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Lèirmheas a’ Chathraiche
ùghdarrasan ionadail agus tha an càirdeas a th’
eadarainn na nì prìseil dhuinn.
Ràinig obair Fèisean nan Gàidheal barrachd air
51,000 neach sa bhliadhna. Tha sin a’ gabhail asteach na daoine òga a fhuair buannachd bho
bhith faighinn grunn chothroman ionnsachaidh
agus cothroman gus na tàlantan aca a
thaisbeanadh do chàch agus an luchd-èisteachd
a bha an làthair aig na tachartasan is fèisean.
Ann an 2013-14, chaidh 5,632 daoine òga an sàs
ann an tachartasan is clasaichean aig 42 Fèisean
air feadh na dùthcha. Bha sinn toilichte taic a
thoirt do bhuidhinn ann an Dùn Phris is GallGhàidhealaibh a chùm tachartasan Fèise airson
a’ chiad uair mar dheuchainn, agus thug sinn
taic seachad gus Fèis airson deugairean a
chumail a’ dol ann an Loch Abar.
Bha mi fìor thoilichte an dreuchd Cathraiche
Fèisean nan Gàidheal a ghabhail os làimh sa
Ghearran am-bliadhna agus tha e na adhbhar
tlachd dha-rìribh dhomh Aithisg Bhliadhnail na
buidhne a chur fo ur comhair airson 2014.
Bu toil leam moladh sònraichte a dhèanamh air
Catrìona Nic an t-Saoir a bha sa Chathair
romham. Tha Catrìona air an t-uabhas obrach a
dhèanamh às leth Fèisean nan Gàidheal agus i
na Cathraiche againn dà thuras san dusan
bliadhna a chaidh seachad, agus tha sinn fada
na comain airson na h-obrach mhòir a rinn i
agus an ùine a chuir i seachad a’ dèanamh na hobrach sin às leth na buidhne. Tha sinn a’
guidhe gach soirbheachadh dhi agus i an dùil
tilleadh a dh’Uibhist.
B’ e prìomh amas Fèisean nan Gàidheal a-rithist
taic a chumail ris na Fèisean, taic a tha gabhail
a-steach nithean leithid taic-airgid, àrachas,
ionnstramaidean ciùil agus taic fad na bliadhna
bho ar luchd-obrach.
Tha prògram obrach againn a chaidh
aontachadh le Alba Chruthachail, Iomairt na
Gàidhealtachd is nan Eilean agus Bòrd na
Gàidhlig agus shoirbhich leinn le bhith ga thoirt
gu buil ann an 2013-14. Thug sinn grunn
chùmhnantan gu buil às leth diofar
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Fhuair 3,838 sgoilearan ann an sgoiltean air a’
Ghàidhealtachd agus ann an Siorrachd Rinn Friù
teagasg gu cunbhalach ann an ceòl traidiseanta,
tro Fhèisean ionadail, mar phàirt de Iomairt
Chiùil na h-Òigridh. Chaidh 772 an sàs sna ciad
chlasaichean Gàidhlig aig Fèisgoil ann an
Gallaibh is Loch Abar. Chaidh 3,304 òganaich
bho Fhèisean is sgoiltean an sàs ann an
tachartasan dràma a chuir Fèisean nan Gàidheal
air dòigh. Bha 15,248 daoine an làthair aig
tachartasan Fèis Bhlas san t-Sultain 2013,
tachartas bliadhnail a tha ga ruith le Fèisean nan
Gàidheal an co-bhuinn ri Comhairle na
Gàidhealtachd. Chaidh 15,726 daoine gu còrr is
200 tachartas a chùm ar còmhlain bho na
Cèilidhean air Chuairt rè mìosan an t-samhraidh
ann an 2013. Gheall Fèisean nan Gàidheal
tabhartasan luach £270,000 do dh’Fhèisean
ionadail airson nan tachartasan aca.
Sa Ghiblean 2013, chùm sinn ar tachartas 5
Latha airson an dàrna turas. Thàinig seachd
duine deug bho air feadh na dùthcha cruinn
còmhla ann an Carlabhagh ann an Leòdhas gus
pàirt a ghabhail, agus chaidh iad an sàs ann an
ceòl, obair is cur-seachadan sa
choimhearsnachd agus sin uile sa Ghàidhlig.
Tha fèill mhòr a-nis air an t-seachdain seo agus
tha iarrtas mòr ann air a son.
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Chaidh Fèis Dhràma air leth soirbheachail a
chumail sa Chèitean 2013 le sgoiltean bho Loch
Abar is Earra-Ghàidheal, agus sheall iad na
dealbhan-cluiche aca ann an Talla a’ Chorrain
san Òban.
