinn fàilte air Fèis ùr ann an Tairbeart 
Loch Fìne sa bhliadhna a dh’fhalbh, agus chùm 
Fèis an Iar-dheas a’ chiad tachartas aca san 
Dàmhair 2016 ann an Dùn Phris.  Bha sinn fìor 
thoilichte fhaicinn gun deach comataidh ùr a 
chur air chois airson Fèis Obar Dheathain, agus 
chùm iad na ciad thachartasan aca bho chionn 
8 bliadhna. Chomharraich Fèis Rois 30 bliadhna 
bho thòisich iad agus chomharraich Fèis a’ 
Bhaile an 25mh ceann-bliadhna acasan.  
Chaidh obair a dhèanamh gus Fèis Ghàidhlig 
Ghlaschu a thòiseachadh a-rithist. 

Tha mar a tha na Fèisean air soirbheachadh gu 
mòr an urra ris an obair ionmholta a tha an 
luchd-obrach saor-thoileach air a dhèanamh 
thairis air ùine fhada.  Bha sinn air ar dòigh glan 
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gun deach aithne a thoirt don obair a tha 
Catrìona Nic an t-Saoir air a dhèanamh nuair a 
fhuair i àite ann an Talla nan Gaisgeach airson 
Ceòl Traidiseanta na h-Alba airson a h-Obair sa 
Choimhearsnachd.  Tha i air a bhith ag obair gu 
saor-thoileach aig na Fèisean airson iomadh 
bliadhna agus bha i na Cathraiche aig Fèisean 
nan Gàidheal aig aon àm.  Chaidh an obair aig 
fear a tha air a bhith na oide aig Fèisean, 
Gòrdan Connell, aithneachadh cuideachd nuair 
a fhuair esan àite ann an Talla nan Gaisgeach 
airson a bhith a’ teagasg a’ bhogsa ann an 
Tiriodh.  Fhuair Peigi NicIllInnein, Ball de Bhòrd 
Stiùiridh Fèisean nan Gàidheal agus Cathraiche 
Fèis Eilean an Fhraoich, duais airson Seirbheis 
Phoblach don Choimhearsnachd mar aithne air 
an obair a rinn i gus cuideachadh le bhith a’ cur 
a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail air dòigh agus a h-
obair shaor-thoileach sa choimhearsnachd.  
Ghlèidh Shannon Cowie, a b’ àbhaist a bhith a’ 
gabhail pàirt ann am Fèis na h-Òige agus Fèis 
Rois, an duais Tosgaire Òg na Bliadhna aig 
Duaisean Gàidhlig na h-Alba.  Tha sinn a’ cur 
meal-a-naidheachd air a h-uile duine aca. 
 
Bha sinn toilichte gun tug Alba Chruthachail 
taic a-rithist do Thasgadh, an sgeama 
thabhartasan airson nan ealain dùthchasach a 
tha Fèisean nan Gàidheal a’ ruith às an leth, às 
dèidh do mar a shoirbhich leis ann an 2015-16.  
Sa bhliadhna a dh’fhalbh, chaidh tabhartasan 
luach £31,500 a thoirt do 52 pròiseactan a bha 
ag obair an lùib nan ealain dualchasach.  Tha 
sinn an comain buill a’ phannail a bhios a’ 
dèanamh feum den cuid eòlais gus co-
dhùnaidhean a dhèanamh air cò gheibh 
tabhartas - pannal neo-eisimeileach a tha fa 
leth bho Fhèisean nan Gàidheal. 
 
Sa Ghiblean 2016 chùm sinn an tachartas 
còmhnaidheach Gàidhlig againn, 5 Latha, 
airson a’ chòigeamh uair.  Fhuair an fheadhainn 
a ghabh pàirt ann cothrom air taghadh farsaing 
de chur-seachadan is obair sa 
choimhearsnachd, agus bha seiseanan ciùil 
ann, agus gach nì air a dhèanamh tron 
Ghàidhlig san àite far a bheil an tachartas 
stèidhichte: Taighean-dubha nan Gearrannan 
ann an Càrlabhagh.  Tha sinn gu mòr an 
comain muinntir an àite a tha cho fialaidh leis 
an taic a tha iad a’ toirt don tachartas agus don 
òigridh. 

Tha leudachadh mòr air tighinn air an t-
seirbheis Fèisgoil aig Fèisean nan Gàidheal sa 
bhliadhna a dh’fhalbh.  Tha sinn gu h-àraidh 
toilichte gun deach na clasaichean Blasad 
Gàidhlig a chur air chois, a tha a’ tabhann 
leasanan do sgoiltean far nach eil an cànan air a 
teagasg mu thràth, agus tha sin a’ cuideachadh 
le bhith a’ coileanadh amasan Riaghaltas na h-
Alba a thaobh 1+2 chànan.  Tha sinn a-nis a’ 
lìbhrigeadh teagasg Gàidhlig ann an grunn 
ùghdarrasan ionadail far a bheil an t-iarrtas 
airson nan clasaichean a’ sìor dhol am meud.  
Mar thoradh air sin fhuair sin cothrom cosnadh 
agus cothroman trèanaidh a thoirt do ghrunn 
oidean, agus an àireamh dhiubh a tha a dhìth a’ 
dol suas. 
 

 
 
Chùm sinn oirnn a’ toirt seachad chlasaichean 
tro Iomairt Chiùil na h-Òigridh (ICO) do 
Chomhairle na Gàidhealtachd agus ann an 
Siorrachd Rinn Friù.  Fhuair sinn fios sa 
bhliadhna a dh’fhalbh gum biomaid a’ faighinn 
nas lugha taic-airgid airson OCI bho 
Chomhairle na Gàidhealtachd airson na 
bliadhna sgoile 2017-18, agus bheir sin buaidh 
air an àireimh de sheiseanan as urrainn dhuinn 
a thoirt seachad sna sgoiltean.  Tha tòrr 
thoraidhean fìor mhath air a bhith ann thairis 
air an deich bliadhna agus còrr bho thòisich 
sinn a’ teagasg tro ICO.  Ged a tha lùghdachadh 
nach beag gu bhith sa mhaoineachadh a 
gheibh sinn, nì sinn ar dìcheall gus dèanamh 
cinnteach gum faigh na sgoilearan leasanan 
ciùil fìor mhath agus eòlas prìseil is tlachd bhon 
t-seirbheis againn.  
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Shoirbhich gu mòr leis an obair dràma againn 
a-rithist ann an 2016.  Chuir sinn air dòigh agus 
thug sinn taic do dh’Fhèisean Dràma ann an 
Earra-Ghàidheal is Uibhist, far an robh sinn ag 
obair le bun-sgoiltean san dà sgìre gus sgilean 
dràma na cloinne a leasachadh agus dealbh-
chluichean goirid a chur air an àrd-ùrlar, agus 
chaidh làithean a chur air dòigh gus obair nan 
sgoilearan a thaisbeanadh. Lean an com-
pàirteachas againn le Eden Court Creative, le 
taic bho Stòras Leasachaidh Dràma na Gàidhlig 
aig Bòrd na Gàidhlig, agus sinn a’ ruith 
chlubaichean dràma ann am Baile 
Dhubhthaich is Inbhir Pheofharain.  Chaidh 
cuirm dràma a chur air dòigh air an oidhche aig 
Eden Court san Dàmhair mar thoradh air obair 
nan clubaichean. 
 
Chaidh ar buidheann dràma oideachaidh, 
Meanbh-Chuileag, air chuairt timcheall nan 
sgoiltean Gàidhlig san Lùnastal is san t-Sultain 
le dealbh-chluich, Le Meas, a bha a’ coimhead 
air a’ chuspair, saoranachd.  Bha cuairt eile ann 
leis a’ phanto Ghàidhlig againn, Hansel is Gretel 
agus Fèill Mhòr na Fuine, air a’ chiad seachdain 
den Dùbhlachd, agus mar phàirt den chuairt 
bha cothrom aig a’ mhòr-shluagh am panto 
fhaicinn ann an Inbhir Nis agus thàinig deagh 
shluagh ga fhaicinn.  Chaidh a’ bhuidheann 
dràma againn airson nan tràth-
bhliadhnaichean, Hùb-Hàb, air chuairt grunn 
thursan air feadh na bliadhna le Hùb-Hàb air 
Ghleus, agus chòrd na taisbeanaidhean dràma 
aca gu mòr ri daoine agus tha fianais ann gu 
bheil iarrtas mòr ann airson barrachd 
thachartasan airson clann den aois seo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaidh an Sgoil Shamhraidh Dràma a chumail 
ann am Port Rìgh san Iuchar 2016, agus chaidh 
dà chuirm coimhearsnachd a chur air dòigh sa 

Phloc agus ann an Cille Mhoire mar phàirt den 
chola-deug.  Cuideachd, rinn na h-oileanaich 
film goirid airson na farpaise FilmG, agus bha 
sinn glè thoilichte nuair a fhuair iad an duais 
airson an Fhilm as Fheàrr leis an fhilm aca, Faigh 
Wi-Fi! 
 
Thug Fèisean nan Gàidheal taic do 8 Cèilidhean 
air Chuairt ann an 2016, a’ gabhail a-steach 
còmhlan ùr a chaidh a stèidheachadh tro Fhèis 
Inbhir Narainn.  Chluich muinntir nan 
Cèilidhean aig còrr is 200 tachartas sna 
coimhearsnachdan aca fhèin, agus aig fèisean 
ciùil, leithid Fèis Bhlas, agus bha còrr is 15,000 
neach an làthair aig na diofar chèilidhean is 
cuirmean.  Thug Fèis Rois taic iad fhèin do 3 
Cèilidhean eile air Chuairt. 
 
Le Guth na nGael, bha cothrom co-obrachaidh 
aig luchd-ciùil òga le Gàidhlig is Gaeilge, a 
chuir sinn air dòigh ann an com-pàirt ri Ionad 
Oriel ann an Dún Dealgan ann an Èirinn.  Fhuair 
am pròiseact taic-airgid bho iomairt Cholmcille 
aig Bòrd na Gàidhlig.  Thàinig 15 duine òg aois 
eadar 16 is 22 còmhla à Èirinn is Alba gus 
beachdachadh air cànanan is cultar na dà 
Ghàidhealtachd agus gus co-phàirteachadh a 
dhèanamh air na cànanan is cultar sin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bha sinn toilichte, ann an co-bhuinn ri Comann 
Crann na h-Alba agus Comhairle Bhreatainn 
ann an Alba, cothrom a thoirt do neach-ciùil òg 
tabhartas a ghleidheadh gus siubhal thall 
thairis agus cur ris na sgilean is eòlas ciùil aca.  
’S i Brìghde Chaimbeul, a chleachd a bhith a’ 
dol gu na Fèisean agus a ghabh pàirt sna 
Cèilidhean air Chuairt, a fhuair an tabhartas 
agus roghnaich i a dhol a Bhulgàiria gus 
ionnsachadh mu na nòsan is dualchas 
pìobaireachd aca. 
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Chaidh an 12mh Fèis Bhlas a chumail eadar 2 is 
10 Sultain 2016, ann an co-bhuinn ri Comhairle 
na Gàidhealtachd.  Bha 45 consairtean aig an 
Fhèis agus bha prògram farsaing aca 
cuideachd airson sgoiltean is 
coimhearsnachdan, agus thairis air an Fhèis air 
fad bha còrr is 9,000 duine an làthair aig na 
diofar thachartasan.  Tha sinn gu mòr an 
comain Comhairle na Gàidhealtachd, Bòrd na 
Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd is nan 
Eilean, Alba Chruthachail agus Comhairle Earra-
Ghàidheal is Bhòid airson na taice a thug iad do 
Bhlas 2016 agus ar taing do Danwood 
Highland a thug taic-urrasachd don Fhèis. 
 