Fhuair sinn taic-airgid a-rithist bho Alba
Chruthachail airson nan Cèilidhean air Chuairt
againn agus thug sinn taic do sheachd
còmhlain ann an 2013 a chaidh air chuairt as tsamhradh agus a chluich aig diofar chuirmeanciùil ionadail is nàiseanta agus aig tachartasan
Fèis Bhlas. Chùm Fèis Fhoirt tachartas
sònraichte ri taobh Loch Laomainn còmhla ri
muinntir Pàirce Nàiseanta Loch Laomainn is nan
Trosaichean. Nochd na còmhlain bho na
Cèilidhean air Chuairt aig Fèis Fhoirt is Fèis
Lochabair còmhla ri Karen NicMhathain is a
còmhlan air an àrd-ùrlar aig a’ chonsairt sin.
Ghabh còmhlan bho Fhèis Rois pàirt ann an
Consairt Burns aig Hydro Ghlaschu mar phàirt
de Celtic Connections ann an 2014, ‘s a chaidh a
shealltainn beò air BBC1.
Ged nach do ghabh uiread dhaoine pàirt ann,
chaidh Sgoil Shamhraidh Dràma Ghàidhlig a
chumail san Iuchar 2013 a chòrd gu mòr ris a huile duine agus a bha air leth soirbheachail. Mar
phàirt den sgoil, bha oidhche dhràma ann air an
deireadh-sheachdain far an do sheall
buidhnean dràma le inbhich dà dhealbhchluich. Chì sibh an dràma a chaidh a
shealltainn aig an Sgoil Shamhraidh, a sgrìobh
na daoine òga a chaidh don sgoil, air an t-sianail
YouTube againn. Cuideachd, rinn an
fheadhainn a ghabh pàirt film airson na farpais
film Gàidhlig, FilmG.
Chaidh taghadh de dh’iomairtean dràma eile
airson coimhearsnachdan is sgoiltean a chur air
adhart còmhla ri Sabhal Mòr Ostaig agus Eden
Court tron Lìonraidh Dràma Ghàidhlig a
stèidhich Bòrd na Gàidhlig. Thadhail a’
bhuidheann-dràma oideachaidh againn,
Meanbh-Chuileag, air sgoiltean Gàidhlig le
dealbh-chluiche a bha a’ comharrachadh
Bliadhna Nàdar na h-Alba - Seonaidh a’
Mhonaidh - stèidhichte air beatha is obair an
Albannaich Iain Muir, a rinn tòrr airson na hàrainneachd.
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Bha còrr is 200 tachartas ann am Fèis Bhlas ann
an 2013, agus chaidh grunn phrògraman a
chraoladh air BBC ALBA le tachartasan bhon
fhèis. B’ e Boraraig, le Calum MacCruimein, an
tachartas sònraichte a chaidh a bharantachadh
airson Blas 2013 agus chaidh a’ chuirm sin a
chur air dòigh a-rithist aig Celtic Connections
san Fhaoilleach 2014. A thuilleadh air a’ chuirm
a bharantaich sinn airson Blas, dh’obraich sinn
còmhla ri Thèatar Nàiseanta na h-Alba gus a’
chuirm aig Fiona NicCoinnich, Eun Beag
Chanaigh, a shealltainn do dhaoine air a’
Ghàidhealtachd. Tha e stèidhichte air an obair a
rinn an t-eòlaiche beul-aithris Mairead Fay
Sheathach, agus mar phàirt den chuairt a ghabh
an taisbeanadh, thadhail iad air Canaigh far do
chuir Mairead seachad iomadh bliadhna ag
obair agus a’ fuireach còmhla ris an duine aice
Iain Latharna Caimbeul, Fear Chanaigh.
Tha sinn gu math taingeil airson na taice
leantainnich a gheibh sinn bhon phrìomh
bhuidhinn chom-pàirt againn airson Blas,
Comhairle na Gàidhealtachd, agus airson na
taice a fhuair sinn bho Bhòrd na Gàidhlig agus
Alba Chruthachail. Fhuair sinn maoineachadh
cuideachd ri linn Bliadhna Nàdar na h-Alba agus
dh’obraich sinn còmhla ri ‘Live Music Now’ agus
‘Ceòl ann an Ospadalan’ gus ceòl a thoirt gu
daoine ann an dachaighean-cùraim agus
ospadalan. Chuir sinn consairt air dòigh ann am
Prìosan Porterfield ann an Inbhir Nis agus chuir
High Life Highland air dòigh prògram farsaing
sna sgoiltean. Tha sinn a’ toirt taing mhòr do
Amy NicLeòid airson na h-obrach nach beag a
rinn i airson am pàirt cudromach seo den fhèis.