Bu thoigh leam moladh a dhèanamh air Donna 
NicRath aig a bheil Firefly Productions, an 
companaidh aig an robh an cùmhnant bho 
thòisich Blas gus Fèisean nan Gàidheal a 
chuideachadh ann a bhith ruith na Fèise.  Cho-
dhùin Donna nach robh i airson an cùmhnant 
aice ùrachadh às dèidh Samhain 2016 agus tha 
sinn a’ guidhe gach soirbheachas dhi na h-
obair agus tha sinn a’ toirt taing mhòr dhi 
airson na rinn i gus Blas a chur air dòigh san 12 
bliadhna a bha i ag obair còmhla rinn. 
 
A dh’aindeoin ’s mar a bha cùisean gu math mì-
chinnteach aig toiseach 2017, rinn Comhairle 
na Gàidhealtachd co-dhùnadh gun a bhith a’ 
toirt ghearraidhean a-steach a bhiodh air 
buaidh mhòr a thoirt air Blas.  ’S e faochadh a 
bh’ ann nuair a chuala sinn aig toiseach a’ 
Mhàirt gum biodh maoineachadh ann gus Blas 
a chumail ann an 2017.  Bu thoigh leam taing a 
thoirt do Chomhairle na Gàidhealtachd airson 
na taice cunbhalaiche a tha i air a thoirt don 
fhèis, fèis air a bheil tòrr dhaoine bhon 
Ghàidhealtachd, agus àiteachan eile, a’ 
frithealadh agus iad a’ faighinn cothrom 
barraichte gus eòlas a chur air ealain, dualchas 
agus cànan nan Gàidheal.  Tha sinn a’ 
coimhead air adhart ri bhith a’ neartachadh a’ 
chom-pàirteachais seo feuch an tèid 
meudachadh a thoirt air buaidh is ruigsinn Fèis 
Bhlas. 
 
Chaidh Coinneamh Bhliadhnail is Co-labhairt 
Fèisean nan Gàidheal a chumail san Aghaidh 
Mhòir ann an 2016.  Bha deagh chuid de luchd-
eagrachaidh is luchd-taice nam Fèisean an 
làthair, agus bha e na adhbhar gàirdeachais 

dhuinn fàilte a chur air an Leas-Phrìomh 
Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson 
Sgilean is Foghlaim, Iain Swinney BPA, mar 
phrìomh òraidiche, agus uallach aige 
cuideachd airson na Gàidhlig.  Chuir e an cèill 
an taic a bh’ aige fhèin airson adhartachadh na 
Gàidhlig agus airson amasan an Riaghaltais 
don chànan.  Bha e gu sònraichte math a bhith 
a’ cluinntinn mun luach a tha Riaghaltas na h-
Alba a’ cur ann an obair Fèisean nan Gàidheal, 
agus thug iad £33,000 dhuinn mar thaic do 
thuilleadh adhartais le Fèisgoil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuideachd aig a’ cho-labhairt, bhruidhinn 
Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Shona 
NicIllinnein, air obair na buidhne agus an ath 
Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig. 
 
Ged nach d’ fhuair Fèisean nan Gàidheal duais 
aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba an turas seo, 
chaidh ar n-ainmeachadh air a’ gheàrr-liosta 
airson dà dhuais - Duais Eaconamach na 
Gàidhlig agus An Duais Ealain is Chultarach. 
 
Chùm sinn seiseanan trèanaidh do dh’oidean a 
bha a’ toirt sheiseanan ICO seachad ann an 
sgoiltean Comhairle na Gàidhealtachd agus a 
bha a’ lìbhrigeadh seiseanan Blasad Gàidhlig 
sna sgìrean aig grunn ùghdarrasan ionadail tro 
Fhèisgoil.  Ghabh luchd-obrach saor-thoileach 
bho na Fèisean pàirt ann an diofar 
sheòrsaichean trèanaidh airson an 
cuideachadh le bhith a’ lìbhrigeadh obair nam 
Fèisean aca. Chùm ar luchd-obrach orra 
a’ leasachadh nan sgilean proifeiseanta aca, tro  
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sheiseanan trèanaidh airson sgilean Gàidhlig 
agus ann an cuspairean eile feuch am bi iad a’ 
sìor neartachadh nan sgilean dreuchdail aca. 
 
Chaidh an obair gus cùrsaichean trèanaidh a 
dhealbh do dh’oidean ùra agus oidean le eòlas 
a chur a-mach gu tairgse agus chaidh an 
cùmhnant a bhuileachadh air Iain Fionnlagh 
MacLeòid.  Leis na cùrsaichean ùra seo, a thèid 
a lìbhrigeadh le diofar luchd-teagaisg 
uidheamaichte, thèid againn air trèanadh a 
thoirt seachad ann an Gàidhlig no Beurla gus 
dèanamh cinnteach gum bi na sgilean a tha 
dhìth air oidean aca gus an obair aca a 
dhèanamh. 
 
Chaidh an goireas sgoinneil a chaidh a 
chruthachadh mar phàirt den phròiseact, 
Fuaran, a fhuair taic bho Mhaoin Dualchais a’ 
Chrannchuir, a sgaoileadh gu fad is farsaing am 
measg nam Fèisean, sgoiltean, leabharlannan, 
na meadhanan agus ionadan eile.  Fhuair 
feadhainn de na daoine a ghabh pàirt ann am 
Fuaran cothrom thairis air a’ bhliadhna a 
dh’fhalbh toraidhean a’ phròiseict a 
thaisbeanadh aig Fèis Bhlas, Celtic Colours 
agus Celtic Connections. Bha e na thoileachas 
dhuinn gun deach aithne a thoirt do mar a 
shoirbhich leis a’ phròiseact aig Duaisean Ceòl 
Traidiseanta na h-Alba far an deach am 
pròiseact a chur air adhart airson na duaise, 
Pròiseact Coimhearsnachd na Bliadhna. Aig a’ 
cheann thall chaidh an duais sin a ghleidheadh 
le Fèis Rois, agus tha sinn ro thoilichte meal-a-
naidheachd dha-rìribh a chur orra agus iad a’ 
comharrachadh an 30mh ceann-bliadhna aca. 
 
Chuir sinn an t-seirbheis FèisTV againn air bhog 
sa Mhàrt 2017, a bhios a’ tabhann diofar 
chothroman do luchd-amhairc air feadh an t-
saoghail gus a dhol an sàs ann an obair Fèisean 
nan Gàidheal.  Mar phàirt den t-seirbheis 
bithear a’ craoladh ceòl beò air-loidhne bho 
Bhlas, na Fèisean agus na Cèilidhean air Chuairt 
agus bidh Oide a’ tabhann leasanan ann an ceòl 
is seinn Ghàidhlig, air an lìbhrigeadh ann an 
Gàidhlig agus Beurla.  Tha sinn gu mòr an 
comain Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean 
agus Bòrd na Gàidhlig airson na taic-
maoineachaidh aca a leig leinn an t-seirbheis 
ùr, thogarrach seo a chur air chois.  
 

Chaidh luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal an 
sàs a-rithist ann an grunn lìonraidhean is 
bhuidhnean cudromach, leithid: am Fòram 
airson Ceòl Traidiseanta, Buidheann-
chomhairleachaidh Alba Chruthachail airson 
nan Ealain Dualchasach, Fòram Ciùil Òigridh na 
Gàidhealtachd, Lìonraidh Dràma na Gàidhlig, a’ 
Bhuidheann Chom-pàirteach airson Ceòl ann 
am Foghlam, agus Com-pàirteachas Ealain 
Òigridh na Gàidhealtachd, a tha air a stiùireadh 
le Fèis Rois. 
 
Tha Fèisean nan Gàidheal fada, fada an comain 
nam buidhnean a bhios a’ toirt taic do ar n-
obair.  Leis an obair againn le Fèisgoil, chaidh 
againn air deagh chuid den teachd-a-steach 
againn a chosnadh tro chùmhnantan le 
buidhnean eile agus tha sin gar cuideachadh le 
bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil 
maoineachadh gu leòr ann airson nam Fèisean 
aig àm gu math cugallach airson na h-
eaconamaidh. 
 
Chaidh Nicola Simpson, an t-Àrd-oifigear 
Leasachaidh againn, air fòrladh màthaireil.  Tha 
sinn a’ cur meal-a-naidheachd air Nicola is a 
teaghlach agus gille beag aca a-nis, leis an 
ainm Keir.  Fhad ’s a bha i dheth, ghabh 
Raonaid Harris a dreuchd Àrd-oifigear 
Leasachaidh os làimh, agus chuir sinn fàilte air 
Karen Oakley a thòisich san sgioba mar Oifigear 
Leasachaidh rè ùine shealach. 
 
Chan eil teagamh ann nach bi dùbhlain 
romhainn ann an 2017-18, ach bidh cothroman 
ann cuideachd. 
 
Tha sinn a-nis sa bhliadhna mu dheireadh den 
aonta mhaoineachaidh againn le Alba 
Chruthachail, agus a’ teannadh dlùth air 
deireadh 2016-17 chaidh tòrr obrach a 
dhèanamh gus iarrtas a chur a-steach airson 
maoineachadh cunbhalach a mhaireadh fad 3 
bliadhna bhon Ghiblean 2018.  ’S e 2017-18 a’ 
bhliadhna mu dheireadh den aonta a th’ 
againn an-dràsta le Iomairt na Gàidhealtachd is 
nan Eilean cuideachd, agus thairis air na 
beagan mhìosan a tha romhainn, bidh sinn a’ 
conaltradh riutha gus faighinn a-mach dè an 
taic a b’ urrainn dhaibh a thoirt dhuinn san àm 
ri teachd.  ’S e Bliadhna na h-Òigridh a th’ ann 
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an 2018, agus tha sinn ag obair còmhla ri 
EventScotland mu bhith a’ cur mòr-thachartas 
air dòigh a dhèanadh cinnteach gum biodh na 
Fèisean an sàs san iomairt gus a’ bhliadhna 
shònraichte sin a chomharrachadh. 
 
Mar a bha fìor riamh, ’s e prìomh amas Fèisean 
nan Gàidheal taic a thoirt do na Fèisean fhèin. 
Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh leis an 
Fhòram airson Ceòl Traidiseanta, às dèidh 
sgrùdadh-sluaigh a rinneadh ann an 2015-16, 
bhathar ag ràdh gun robh 17,240 daoine fo 
aois 18 ann an Alba ag ionnsachadh ceòl 
traidiseanta.  Tha na Fèisean ionadail a’ toirt 
taic do chòrr is treas cuid den teagasg ann an 
ceòl traidiseanta a tha ga thoirt seachad airson 
òigridh ann an Alba air fad.  Tha sin gu tur an 
urra ris an obair gun abhsadh a nì an luchd-
obrach saor-thoileach a tha cho deònach an 
ùine aca a thoirt seachad gun phàigheadh sam 
bith.  Às aonais na saothrach sin, cha bhiodh 
iomairt nam Fèisean air tighinn gu bith mar a 
chì sinn an-diugh agus bu thoigh leam uair eile 
mo thaing dhùrachdach a thoirt do na daoine a 
tha ag obair cho cruaidh sna 
coimhearsnachdan aca fhèin. 
 

Tha e na phrìomh amas do dh’Fhèisean nan 
Gàidheal taic is bun-stèidh a thoirt do dh’obair 
nam Fèisean, a tha a’ toirt chothroman do na 
daoine òga a tha a’ gabhail pàirt annta na 
sgilean aca a shìor leasachadh agus na tàlantan 
aca a chur fa chomhair a’ mhòr-shluaigh.  Mar 
thoradh air obair nam Fèisean gheibh oidean 
cothroman cosnaidh.  Bu chòir do bhuill nam 
Fèisean a bhith a’ faireachdainn gum faod iad 
fios a chur gu luchd-obrach Fèisean nan 
Gàidheal uair sam bith a tha iad feumach air 
taic no ma tha iad airson leasachaidhean ùra a 
thoirt gu buil. 
 

San dealachadh, bu thoigh leam an cothrom a 
ghabhail, às leth Bòrd Stiùiridh Fèisean nan 
Gàidheal, ar taing dha-rìribh a thoirt don luchd-
obrach agus a ràdh cho fada ’s a tha sinn nan 
comain airson na h-obrach cruaidhe a bhios iad 
a’ dèanamh agus an dìcheall a bhios a’ iad 
nochdadh san obair aca.  Tha mi a’ guidhe gach 
soirbheachas dhaibhsan, agus do na Fèisean 
uile, sna bliadhnaichean ri thighinn. 
 

’S i Ghàidhlig leam cruas na spiorad 
’S i Ghàidhlig leam cruas na h-èiginn 
’S i Ghàidhlig leam mo thoil inntinn 
’S i Ghàidhlig leam mo thoil gàire 
’S i Ghàidhlig leam mo theaghlach àlainn 
’S i Ghàidhlig leam mo shliabh beatha 
’S i Ghàidhlig leam luaidh mo chridhe 
’S i Ghàidhlig leam gach nì rim bheò 
Mur a b’ e i cha bu mhì. 
 

Donnchadh MacGuaire MBE 
Cathraiche 

Sultain 2017 
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2  Fiosrachadh Àireamhail 2016-17 
 
 

Fèisean 
Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt ann am Fèisean 6,518 

An àireamh luchd-èisteachd airson consairtean nam Fèisean 8,765 

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £253,279 

An t-sùim iomlan air a cosg leis na Fèisean £1,014,197 
 

Cèilidhean air Chuairt 
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £56,680 

An àireamh luchd-èisteachd airson tachartasan nan Cèilidhean air Chuairt 18,870 
 

Fèisgoil  
An àireamh dhaoine a ghabh pàirt ann am Fèisgoil 6,630 

An àireamh luchd-èisteachd airson taisbeanaidhean Fèisgoil 6,499 
 

Blas agus Taisbeanaidhean Eile 
An àireamh luchd-èisteachd airson tachartasan Blas agus taisbeanaidhean 14,086 
 

Tasgadh 
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn do phròiseactan Tasgadh £31,500 

Luach iomlan nam pròiseactan Tasgadh £121,349 

An àireamh dhaoine a ghabh pàirt ann am pròiseactan Tasgadh 1,761 

An àireamh luchd-èisteachd airson pròiseactan Tasgadh 5,709 
 

Na Meadhanan 
Luchd-èisteachd Telebhisein is Rèidio (tuairmse) 140,000 

Seallaidhean air bhideothan air-loidhne (bhon phrìomh 50 a chaidh a lorg) 77,276 
 

ÀIREAMHAN IOMLAN 

TABHARTASAN IOMLAN A CHAIDH A GHEALLTAINN ANN AN 2015-16 £341,459 

GU LÈIR: TIONNDADH-AIRGID NAM FÈISEAN AGUS FÈISEAN NAN GÀIDHEAL £2,852,215 

GU LÈIR: DAOINE A CHUIR SEACHAD ÙINE GU SAOR-THOILEACH 779 

GU LÈIR: LUCHD-TEAGAISG A BHA AN SÀS SA PHRÒGRAM OBRACH 955 

GU LÈIR: LUCHD-CIÙIL A BHA AN SÀS ANN AN CUIRMEAN IS TAISBEANAIDHEAN 802 

GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD AIG TACHARTASAN 70,782 

GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD a’ toirt a-steach MEADHANAN 288,055 

AN ÀIREAMH DE DH’OBRAICHEAN AIR AN CRUTHACHADH TRON PHRÒGRAM 97 
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Ballrachd Fèisean nan Gàidheal 2016-17 
 

Ainm na Fèise InG InG - Sgìre 
Dhùbhlanach 

 

Ainm na Fèise InG InG - Sgìre 
Dhùbhlanach 

Comhairle na Gàidhealtachd Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid  
Fèis an Earraich  √ √ Fèis Cholla √ √ 
Fèis Lochabair √  Fèis Latharna √  
Fèis nan Garbh Chrìochan √ √ Fèis Mhuile √ √ 
Fèis Chataibh  √  Fèis Thiriodh √ √ 
Fèis a' Bhealaich √ √ Fèis Òigridh Ìle agus Dhùira √ √ 
Fèis Rois Òigridh √ √ Fèis Dhùn Omhain √ √ 
Fèis Rois nan Deugairean  √ √ Fèis Cheann Loch Goibhle √  
Fèis Eige √ √ Fèis an Tairbeirt   
Fèis Ghallaibh √ √ Fèis na h-Apainne √  
Fèis Farr √   

Fèis na h-Òige √  Sgìrean Eile/Comhairlean Baile  
Fèis Air an Oir √ √ Fèis Arainn  √  
Fèis Ghleann Albainn √  Fèis Mhoireibh √  
Fèis Thròndairnis √ √ Fèis Dhùn Èideann   
Fèis a' Bhaile √  Fèis Ghàidhlig Ghlaschu   
Fèis Òigridh na Mara √ √ Fèis Innis an Uillt   
Fèis Inbhir Narainn √  Fèis Lannraig a Tuath     
Fèis Spè √  Fèis Fhoirt    
Fèis a' Chaolais √  Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar     
Fèis an Iar Thuath √ √ Fèis Phàislig   
 Fèis an Iar Dheas   
Comhairle nan Eilean Siar Fèis Obar Dheathain   
Fèis Tìr a' Mhurain √ √    
Fèis Eilean an Fhraoich √     
Fèis Tìr an Eòrna  √ √    
Fèis Bharraigh √ √    
Fèis Eilean na Hearadh  √ √    
Fèis Taigh Dhonnchaidh √ √    
Fèis an Rubha √     
 
 

Fèisean 2016-17 a-rèir sgìrean nan Ùghdarrasan 
Ionadail 

 

Àireamh iomlan nam Fèisean 47 
Comhairle na Gàidhealtachd 20 
Comhairle nan Eilean Siar 7 
Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid 9 
Comhairle Baile Dhùn Èideann 1 
Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath 1 
Comhairle Baile Ghlaschu 1 
Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Iar 1 
Comhairle Siorrachd Àir a Tuath 1 
Comhairle Shruighlea 1 
Comhairle Mhoireibh 1 
Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Ear 1 
Comhairle Siorrachd Rinn Friù 1 
Comhairle Baile Obar Dheathain 1 

Comhairle Dhùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh 1 
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’S e prìomh adhbhar Fèisean nan Gàidheal, taic a thoirt do na Fèisean agus na Fèisean adhartachadh, 
agus e na amas dhuinn dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig a h-uile duine pàirt is tlachd a 
ghabhail sna h-ealain thraidiseanta.  Tha sinn a’ toirt aithne do agus a’ cur luach san obair fìor mhòr a 
tha luchd-obrach saor-thoileach a’ dèanamh agus iad a’ cur air dòigh agus a’ lìbhrigeadh nam 
prògraman teagaisg agus tha e mar phrìomhachas dhuinn dèanamh cinnteach gum faigh iad an taic 
a tha dhìth orra agus gum faigh iad cothrom air an taghadh farsaing de sheirbheisean a th’ againn. 

3  Prògram Obrach 2016-17 
 
Dh’fhoillsich Fèisean nan Gàidheal Plana a’ Phrògraim againn airson 2015-20 ann an 2015, plana a tha 
sealltainn ro-innleachd shoilleir gus ar prìomh cheann-uidhe a choileanadh, ’s e sin a’ toirt ar dualchais 
do ar n-òigridh. 
 
Mar bhuidhinn, tha e na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal a bhith ag altram nan comasan 
cruthachail aig òigridh, a’ toirt aithne do na sgilean aca, a’ toirt cothroman do choimhearsnachdan air 
feadh Alba gus pàirt agus tlachd a ghabhail ann an ealain is cultar na Gàidhlig, agus a’ cur nan ealain 
traidiseanta agus na Gàidhlig air adhart mar dhìleaban prìseil is sònraichte tha neartachadh dualchas 
na h-Alba. 
 
Tha Plana a’ Phrògraim againn a’ comharrachadh ceithir prìomh raointean obrach airson 2015-20: 
(1) Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean 
(2) A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan 
(3) A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an lùib Oideachadh Cruthachail  
(4) A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan Àireamhan aca 
 
Ann an 2016-17 thug Fèisean nan Gàidheal agus na Fèisean againn prògram farsaing de theagasg, 
trèanadh, cuirmean agus tachartasan gu buil a bha a’ toirt taic do na prìomh amasan againn gu h-àrd.  
San earrainn a leanas den Aithisg Bhliadhnail, gheibhear sealladh air bliadhna anns an deach tuilleadh 
leudachaidh a thoirt air ar n-obair, agus sinn a’ cur ris na cothroman a th’ aig coimhearsnachdan air 
feadh Alba a dhol an sàs ann an ealain, cultar agus cànan na Gàidhlig agus tlachd fhaighinn asta. 
 