Chaidh Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan
Gàidheal ann an 2013 a chumail ann am Bunsgoil Taobh na Pàirce, an sgoil Ghàidhlig ùr ann
an Dùn Èideann.
B’ i Fiona Hyslop BPA, Rùnaire a’ Chaibineit
airson Cultar is Cùisean an Taobh A-muigh, an
neach-labhairt sònraichte a bh’ againn aig a’
cho-labhairt. San òraid aice thuirt i: “Mar
Rùnaire a’ Chaibineit airson Cultar is Cùisean an
Taobh A-muigh, tha mi fhìn air fhaicinn thar
nam bliadhnaichean a’ bhuaidh a tha air a bhith
aig obair Fèisean nan Gàidheal agus cho
cudromach agus a tha i a thaobh ealain is
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dualchas na Gàidhlig air feadh na h-Alba. Tha e
ro fhollaiseach gu bheil Fèisean nan Gàidheal ameasg nam prìomh bhuidhnean a tha a’ cur air
adhart nan ealain Gàidhlig agus tha e
mìorbhaileach mar a tha sibh a’ soirbheachadh,
bliadhna às dèidh bliadhna.”

Chiùil na h-Òigridh a lìbhrigeadh ann an cuid a
sgoiltean ann am Pàislig. Cuideachd, thug sinn
seachad pròiseact ùr Gàidhlig mar phìleat ann
am bun-sgoiltean Comhairle na Gàidhealtachd
ann an Gallaibh, Cataibh agus Loch Abar. Fhuair
sinn cùmhnant gus seiseanan fiosrachaidh
Gàidhlig a thoirt seachad do bhuidhnean nan
Cruinneachaidhean Nàiseanta - Taigh-tasgaidh
Nàiseanta na h-Alba, Gailearaidhean na h-Alba
agus Leabharlannan na h-Alba. Chuidich ar
sgioba sgoiltean cuideachd le bhith ag
ullachadh fhilmichean airson FilmG.
San Dùbhlachd 2013, thadhail MeanbhChuileag air sgoiltean is aonadan Gàidhlig le
panto a bha air leth beothail is togarrach,
Seasaidh agus Sgeul nan Sàilean Seunta.

Bhruidhinn an Ceannard ùr aig Alba
Chruthachail, Seònaid Archer, cuideachd aig a’
cho-labhairt agus tha sinn fada an comain na
buidhne aice airson a’ mhaoineachaidh
stèidhichte a thug iad dhuinn.
Chùm Fèisean nan Gàidheal an deireadhseachdain trèanaidh bhliadhnail againn aig
Sabhal Mòr Ostaig sa Ghearran le cùrsaichean
ann a-nis airson trì ìrean. Cuideachd, chaidh
seiseanan trèanaidh a chumail do dh’oidean a
tha an sàs ann a bhith toirt seachad
chlasaichean an lùib Iomairt Chiùil na h-Òigridh
do sgoiltean Comhairle na Gàidhealtachd. Rinn
grunn fhèisean feum den trèanadh do luchdeagrachaidh a gheibh iad ma tha iad ga
iarraidh, agus chuidich sin iad le diofar
thaobhan den obair mhòr a dh’fheumas iad a
dhèanamh gu saor-thoileach gus Fèis a ruith.

Rinn Fèisean nan Gàidheal tuilleadh
leasachaidh air an t-seirbheis Fèisgoil againn
agus chùm sinn oirnn a’ teagasg ceòl
traidiseanta ann an sgoiltean Comhairle na
Gàidhealtachd air fad. Bha cùmhnant againn
cuideachd le Comhairle Rinn Friù gus Iomairt
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Chùm sinn oirnn a’ toirt taic do dhiofar
iomairtean Gàidhlig, agus dh’obraich luchdobrach Fèisean nan Gàidheal 1,782 uairean a
thìde agus iad a’ cuideachadh leis na hiomairtean.
Tha luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal
fhathast an sàs ann an grunn lìonraidhean
cudromach, leithid Am Fòram airson Ceòl
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Traidiseanta, Buidheann Chomhairleachaidh
Alba Chruthachail airson nan Ealain
Dualchasach, Fòram nam Buidhnean a thig fo
sgèith Ealain Shaor-thoileach na h-Alba, Fòram
nam Buidhnean Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig,
Fòram Ciùil Òigridh na Gàidhealtachd, Fòram
nan Ealain Gàidhlig agus an Lìonraidh Dràma
Gàidhlig.