 
Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thug sinn taic do 44 Fèisean ann an 2016-17 ann an coimhearsnachdan air feadh na dùthcha, fèisean 
a bha a’ tabhann taghadh farsaing is susbainteach de chothroman do dhaoine òga aois 0-25. Tha 
Fèisean nan Gàidheal a’ toirt taic do na Fèisean ann an diofar dhòighean, a’ gabhail a-steach: 
tabhartasan maoineachaidh, cothrom air stòras ionnsramaidean, seirbheis Disclosure air a ruith bho 
na h-oifisean againn, taic le Gàidhlig, maoin leasachaidh airson phròiseactan ùra is innleachdach, 
àrachas iomlan agus trèanadh do ar luchd-obrach saor-thoileach gus an cuideachadh le bhith toirt 
nam prògraman bliadhnail aca gu buil. Tha Oifigear Leasachaidh ann a tha an urra ris gach Fèis, a 
bhios ag obair gu dlùth còmhla ris a’ chomataidh gus dèanamh cinnteach gu bheil an taic a tha dhìth 
orra aca gus na h-amasan leasachaidh agus na prògraman aca a choileanadh. 
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Chithear gu h-ìosal taghadh de rudan cudromach a choilean na Fèisean ann an 2016-17. Tha a’ 
chuairt-litir ràitheil air-loidhne againn, Faileas, a’ toirt dhuibh nan naidheachdan as ùire agus 
gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an sin air tachartasan is obair nam Fèisean. 
• Chaidh Fèis an Tairbeirt a chur air chois ann an Tairbeart Loch Fìne, agus shoirbhich gu mòr leis a’ 

chiad tachartas aca san t-Sultain 2016 agus tha iad air prògram cunbhalach de bhùithtean-obrach 
a chumail bhon uair sin. 

• Thàinig muinntir Fèis Tìr an Eòrna agus Fèis Tìr a’ Mhurain còmhla airson bùth-obrach, còmhla ris a’ 
chòmhlan aig Aonghas MacNeacail sa Mhàrt 2017. 

• Comharraich Fèis Rois an 30mh ceann-bliadhna aca agus ghlèidh iad an duais Pròiseact 
Coimhearsnachd na Bliadhna aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba. 

• Am measg nan nithean a rinn Fèis Rois gus an ceann-bliadhna aca a chomharrachadh, chùm iad 
seisean ciùil fad 24 uairean aig Fèis Bhlas 2016. 

• Chomharraich Fèis a’ Bhaile an 25mh ceann-bliadhna aca le sreath de thachartasan mar phàirt de 
phrìomh sheachdain na Fèise, a’ gabhail a-steach cuirm dheireannach aig Eden Court far an robh 
muinntir na Fèise, oidean agus aoighean sònraichte leithid Andy Thorburn is Àdhamh 
Sutharlanach a’ cluich. 

• Ghluais Fèis Lochabair gun sgoil ùir, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, agus chaidh a cumail san 
Lùnastal an àite sa Ghiblean. 

• Chùm Fèis Tìr an Eòrna an Fhèis mu dheireadh aca ann am Bun-sgoil Phaibeil, bho 2017 thèid an 
Fhèis a chumail san sgoil ùir, Sgoil Uibhist a Tuath. 

• Bha àrdachadh mòr san àireimh de dhaoine a chaidh gu Fèis shamhraidh Fèis Eilean na Hearadh, 
agus 123 a’ frithealadh oirre. 

• Fhuair Fèis Bharraigh taic-airgid gus clann a chur gu bùithtean-obrach far an robh iad ag obair 
còmhla ri Còmhlan Pìoba Sgoil Lìonacleit.  

• Chuir Fèis Fàrr pròiseact ùr air bhonn, A’ Beothachadh an Sgeòil, far an robh clann bun-sgoile a’ 
gabhail pàirt ann an sreath de bhùithtean-obrach airson dràma, aithris sgeulachdan, ealain 
lèirsinne, seinn Ghàidhlig agus beò-dhealbhadh. 

• Ghabh buidheann de chloinn bho Fhèis an Earraich pàirt ann am Fèis Pìobaireachd Ard Mhacha. 
• Ghlèidh Fèis Phàislig taic-airgid nach beag bho Mhaoin Phàislig 2021 airson Cultair, Thachartasan 

agus Dualchais agus leis an airgead sin b’ urrainn dhaibh prògram teagaisg a thabhann air feadh 
na bliadhna. 

• Chùm Fèis Chataibh orra a’ cur ris a’ phrògram thrang aca, agus iad a’ tabhann chlasaichean tron 
Fhèis Bhig, agus thug iad CD a-mach le ceòl bhon luchd-ciùil a ghabh pàirt sa Chèilidh air Chuairt 
ann an 2016. 

• Chuir Fèis na h-Òige crìoch air a’ phròiseact dhualchais aca, Taigh an Dualchais, far an robh 
muinntir na Fèise a’ tadhal air dachaighean-cùraim ann an Inbhir Nis agus iad a’ cluich ceòl do 
dhaoine agus a’ còmhradh riutha ann an Gàidhlig, agus fhuair iad cothrom òrain is sgeulachdan a 
chruinneachadh bho na daoine sna dachaighean. 

• Ri linn maoineachaidh a fhuair iad bhon iomairt, Colmcille aig Bòrd na Gàidhlig, fhuair muinntir 
Fèis Spè cothrom a dhol a dh’Èirinn agus pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach sa Phròiseact 
airson Ceòl Traidiseanta ann an Inis Eoghain. 

• Ghabh muinntir Fèis Thiriodh an ‘turas ceòlmhor’ bliadhnail aca a-null a Bharraigh far am bi 
muinntir na Fèise agus na h-oidean a’ gabhail pàirt ann an seisean ciùil aig muir, agus bidh iad 
cuideachd a’ dol gu tìr ann am Bàgh a’ Chaisteil far am bi dannsa is cèilidh aca air a’ chidhe còmhla 
ri muinntir Fèis Bharraigh. 

• Chuir Fèis Eilean an Fhraoich fàilte a-rithist air buidheann de dh’òganaich à Èirinn bho Chlub Óige 
Luraigh, Contae Dhoire, agus iad a’ tadhal orra nuair a chaidh Fèis an t-samhraidh a chumail. 

• Chùm Fèis Obar Dheathain a’ chiad tachartas aca sa Chèitean 2016 às dèidh dhaibh an Fhèis ath-
stèidheachadh, agus an uair sin chùm iad deireadh-seachdain airson na Fèise sa Ghearran 2017. 

• Chùm Fèis Inbhir Narainn bùithtean-obrach sònraichte airson clann aois 7-10, fon ainm Cleas is 
Ceòl, far an d’ fhuair an fheadhainn òga pàirt a ghabhail ann an clasaichean dràma, ealain is ciùil. 
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Tha na Fèisean air soirbheachadh gu mòr ann a bhith brosnachadh dhaoine gu bhith dol an sàs sna 
h-ealain, agus ann a bhith leasachadh thàlantan dhaoine òga.  Tha an obair againn air buaidh a 
thoirt, agus bidh i a’ toirt buaidh fhathast, air na sgilean cruthachail, cànain is sòisealta aig an òigridh 
a ghabhas pàirt sna Fèisean.  Tha sinn a’ gabhail ris gum feum sinn cumail oirnn a’ cosg airgead air a 
bhith leasachadh sgilean nan daoine a tha lìbhrigeadh ar prògraim feuch am faigh sinn na builean as 
fheàrr as urrainn às. 

• Chùm Fèis an Iar-dheas ann an Dùn Phris a’ chiad Fhèis aca san Dàmhair 2016. 
• Chùm Fèis Ghallaibh Dannsa is Mire, bùithtean-obrach spòrsail airson Dannsa Albannach, a chaidh 

a chumail thairis air dà latha san Lùnastal. 
• Chomharraich Fèis Mhoireibh an 10mh ceann-bliadhna aca.
• Chaidh Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a chur air bhonn a-rithist le comataidh ùr agus chuir iad Fèis air 

dòigh a chaidh a chumail sa Chèitean 2017. 
 
A’ Mhaoin Leasachaidh 
Chaidh aig Fèisean nan Gàidheal air taic a thoirt do 8 Fèisean ann an 2016-17 tron Mhaoin 
Leasachaidh againn. Fhuair na Fèisean sin tabhartasan luach £32,497 uile-gu-lèir airson phròiseactan 
san robh luach iomlan de £86,000. 
 
Fuaran 
Sa Mhàrt 2016, chaidh crìoch a chur air a’ phròiseact 
rannsachaidh airson òrain Ghàidhlig Fuaran, a fhuair 
maoineachadh bho Mhaoin Dualchais a’ Chrannchuir, 
agus bha e na thoileachas mòr dhuinn CD agus 
leabhran fhoillseachadh san Iuchar 2016, goireas 
ionnsachaidh fìor mhath le òrain air an seinn leis an 
naoinear sheinneadairean a ghabh pàirt sa 
phròiseact. 
 
Air an CD gheibhear 22 òrain Ghàidhlig air an clàradh leis na seinneadairean a rinn an rannsachadh 
orra mar phàirt den phròiseact. Chaidh an goireas seo a sgaoileadh an-asgaidh am measg nam 
Fèisean, sgoiltean, buidhnean ealain, buidhnean dualchais, na meadhanan agus leabharlannan. 
Chaidh goireas air-loidhne an-asgaidh a chruthachadh cuideachd far an urrainn do dhaoine èisteachd 
ris na h-òrain no na faclan a leughadh, no an dà chuid a luchdachadh a-nuas. Cuideachd, gheibhear 
clàraidhean bhidio de gach òran - le fo-thiotalan ann an Gàidhlig is Beurla - air an làrach-lìn, 
feisean.org/fuaran. 
 
Bha sinn toilichte gun d’ fhuair na seinneadairean a ghabh pàirt sa phròiseact cothrom toraidhean a’ 
phròiseict a thaisbeanadh aig Fèis Bhlas (Sultain 2016) agus Celtic Connections (Faoilleach 2017). 
Ghabh grunn de na seinneadairean pàirt ann an cuirm chom-pàirteach le oileanaich chiùil bho OGE, 
leis an ainm Fuaran nan Eilean, a chaidh a chur air dòigh aig diofar thachartasan ann an Ceap Breatann, 
Alba Nuadh mar phàirt den fhèis iomraitich Celtic Colours. 
 
Thugadh aithne do mar a shoirbhich don phròiseact aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba far an 
deach a mholadh airson Pròiseact Coimhearsnachd na Bliadhna. 
 
 

A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann an 2016-17 tro ar prògram trèanaidh chaidh grunn chothroman trèanaidh a thoirt do ar luchd-
obrach, luchd-obrach saor-thoileach nam Fèisean, luchd-frithealaidh nam Fèisean agus do dh’oidean. 

Leasachaidh againn. Fhuair na Fèisean sin tabhartasan luach £32,497 uile gu lèir airson phròiseactan

Air an CD gheibhear 22 òrain Ghàidhlig air an clàradh leis na seinneadairean a rinn an rannsachadh 
phàirt den phròiseact. Chaidh an goireas seo a sgaoileadh an asgaidh am measg nam 
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Chaidh 42 seiseanan trèanaidh a chumail do luchd-obrach ann an 2016-17, nam measg bha Sgilean 
Gàidhlig, Margaidheachd, Togail Dhealbhan-camara, Bhidio, Buidseatan agus a’ Cleachdadh 
Phrògraman Coimpiutair leithid Excel is Photoshop. 
 
Ghabh buill chomataidhean nam Fèisean pàirt ann an seiseanan trèanaidh air feadh na bliadhna a bha 
a’ coimhead air cuspairean leithid Dìon Chloinne, Ciad-chobhair, Measadh Chunnartan agus Gàidhlig. 
Uile-gu-lèir, ghabh 552 luchd-eagrachaidh is luchd-frithealaidh nam Fèisean pàirt ann an 119 
seiseanan trèanaidh. 
 
Chaidh Fèis Alba a chumail sa Phloc sa chiad chola-deug den Iuchar 2016.  Fhuair muinntir nan 
Cèilidhean air Chuairt cothrom air bùithtean-obrach gan ullachadh airson nan cuairtean aca agus gus 
cur ris na sgilean aca mar luchd-ciùil òga.  Am measg nam bùithtean-obrach bha a’ sanasachd 
thachartasan, dòighean gus feum a dhèanamh de na meadhanan sòisealta, innleadaireachd fuaime, 
òrain agus cànan na Gàidhlig agus dannsadh cèilidh.  Fhuair com-pàirtichean cothrom obrachadh 
còmhla ri luchd-ciùil traidiseanta ainmeil a thug comhairle dhaibh a thaobh a bhith a’ roghnachadh is 
a’ cur air dòigh ceòl airson nan cèilidhean.  
 
Trèanadh do dh’Oidean 
Às dèidh dhuinn sùil as ùr a thoirt air trèanadh do dh’oidean agus beachdan dhaoine a shireadh, 
chaidh aontachadh gun deigheadh cùrsaichean trèanaidh ùra a dhealbh do dh’oidean aig ìrean 
tòiseachaidh agus adhartach.  Tha na cùrsaichean ag amas air taic a thoirt do dh’oidean ùra agus 
cothroman a thoirt do dh’oidean le eòlas gus na sgilean aca a leasachadh.  Tha na cùrsaichean seo a’ 
frithealadh air oidean a tha a’ teagasg aig na Fèisean agus an fheadhainn a tha a’ teagasg ann an 
foghlam oifigeil, tro Fhèisgoil. 
 
Chaidh an obair gus na cùrsaichean trèanaidh a dhealbh a chur a-mach gu tairgse agus chaidh an 
cùmhnant a bhuileachadh air Iain Fionnlagh MacLeòid san t-Samhain 2016.  Dhealbh e cùrsaichean a 
tha a’ teagasg diofar chuspairean gus dèanamh cinnteach gum bi na sgilean a tha dhìth air oidean aca 
gus an obair aca a dhèanamh.  Am measg nan cuspairean a th’ ann tha sgilean teagaisg coitcheann, 
fiosrachadh bunaiteach mu na Fèisean agus Fèisean nan Gàidheal, reachdas buntainneach, 
poileasaidhean Fèisean nan Gàidheal, prìomh sgilean teagaisg, a’ cumail rian air clas, dìon chloinne, 
sgilean Gàidhlig agus dleastanasan rianachd. 
 
Chaidh na cùrsaichean a dhealbh gus an gabh an lìbhrigeadh le diofar dhaoine, daoine a tha air 
làithean-trèanaidh, ‘Trèanadh don Luchd-trèanaidh’, a dhèanamh mus bi iad a’ teagasg nan 
cùrsaichean. Gabhaidh an lìbhrigeadh ann an Gàidhlig agus Beurla agus thèid an cur an sàs ann an 
2017-18. 
 
Trèanadh Iomairt Chiùil na h-Òigridh (ICO) 
Chaidh bùithtean-obrach trèanaidh ICO a chumail san Lùnastal aig toiseach na bliadhna sgoile far an 
robh cothrom aig a’ chloinn ceòl a chluich ann am buidhnean, òrain is sgilean-seinn ionnsachadh, 
agus geamannan a chluich agus fhuair iad oideachadh fìor mhath a thaobh sin uile sa chlas.  
 
Duais Comann Crann na h-Alba 
Chomharraich Comann Crann na h-Alba an 80mh ceann-bliadhna aca, agus dh’iarr iad air Fèisean nan 
Gàidheal neach-ciùil no seinneadair òg a mholadh a gheibheadh buannachd, a thaobh a’ chiùil aca, 
bho bhith a’ gabhail turas thall thairis gus eòlas a chur air ceòl gu h-eadar-nàiseanta.  Às dèidh 
pròiseas fosgailte, agus às dèidh dhuinn beachdachadh air grunn iarrtasan, chaidh a’ bhana-phìobaire 
Brìghde Chaimbeul, Neach Ciùil Òg na Bliadhna aig BBC Radio 2, a thaghadh.  Sheall Brìghde san 
iarrtas aice gun robh miann mhòr aice a dhol a Bhulgàiria gus eòlas a chur air ceòl nam Balcans agus 
gus an gaita Bulgàirianach iongantach a chluinntinn san dùthaich fhèin. 
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Tha Fèisean nan Gàidheal, agus na Fèisean fhèin, fortanach gu bheil sinn ag obair còmhla ri 
buidheann air leth sgileil de dh’oidean thairis air taghadh farsaing de phròiseactan is tachartasan. 
Tha fhios againn gu bheil grunn dhòighean ann sam faodadh oidean nam Fèisean feum a dhèanamh 
de na sgilean aca ann an roinn an fhoghlaim fhoirmeil, agus iad a’ dèanamh feum den eòlas is 
comasan teagaisg aca gus obair a dhèanamh an lùib nan ealain agus ann an clasaichean Gàidhlig 
gus na builean a choileanadh a tha dhìth leis a’ Churraicealaim airson Sàr-mhathais, am Plana 
airson Ionnsachadh Cruthachail, am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus iomairtean Riaghaltas 
na h-Alba san fharsaingeachd. 
 

A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an Lùib Oideachadh 
Cruthachail 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Seach gu bheil Eilidh NicCoinnich againn a-nis mar Mhanaidsear Fèisgoil, tha tòrr a bharrachd air a 
bhith a’ tachairt leis an t-seirbheis agus ghlèidh sinn grunn chùmhnantan le ùghdarrasan ionadail is 
buidhnean poblach ann an 2016-17. 
 
Bha sinn cuideachd air ar dòigh gun tug Riaghaltas na h-Alba £33,000 dhuinn mar thaic a bharrachd 
do dh’Fhèisgoil, naidheachd a chaidh fhoillseachadh aig Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal 
san Aghaidh Mhòir ann an 2016 leis an Leas-Phrìomh Mhinistear Iain Swinney.  Bha an t-airgead sin 
airson teagasg Gàidhlig a thoirt seachad ann an ùghdarrasan ionadail far nach deach seirbheisean a 
lìbhrigeadh fhathast agus airson barrachd phròiseactan a thoirt gu buil sna sgoiltean Gàidhlig.  
 
Thathar a’ lìbhrigeadh taghadh farsaing de phròiseactan is seirbheisean tro Fhèisgoil, a’ gabhail a-
steach: a’ teagasg ceòl, obair dràma, a’ teagasg Gàidhlig agus trèanadh le fiosrachadh mun Ghàidhlig. 
Tha an earrainn a leanas a’ sealltainn cuid de na prìomh sheirbheisean a chaidh a lìbhrigeadh tro 
Fhèisgoil. 
 
Blasad Gàidhlig – Seiseanan le Blasad Gàidhlig 
Fhuair sinn grunn chùmhnantan sa bhliadhna sgoile gus seiseanan be blasad Gàidhlig a thoirt 
seachad ann am bun-sgoiltean san Eaglais Bhric, ann an sgìre Pheairt is Cheann Rois, ann an Siorrachd 
Àir an Ear, Siorrachd Àir a Deas, Siorrachd Lannraig a Tuath, Earra-Ghàidheal is Bòd agus Dùn Èideann. 
 
Dhealbh Linda NicLeòid, oide Fèisgoil aig a bheil pailteas eòlais, goireas teagaisg iomlan gus taic a 
thoirt do na h-oidean a bhios a’ lìbhrigeadh Blasad Gàidhlig sna sgoiltean.  Bithear a’ toirt blasad 
Gàidhlig do chloinn ann an sgoiltean far an deach Gàidhlig a thaghadh mar Chànan 2 no Cànan 3, no 
gus cur ri cuspairean a’ churraicealaim airson Eòlas na h-Alba.  Tha am prògram ag amas air taic a 
thoirt do thidsearan a bharrachd air a bhith a’ cuideachadh clann leis a’ Ghàidhlig aca. 
 
Sa bhliadhna ionmhais 2016-17, thug sinn seachad còrr is 1,000 seisean le Blasad Gàidhlig do chloinn 
agus na tidsearan aca ann an 23 sgoiltean air feadh 7 ùghdarrasan ionadail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iomairt Chiùil na h-Òigridh 
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Chùm Fèisean nan Gàidheal orra a’ teagasg ceòl traidiseanta sa h-uile bun-sgoil aig Comhairle na 
Gàidhealtachd agus sinn a’ faighinn maoineachadh bho Iomairt Chiùil na h-Òigridh aig Riaghaltas na 
h-Alba tro Alba Chruthachail. 
 
Tha am prògram air a ruith le grunn Fhèisean gus teagasg a thoirt seachad anns gach sgìre agus gus 
cùisean a cho-òrdanachadh gu h-ionadail mar a leanas: 
• Fèis Chataibh: Cataibh  
• Fèis an Earraich: An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse 
• Fèis Rois: Siorrachd Rois, Inbhir Nis agus Gallaibh   
• Fèis Inbhir Narainn: Inbhir Narann 
• Fèis Lochabair: Loch Abar 
• Fèis Spè: Bàideanach is Srath Spè 
 
Cuideachd, chùm sinn oirnn le cùmhnant bho Chomhairle Siorrachd Rinn Friù gus clasaichean ICO a 
lìbhrigeadh ann an sgoiltean Phàislig agus thug Fèis Rois seachad prògram farsaing do Chomhairle 
Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh. 
 
Seinn 
Thug sinn seachad teagasg ann an seinn ann an còig sgoiltean san Eilean Sgitheanach mar phàirt de 
chùmhnant a bharrachd do Chomhairle na Gàidhealtachd.  Tha na pròiseactan, air an ruith le dithis 
oidean ciùil Gàidhlig aig a bheil deagh eòlas air seinn, a’ toirt taic do sgoilearan fhad ’s a tha iad ag 
ullachadh airson a’ Mhòid ionadail agus am Mòd Nàiseanta agus cuirmean sgoile aig deireadh an 
teirm.  
 
Dràma sna sgoiltean 
Thug sinn seachad 184 seiseanan ann an sgoiltean ann an 2016-17, san deach còrr is 6,000 sgoilear an 
sàs, mar phàirt de phrògram le bùithtean-obrach dràma agus bùithtean-obrach le dràma oideachaidh. 
 
Chaidh gu fìor mhath le Fèis Dhràma Uibhist, agus seo an dàrna bliadhna aca.  Dh’obraich an 
cleasaiche ionadail, Calum MacDhòmhnaill, còmhla ri 4 sgoiltean agus e a’ cumail 16 bùithtean-obrach 
do 91 duine cloinne.  Thòisich Debbie NicAoidh ag obair còmhla ri sgoiltean ann an Earra-Ghàidheal sa 
Mhàrt 2017 mar phàirt de dh’Fhèis Dhràma Earra-Ghàidheal, agus bhathar an dùil dealbh-chluich a 
chur air dòigh sa Chèitean 2017. 
 
Le maoineachadh a bharrachd bho Stòras Leasachaidh Dràma na Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig, chùm 
sinn oirnn ag obair ann an com-pàirt le Eden Court gus Thèatar Òigridh Gàidhlig – TOG – a 
lìbhrigeadh, pròiseact dràma Gàidhlig do dh’òigridh.  Chùm an t-Oifigear Dràma againn, Aonghas 
MacLeòid, bùithtean-obrach ann an Acadamaidh Bhaile Dhubhthaich agus Acadamaidh Inbhir 
Pheofharain agus e ag obair còmhla ri sgoilearan gus sgriobtaichean ùra a chruthachadh airson 
taisbeanadh dràma sònraichte a chuir iad air dòigh ann an Eden Court air Diciadain 5 Dàmhair 2016. 
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Meanbh-chuileag 
Chaidh dealbh-chluich Gàidhlig, Le Meas, air chuairt nàiseanta aig toiseach an Lùnastail 2016 airson 6 
seachdainean; bha i airson clann le Gàidhlig ann an clasaichean as sine sna bun-sgoiltean.  B’ ann gu h-
àraidh air saoranachd a bha an dealbh-chluich a’ coimhead agus i ag innse mun chàirdeas air-loidhne 
eadar dithis dheugairean – nighean à Alba, Eilidh, air a cluich le Catrìona NicNeacail agus Maram, 
nighean air a cluich le Beth Frieden, a tha a’ fuireach ann an Siria, dùthaich air a sgrios le cogadh.  
Chaidh an dealbh-chluich a sealltainn 50 turas air feadh Alba agus chunnaic 1,554 sgoilearan i.  
 
Bha Hansel is Gretel agus Fèill Mhòr na Fuine againn cuideachd, dealbh-chluich airson na Nollaig 
stèidhichte air a’ Bhake-off a sgrìobh an t-Oifigear Dràma againn Aonghas MacLeòid.  Bha ceathrar 
chleasaichean ann agus chaidh iad air chuairt nàiseanta leatha airson cola-deug eadar 28 Samhain 
agus 9 Dùbhlachd.  Chaidh a sealltainn 20 turas airson 42 sgoiltean agus chunnaic 2,088 sgoilearan i.  
Bha taisbeanach poblach ann an Inbhir Nis cuideachd, far an robh còrr is 100 neach an làthair. 
 
Hùb-Hàb 
Chaidh Hùb-Hàb, an iomairt dràma oideachaidh againn airson nan tràth-bhliadhnaichean, air chuairt 
le dealbh-chluich ùr a chruthaich an t-Oifigear Dràma againn, Aonghas MacLeòid, agus bha ceòl is 
òrain bho Mhanaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich, mar phàirt dheth.  Chaidh Hùb-Hàb air Ghleus a 
shealltainn 71 tursan airson 44 sgoiltean agus buidhnean coimhearsnachd agus chunnaic 2,314 duine 
cloinne e. 
 
Sgoil Shamhraidh Dràma 
Bha 11 neach aig Sgoil Shamhraidh Dhràma Fèisean nan 
Gàidheal agus iad a’ gabhail pàirt ann an diofar bhùithtean-
obrach dràma air an stiùireadh leis an stiùiriche dràma, Daibhidh 
Walker, le taic bho Artair Donald and Dougie Beck.  Sheall an 
fheadhainn a ghabh pàirt ann na sgilean a bha iad air 
ionnsachadh le bhith a’ cur dà thaisbeanadh dràma air an àrd-
ùrlar.  Rinn iad a’ chiad taisbeanadh aca aig Fèis Alba còmhla ri 
muinntir nan Cèilidhean air Chuairt.  Bha oidhche eile aca ann an 
Talla Chille Mhoire còmhla ri Clann Thròndairnis agus 
Dannsairean an Eilein Sgitheanaich far an robh dannsa ann le 
Ceilear - Cèilidh air Chuairt Fèis an Earraich. 
 
Cuideachd, chruthaich oileanaich na Sgoil Samhraidh film goirid le taic bho Chatrìona Lexy Chaimbeul 
agus Mànas Greumach.  Bha sinn glè thoilichte gun do ghlèidh am film aca  - Faigh Wi-Fi! - an duais 
airson an Fhilm as Fheàrr le òigridh aig na Duaisean FilmG.  Bha grunn de na h-oileanaich bhon Sgoil 
Shamhraidh an làthair aig na duaisean aig an t-Seann Fruitmarket ann an Glaschu sa Ghearran 2017 
gus an duais aca fhaighinn bhon Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney BPA. 
 
5 Latha 
Chaidh 5 Latha a chumail eadar 4 is 9 Giblean 2016 aig Taighean-dubha nan Gearrannan ann an 
Leòdhas.  Ghabh 11 duine pàirt ann agus bha cothrom aca a dhol an sàs ann an diofar rudan leithid 
croitearachd, turas air bàta, cuairt timcheall Muillean a’ Chlò Hearaich, bùth-obrach le breabadair 
ionadail, còcaireachd, bùithtean-obrach ealain is obair ciùird agus bùithtean-obrach seinn is ciùil. 
 
Thàinig an t-seachdain gu crìch le cèilidh teaghlaich san talla choimhearsnachd.  Tha sinn fada an 
comain muinntir Chàrlabhaigh a tha a’ cur fàilte mhòr air an òigridh agus a’ toirt taic dhuinn leis gach 
rud a nì sinn. 
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Tro ar prògram-obrach ’s urrainn dhuinn cothrom a thoirt do choimhearsnachdan ionadail agus 
luchd-tadhail frithealadh air diofar thachartasan Gàidhlig agus ealain agus pàirt a ghabhail annta. 
Gach bliadhna tha sinn a’ dèanamh oidhirp gus luchd-èisteachd a thàladh, gus an àireamh dhiubh a 
chur an àirde agus gus taic a chumail ri coimhearsnachdan ann a bhith cur air dòigh iomairtean is 
tachartasan cultarach. Tha na tachartasan againn a’ sìneadh thar raon farsaing den dùthaich, agus 
tha sin a’ ciallachadh gun urrainn do choimhearsnachdan beaga tachartasan a chur air adhart is a 
chumail sna sgìrean aca fhèin agus chan fheum iad siubhal do na bailtean-mòra an uair sin airson 
leithid a thachartasan. 
 

Taic do Mhòdan Ionadail 
Chùm sinn oirnn ag obair ann an com-pàirt leis a’ Chomunn Ghàidhealach, agus sinn a’ toirt taic do 
sgoiltean aig an robh sgoilearan a bha a’ gabhail pàirt ann am farpaisean seinn, aithris agus dràma. 
Dh’obraich sinn am-bliadhna còmhla ri sgoiltean a ghabh pàirt ann an 7 Mòdan ionadail.  Tha an taic a 
bharrachd seo do dh’fharpaisich air a bhith air leth soirbheachail bho thòisich sinn ga toirt seachad, 
agus tha barrachd sgoilearan a’ gabhail pàirt sna Mòdan ionadail mar thoradh air. 
 
Meanbh-Fhèis 
Aig deireadh teirm samhraidh na sgoile, ghabh luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus na fileantaich a 
bha air ùr thòiseachadh air ÀS2 ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh pàirt ann am Meanbh-Fhèis a mhair fad an 
latha.  Seo an t-siathamh bliadhna a tha Roinn na Gàidhlig air an tachartas seo a chur air dòigh ann an 
co-bhuinn ri Fèisean nan Gàidheal.  Tha am pròiseact air soirbheachadh gu mòr ann a bhith ag 
àrdachadh na h-àireimh de sgoilearan a tha a’ roghnachadh Gàidhlig mar chuspair bho ÀS2 air adhart. 
 
Buidhnean Poblach 
Thug sinn trèanadh le Fiosrachadh mun Ghàidhlig do luchd-obrach aig Leabharlann Nàiseanta na h-
Alba agus Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba san t-Sultain. 
 
Shoirbhich leinn le tairgse a chuir sinn a-steach gus dà phròiseact chom-pàirteach a lìbhrigeadh 
còmhla ri Àrainneachd Eachdraidheil Alba faisg air deireadh 2016-17.  Bha an dà phròiseact 
stèidhichte aig Caisteal Dhùn Èideann agus ghabh clann bho FtG agus FLI pàirt annta.  Phàigh sinn 
dithis oidean airson na h-obrach - aon neach airson a bhith ag obair air pròiseact sgeulachdan 
didseatach aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce agus neach eile gus cuairtean eadar-ghnìomhach a chumail 
aig a’ chaisteal. 
 
 

A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan Àireamhan aca 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cèilidhean air Chuairt 
Tha Cèilidhean air Chuairt air a bhith a’ dol airson 17 bliadhna a-nis, agus tha iad a’ toirt cothroman 
cosnaidh do luchd-ciùil òga aois 16-25 as t-samhradh; agus gheibh an luchd-ciùil eòlas air leth air cò 
ris a tha e coltach a bhith a’ dol air chuairt leis a’ cheòl aca agus togaidh iad sgilean ùra aig an aon àm. 
 

As t-samhradh 2016, thug Fèisean nan Gàidheal taic do 8 Cèilidhean air Chuairt, agus nam measg bha 
a’ Chèilidh ùr air Chuairt aig Fèis Inbhir Narainn.  A bharrachd air sin, chùm Fèis Rois trì Cèilidhean eile 
air Chuairt a fhuair maoineachadh bho bhuidhnean eile.  Chluich na 8 còmhlain a fhuair 
maoineachadh bho Fhèisean nan Gàidheal aig còrr is 200 tachartas agus bha còrr is 15,000 neach an 
làthair aig na Cèilidhean.  
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Thòisich na còmhlain seo an samhradh aca le trèanadh aig Fèis Alba sa Phloc, a chaidh a chumail 
thairis air cola-deug aig toiseach an Iuchair.  Bha cothrom aig an luchd-ciùil pàirt a ghabhail ann an 
grunn bhùithtean-obrach gus ullachadh airson nan cuairtean aca, am measg nam bùithtean-obrach 
bha innleadaireachd ciùil, a’ cur thachartasan air dòigh is gan sanasachd, a’ cluich airson dannsairean, 
seinn Ghàidhlig agus a’ taisbeanadh ceòl air an àrd-ùrlar.  Fhuair iad cothrom aig Fèis Alba obrachadh 
còmhla ri cuid den luchd-ciùil thraidiseanta as fheàrr a th’ ann, agus iad ag ionnsachadh mu mar a 
chuireadh iad seataichean de phuirt is òrain air ghleus airson nan cèilidhean aca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seo taghadh de na prìomh thachartasan san do ghabh muinntir nan Cèilidhean pàirt as t-samhradh 
2016:  
• Chluich muinntir Cèilidh nan Eilean Siar air Àrd-ùrlar an Eilein aig Fèis Cheilteach Innse Gall agus 

chluich iad aig a’ chiad Fèis an Eilein Duirche ann am Beinn a’ Bhadhla 
• Ghabh còmhlan Cèilidh a’ Mhonaidh Ruaidh aig Fèis Spè pàirt a-rithist ann am Pròiseact Iomlaid le 

Èireannaich agus bha dithis luchd-ciùil òga à Èirinn sa chòmhlan aca airson nan Cèilidhean 
• Chluich còmhlan na Cèilidh air Chuairt aig Fèis Latharna aig Geamannan Gàidhealach Inbhir Aora 
• Ghabh muinntir nan Cèilidhean air Chuairt pàirt ann an 5 tachartasan aig Fèis Bhlas 
• Chluich a’ Chèilidh Chaileannach air Chuairt aig Fèis Inbhir Narainn aig Fèis Belladrum 
• Chluich còmhlan na Cèilidh air Chuairt aig Fèis Fhoirt aig sreath de cho-chuirmean còmhla ri 

muinntir Fèis Rois agus chluich iad cuideachd airson muinntir Fèis Phàislig aig an fhèis aca. 
  
 
 
 
 
 
 
Blas  
Chaidh an 12mh Fèis Bhlas a chumail eadar 2 is 10 Sultain 2016, gus bratach cànan, cultar agus ealain 
na Gàidhlig a thogail an àirde air feadh na Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal.  Bha 45 consairtean 
aig an fhèis agus bha prògram farsaing ann cuideachd airson sgoiltean is coimhearsnachdan.  Thairis 
air na 9 làithean bha 9,106 neach an làthair aig na prìomh thachartasan.  Chithear iomradh air cuid 
dhiubh gu h-ìosal: 
• Chaidh da chuirm shònraichte a chumail gus urram a shealltainn do dhithis a tha air uimhir a 

dhèanamh airson dualchas is cultar na Gàidhlig – chaidh consairt shònraichte a chumail do Rona 
Lightfoot ann an Cathair-eaglais Inbhir Nis agus sinn a’ comharrachadh an 80mh ceann-bliadhna 
aice, agus chaidh cèilidh coimhearsnachd shònraichte a chumail do dh’Eòin Dòmhnallach MBE ann 
an Cille Mhoire 

• Chluich an neach-ciùil Èireannach iomraiteach, Sharon Shannon, còmhla ri a còmhlan airson a’ 
chiad uair aig Fèis Bhlas 

• Chluich an còmhlan pìoba, Nuallan à Ceap Breatann, aig 7 tachartasan aig an fhèis 
• Chùm sinn cèilidhean traidiseanta agus tachartasan teaghlaich ann an coimhearsnachdan agus 

nochd deagh mheasgachadh de dhaoine de dhiofar aoisean aig na tachartasan sin 
• Chluich Aly Bain is Phil Cunningham, a bha a’ comharrachadh mar a bha iad air a bhith a’ cluich 

còmhla airson 30 bliadhna, aig trì cuirmean 

17



  

• Bha com-pàirteachas againn le Play Pieces gus sreath de thaisbeanaidhean dràma aig àm lòin a 
chur air dòigh leis an dealbh-chluich Hallaig, a sgrìobh Iain Fionnlagh MacLeòid 

• B’ iad Màiri Anna NicUalraig agus Nick Turner a chruthaich a’ chuirm a chaidh a bharantachadh 
airson Fèis Bhlas, Beul na h-Oidhche gu Camhanaich 

• Chuir Graham MacCoinnich, neach-ciùil a chleachd a bhith a’ dol gu na Fèisean, a’ chiad chlàr aige 
fhèin air bhog aig cuirm shònraichte aig Taigh-cluiche Eden Court ann an Inbhir Nis còmhla ri 
seinneadairean bhon phròiseact Fuaran 

• Bha com-pàirteachas againn le Live Music Now agus Ceòl ann an Ospadalan far an do chuir sinn air 
dòigh gun cluicheadh an luchd-ciùil againn ann an dachaighean-cùraim is ospadalan 

• Chuir Comhairle nan Leabhraichean air dòigh gun nochdadh sgrìobhadairean Gàidhlig aig diofar 
thachartasan agus iad a’ leughadh pàirt den obair aca don luchd-èisteachd 

• Ged nach b’ urrainn do Highlife na Gàidhealtachd cuideachadh le prògram nan sgoiltean am-
bliadhna, dh’obraich Fèisean nan Gàidheal gus diofar thachartasan a chur air dòigh sna sgoiltean 
air feadh na sgìre le Meanbh-chuileag agus Hùb-Hàb a’ tadhal orra agus bùithtean-obrach 
sgeulachdan is siorcais le Ariel Killick. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tac an Teine 
Chùm sinn oirnn leis an t-seisean seinn Ghàidhlig againn, Tac an Teine, ann an Taigh-òsta a’ Ghlinne 
Mhòir ann an Inbhir Nis air a’ chiad Disathairne gach mìos.  Faodaidh duine sam bith pàirt a ghabhail 
san tachartas chàirdeil seo agus tha fèill mhòr air a bhith air.  Chaidh goireas le òrain a chruthachadh 
mar thaic don fheadhainn a tha a’ dol ann agus a bha airson cuid de na h-òrain cèilidh as aithnichte 
ionnsachadh.  Tha sinn gu mòr a’ miannachadh seiseanan seinn Gàidhlig a chur air chois ann an 
sgìrean eile, leis an aon dòigh-obrach ’s a th’ againn le Tac an Teine. 
 
Guth na nGael  
Fhuair am pròiseact Guth na nGael, a tha sinn a’ ruith ann an co-bhuinn ri Ionad Oriel ann an Dún 
Dealgan ann an Èirinn, taic-airgid a-rithist bhon sgeama Colmcille a tha air a stiùireadh le Bòrd na 
Gàidhlig agus Foras na Gaeilge.  Thug am pròiseact 15 daoine òga aois eadar 16 is 22 à Èirinn is Alba 
còmhla gus beachdachadh air cànanan is cultar na dà Ghàidhealtachd agus gus co-phàirteachadh a 
dhèanamh air na cànanan is an cultar aca tro bhùithtean-obrach is tachartasan a chaidh a chumail ann 
an Gàidhlig is Gaeilge.  A thuilleadh air na bùithtean-obrach is na tachartasan ionnsachaidh, chuir an 
còmhlan cuirm mhòr air dòigh le ceòl traidiseanta à Èirinn is Alba, agus dh’ionnsaich iad puirt, òrain is 
dannsa no dhà bho chàch a chèile.  Cuideachd, dh’ionnsaich an còmhlan sreath de cheòl air a 
sgrìobhadh leis a’ chlàrsair Èireannach, Mìcheal Rooney, air an robh ainm gu math freagarrach, 
Colmcille.  
 
Rè na bliadhna thaisbean an còmhlan na bha iad air ionnsachadh aig diofar thachartasan mòra agus 
fèisean, leithid Ceangal, cuirm shònraichte a chaidh a chumail ann an Glaschu gus ceanglaichean 
Èireannach/Albannach a chomharrachadh far an robh Ceann-suidhe na h-Èireann Mìcheal D Higgins 
agus Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon BPA an làthair.  Cuideachd, chluich iad aig consairt 

18



  

eadar-nàiseanta mar phàirt de Fleadh Cheoil na hÉireann ann an Èirinn, agus còmhla ri Sharon 
Shannon, Mairead Stiùbhairt agus Nuallan aig Fèis Bhlas.  Mu dheireadh, agus bha e gu math 
iomchaidh, chaidh an còmhlan a dh’Eilean Ì airson consairt shònraichte ann an Abaid bhrèagha an 
eilein. 
 
Tasgadh 
Thug Alba Chruthachail £35,000 a bharrachd do dh’Fhèisean nan Gàidheal airson an dàrna bliadhna 
den sgeama thabhartasan Tasgadh a ruith às an leth.  Chaidh Tasgadh a chur air chois gus taic a thoirt 
do luchd-ealain is buidhnean ealain dhùthchasach gus an urrainn dhaibh obair a chruthachadh, a 
chluich no a thaisbeanadh no a chuidicheas iad gus a dhol air chuairt.  Fhuaras 77 iarrtasan airson 
tabhartas am-bliadhna, agus chaidh gabhail ri 52 dhiubh.  Thugadh seachad £31,500 uile-gu-lèir do 
phròiseactan le sgeulachdan, dannsa, ceòl agus pròiseactan le iomadh seòrsa ealain. 
 
Talla nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta na h-Alba 
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra a’ toirt taic-urrasachd do Thalla nan Gaisgeach airson Ceòl 
Traidiseanta na h-Alba aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba 2016.  ’S iad an luchd-ciùil a chaidh 
ainmeachadh mar bhuill ùra den Talla, Andaidh M Stiùbhart, Artair Argo, Barbara Dickson OBE, 
Battlefield Band, Gordeanna McCulloch, Iain MacPhàil, Jimmy McHugh, Eòin Dòmhnallach MBE, 
Mìcheal Marra, Mirk agus Murray Henderson. 
 
Lìonraidhean is Tosgaireachd 
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra ag obair gu dlùth còmhla ri buidhnean is pròiseactan gus cànan, 
cultar agus ealain dhualchasach na Gàidhlig a chur air adhart.  Bidh sinn gu tric a’ conaltradh ri ar 
buidhnean maoineachaidh, agus ann an 2016-17 chaidh luchd-obrach gu diofar cho-labhairtean, 
seiminearan agus seiseanan fiosrachaidh a chuir na buidhnean sin air dòigh. 
 
Rinn luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal taghadh farsaing de dh’obair sanasachd is tosgaireachd 
airson nan ealain Gàidhlig agus iad ag obair còmhla ri grunn lìonraidhean is bhuidhnean leithid: am 
Fòram airson Ceòl Traidiseanta, Buidheann-chomhairleachaidh Alba Chruthachail airson nan Ealain 
Dualchasach, Fòram Ciùil Òigridh na Gàidhealtachd, Lìonra Dràma na Gàidhlig, Hands Up for Trad, 
agus a’ Bhuidheann Chom-pàirteach airson Ceòl ann am Foghlam. 
 
Bha an luchd-obrach againn an làthair aig Fèill nan Cànan aig an SECC ann an Glaschu san Ògmhios 
2016, agus thug sinn taisbeanadh seachad don luchd-ionaid mu dheidhinn Fèisgoil. 
 
Chùm sinn oirnn le ar n-obair còmhla ri Com-pàirteachas Ealain Òigridh na Gàidhealtachd a tha air 
soirbheachadh gu mòr bho thòisich iad ann an 2014.  ’S e a th’ anns a’ chom-pàirteachas co-
bhanntachd de 12 buidheann ealain stèidhichte air a’ Ghàidhealtachd agus tha e air a bhith air a ruith 
gu fìor shoirbheachail, fo stiùir Fèis Rois, le Manaidsear a’ Chom-pàirteachais Stacey Toner.  Eadar 
2014-2016 tha an Com-pàirteachas air obrachadh còmhla ri 5,765 daoine òga aois 0-25 bho air feadh 
na Gàidhealtachd, agus tha iad air 32,439 uairean a thìde de dh’obair is tachartasan co-cheangailte ris 
na h-ealain a chur air dòigh. 
 
Chuir Fèisean nan Gàidheal taic ris an iomairt aig BBC ALBA tuilleadh mhaoin fhaighinn bhon BhBC 
agus chuir sinn freagairtean do cho-chomhairlichean poblach air Bile an Fhoghlaim, Stiùireadh 
Reachdail airson Foghlaim Gàidhlig agus grunn phlanaichean Gàidhlig.  
 
FèisTV 
Le taic bho Alba Chruthachail, Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean agus Bòrd na Gàidhlig, chuir 
Fèisean nan Gàidheal FèisTV air chois sa Mhàrt 2017. 
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Bheir an t-seirbheis bheothail, ùr, dhidseatach seo cothrom do dhaoine bho air feadh an t-saoghail 
coimhead air tachartasan a bhios air an craoladh bho na Fèisean, Fèis Bhlas agus tachartasan eile sa 
bheil sinn an sàs.  Cuideachd, thèid seirbheis oideachaidh ùr, Oide, a chur air bhonn a bheir cothrom 
do dhaoine diofar chùrsaichean air-loidhne a dhèanamh ann an ceòl traidiseanta agus òrain 
 
Ghàidhlig, agus gabhaidh an lìbhrigeadh ann an Gàidhlig no Beurla a rèir dè as fheàrr leis an neach-
ionnsachaidh fhèin.  Thèid na cùrsaichean sin a chlàradh an toiseach, ach nuair a dh’fhàsas astar a’ 
bhanna-leathainn nas luaithe, thathar an dòchas gun gabh leasanan beò a thabhann air-loidhne. 
 
Thèid na leasanan air-loidhne a dhealbh is a chlàradh sa bhliadhna ri thighinn, agus thèid na ciad 
thachartasan a chraoladh beò bho Fhèis Bhlas san t-Sultain 2017. 
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Riaghladh is Luchd-obrach 
Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn cia mheud coinneamh aig an robh Buill a’ Bhùird aig Fèisean nan Gàidheal an 
làthair air feadh na bliadhna.  Chaidh Coinneamhan a’ Bhùird a chumail air 13 Cèitean 2016 (Inbhir Nis), 23 
Sultain 2016 (An Aghaidh Mhòr), 9 Dùbhlachd 2016 (Inbhir Nis) agus 17 Gearran 2017 (Inbhir Nis).  Bithear a’ 
foillseachadh gach pàipear airson coinneamhan a’ Bhùird air ar làrach-lìn. 
 

A’ Ghàidhealtachd An Làthair 
Donnchadh MacGuaire (Cathraiche) Fèis Rois 4 a-mach à 4 
Deirdre Beck  Fèis Lochabair 4 a-mach à 4 
Kirsteen Ghreumach  Fèis an Earraich 4 a-mach à 4 
  

Na h-Eileanan Siar  
Ùisdean Robasdan (Rùnaire) Fèis Tìr an Eòrna 4 a-mach à 4 
Peigi NicIllFhinnein Fèis Eilean an Fhraoich 4 a-mach à 4 
 

Earra-Ghàidheal & Bòd  
Ealasaid NicIlleBhàin  Fèis Cheann Loch Goibhle 1 a-mach à 4 
 

Sgìrean Eile  
Seumas Caimbeul Fèis Fhoirt 3 a-mach à 4 
Elaine Spence Fèis Lannraig a Tuath 1 a-mach à 4 
Bob MacFhionghain Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar 4 a-mach à 4 
 

Luchd-amhairc  
Màiri Bhochanan/Joanna Peteranna Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean 0 a-mach à 4 
Mòrag Anna NicLeòid Mitchell Comhairle na Gàidhealtachd 0 a-mach à 4 
Brian Ò hEadhra Alba Chruthachail bhon Dùbhlachd 2014 1 a-mach à 4 
An Comhairliche Iain A MacÌomhair Comhairle nan Eilean Siar 2 a-mach à 4 
 

Luchd-obrach  
Art MacCarmaig Ceannard 4 a-mach à 4 
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein Manaidsear Leasachaidh 4 a-mach à 4 
Anne Willoughby Manaidsear Gnìomha 4 a-mach à 4 
Eilidh NicCoinnich Manaidsear Fèisgoil 4 a-mach à 4 
 
Tha an clàr seo a’ sealltainn fiosrachadh mun luchd-obrach ann an 2016-17 
 

Luchd-obrach Cùmhnant Dreuchd Stèidhichte 
Art MacCarmaig 1.0 ILT 

leantainneach 
Ceannard Port Rìgh 

Anne Willoughby 1.0 ILT 
leantainneach 

Manaidsear Gnìomha Port Rìgh 
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein 1.0 ILT 

leantainneach 
Manaidsear Leasachaidh Inbhir Nis 

Eilidh NicCoinnich 1.0 ILT 
leantainneach 

Manaidsear Fèisgoil  Inbhir Nis 
Moreen Pringle 0.8 ILT 

leantainneach 
Oifigear Ghnothaichean Port Rìgh 

Nicola Simpson 0.4 ILT 
leantainneach 

Prìomh Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis 
Karen Oakley 0.6 ILT 

leantainneach 
Oifigear Leasachaidh (Sealach) Inbhir Nis 

Raonaid Harris 1.0 ILT 
leantainneach 

Prìomh Oifigear Leasachaidh (Sealach) Inbhir Nis 
Rowan NicPheadrais 1.0 ILT 

leantainneach 
Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis 

Shona Nic a’ Mhaoilein 1.0 ILT 
leantainneach 

Oifigear Leasachaidh Leòdhas 
Aonghas MacLeòid 1.0 ILT 

leantainneach 
Oifigear Dràma Inbhir Nis 

Sandy Gray 0.2 ILT cunnradair Oifigear Dìon Chloinne Port Rìgh 
Diane Brus 0.2 ILT cunnradair Oifigear Margaidheachd Inbhir Nis 
 
Bha beagan atharraichean ann an sgioba Fèisean nan Gàidheal ann an 2016-17. Chaidh an t-Àrd-oifigear 
Leasachaidh againn, Nicola Simpson, air fòrladh màthaireil san Lùnastal 2016. Chuir sinn fàilte air Karen Oakley 
a ghabh san sgioba mar Oifigear Leasachaidh (fhad ’s a tha Nicola dheth air fòrladh màthaireil) agus ghluais aon 
de na h-Oifigearan Leasachaidh a bh’ againn, Raonaid Harris, gun dreuchd Àrd-oifigear Leasachaidh aig Nicola 
fhad ’s a tha i dheth.  Chaidh Rowan NicPheadrais, a bha na h-Oifigear Margaidheachd againn tro Ghreis 
Gnìomhachais do Neach-ceuma, fhastadh mar Oifigear Leasachaidh airson Fèisean Loch Abar is Earra- 
Ghàidheal air 1 Giblean 2016.  Bha Diane Bruce, oileanach bho Shabhal Mòr Ostaig, còmhla rinn air greis 
gnìomhachais fad 10 seachdainean as t-samhradh tro Sgeama HIE/ScotGrad, agus rinn i obair air iomairt 
margaidheachd airson nan Cèilidhean air Chuairt agus Blas. 
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6  Cunntas Ionmhasail 2015-16 
 
Fo riaghailtean a thàinig a-staigh bho Oifis Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR), feumar 
cunntasan bliadhnail na buidhne ullachadh agus a nochdadh ann an dòigh shònraichte agus tha tòrr a 
bharrachd dhuilleagan san aithisg shlàn.  Gheibhear na cunntasan sgrùdaichte slàn air ar làrach-lìn 
www.feisean.org agus chan eil ann an seo ach ar Cunntas air Gnìomhachd Ionmhasail airson na bliadhna a’ 
crìochnachadh air 31mh Màrt 2017 còmhla ri Aithris Chothromachaidh aig a’ cheann-latha sin. 

 
 

Cunntas air Gnìomhachd Ionmhasail  
airson na bliadhna a chrìochnaich air 31 Màrt 2017 

 
 
     31.03.17  31.03.16 
 Maoin Neo-

chuingealaichte 
 Maoin 

chuingealaichte 
 Iomlan  Maoin Neo-

chuingealaichte 

STÒRAS A-STEACH £  £  £  £ 

Gnìomhachd Carthannais        

Prìomh Obair 729,214  35,000  764,214  707,502 

Trèanadh 7,000    7,000  9,672 

Fèis Bhlas 189,274    189,274  206,359 

Fèisgoil 338,481  33,000  371,481  288,101 

Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig 27,000    27,000  26,927 

Tasglann       31,085 

        

Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh 110,797    110,797  99,079 

Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe 237    237  300 

Stòras iomlan a-steach 1,402,003  68,000  1,470,003  1,369,025 
        

STÒRAS COSGTE        

Teachd-a-steach Saor-thoileach 4,424    4,424  7,945 

Gnìomhachd Carthannais        

Prìomh Obair 807,403  39,230  846,633  790,599 

Trèanadh 6,188    6,188  8,894 

Fèis Bhlas 183,531    183,531  202,102 

Fèisgoil 349,493    349,493  280,078 

Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig 26,419    26,419  26,702 

Tasglann -  -  -  38,762 

Stòras iomlan a chaidh a chosg 1,377,458  39,230  1,416,688  1,355,082 

        

STÒRAS A-STEACH/(A-MACH) 24,545  28,770  53,315  13,943 

        

RÈITEACHADH IONMHAIS        

Suimeannan iomlan gan toirt air adhart 159,506  16,919  176,425  162,482 

        

A’ MHAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR ADHART 184,051  45,689  229,740  176,425 
        

 

22



  

 
Aithris Chothromachaidh  

air 31 Màrt 2017 
 

  

      31.03.17  31.03.16 
  Maoin Neo-

chuingealaichte 
 Maoin 

chuingealaichte 
 Iomlan  Maoin Neo-

chuingealaichte 

MAOIN STÈIDHICHTE  £  £  £  £ 

Maoin Stèidhichte  -  12,690  12,690  17,415 
         

MAOIN LUATH         

Luchd-fiach: Suimeannan rim pàigheadh sa 
bhliadhna 

 65,213  5,505  70,718  42,757 

Airgead sa Bhanca  167,323  33,000  200,323  139,244 

  232,536  38,505  271,041  182,001 

         

CREIDEASAICHEAN         

Suimeannan rim pàigheadh sa bhliadhna  (48,485)  (5,506)  (53,991)  (22,991) 
         

MAOIN LUATH GU LÈIR  184,051  32,999  217,050  159,010 

         

MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN LUATH  184,051  45,689  229,740  176,425 
         

MAOIN GU LÈIR  184,051  45,689  229,740  176,425 
         

MAOINEAN         

Maoinean neo-chuingealaichte      184,051  159,506 

Maoinean cuingealaichte      45,689  16,919 

         

MAOINEAN GU LÈIR      229,740  176,425 
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