Tha Fèisean nan Gàidheal na bhall de
chaidreachas de 12 buidheann ealain a tha
stèidhichte air a’ Ghàidhealtachd a shoirbhich le
bhith faighinn taic bho Alba Chruthachail gus
‘Hub’ a stèidheachadh airson Ealain na hÒigridh air a’ Ghàidhealtachd. Tha Fèis Rois a’
stiùireadh a’ phròiseict, agus tòisichidh e nas
fhaide air a’ bhliadhna ann an 2014.

Chuir sinn fàilte am-bliadhna air Ro-innleachd
Alba Chruthachail airson Ealain na h-Òigridh,
Time to Shine, agus air mar a thug i iomradh air
cho cudromach agus a tha na Fèisean do
dh’ealain airson òigridh ann an Alba: “Tha tòrr
dhaoine san t-saoghal a tha coimhead air na th’
againn a thaobh nan ealain dualchasach, agus
gu h-àraidh a thaobh nam Fèisean a tha fo
sgèith Fèisean nan Gàidheal, agus iad a’
miannachadh gu mòr gun robh an leithid a
shaibhreas aca fhèin. Tha tòrr ann a
dh’fhaodadh daoine òga a tha an sàs sna healain ann an Alba ionnsachadh bhuapa: a
thaobh lìonra nam Fèisean, mar a tha iad a’
ruighinn air daoine eile a bharrachd air an
fheadhainn a bhios a’ gabhail pàirt sna Fèisean
gu h-àbhaisteach, mar a tha iad a’
comharrachadh agus a’ toirt taic do dhaoine
tàlantach agus a’ toirt cothrom don luchdobrach aca a bhith a’ sìor ionnsachadh sgilean
ùra.”
Tha Fèisean nan Gàidheal gu mòr an comain
nam buidhnean a bheir taic-airgid dhuinn agus
tha sinn ag ainmeachadh ar prìomh luchdFèisean nan Gàidheal – Aithisg Bhliadhnail 2014

maoineachaidh air an duilleig far a bheil an clàrinnse.
Tha atharrachaidhean air a bhith san sgioba
luchd-obrach againn. Thug sinn soraidh slàn do
Chairistìona Nic an t-Saoir, ar n-Oifigear
Leasachaidh ann an Earra-Ghàidheal, agus
Jenna Mhoireasdan, ar n-Oifigear Leasachaidh
airson nan Eilean Siar, agus i air co-dhùnadh
gun tilleadh às dèidh dhi a bhith air fòrladh
màthaireil. Tha sinn gu mòr an comain an dithis
aca airson na h-obrach a rinn iad thar grunn
bhliadhnaichean aig Fèisean nan Gàidheal.
Ghabh ar Prìomh Oifigear Leasachaidh, Nicola
Simpson, fòrladh màthaireil, agus tha sinn a’ cur
meal-a-naidheachd oirre fhèin agus an duine
aice, Donnchadh, agus nighean bheag aca,
Iseabail. Chuir sinn fàilte air dithis luchd-obrach
sealach, Seòna Nic a’ Mhaoilein sna h-Eileanan
Siar agus Raonaid Harris a tha stèidhichte ann
an Inbhir Nis, fhad ’s a bha sinn a’ sgrùdadh ar
structar luchd-obrach.
Bu toil leam a chur an cèill cho fada an comain
an luchd-obrach aig Fèisean nan Gàidheal ’s a
tha am Bòrd, agus cho fìor thaingeil a tha sinn,
airson na h-obrach ionmholta a rinn iad agus an
dìcheall a nochd iad thar na bliadhna.
Cuideachd, bu toil leam taing a thoirt do na
Buill a dh’fhàg am Bòrd am-bliadhna. A
thuilleadh air Catrìona Nic an t-Saoir a
dh’ainmich mi aig an toiseach, tha sinn a’ fàgail
ar beannachdan aig Magaidh Chamshron, Fiona
NicIain, Seònaid NicDhòmhnaill agus Bernard
Bell. Tha sinn gu mòr nan comain airson na rinn
iad san ùine aca air a’ Bhòrd.
Às dèidh taghadh aig deireadh 2013, chuir sinn
fàilte air Raibeart MacFhionghain, Kirsteen
Ghreumach, Deirdre Beck, Seumas Caimbeul
agus Ealasaid NicIllBhàin a thòisich nam Buill,
agus bu toil leam mo thaing a thoirt don a huile Ball den Bhòrd airson na h-obrach
luachmhor a nì iad às leth Fèisean nan Gàidheal.
Thig an dà chuid dùbhlain is cothroman ann an
2014-15. Tha mar a tha am maoineachadh a
gheibh sinn bho ùghdarrasan ionadail air
crìonadh a’ dol a dh’fhàgail dùbhlan romhainn.
Bidh cothrom againn, còmhla ri buidhnean
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ealain eile, tairgse a chur a-steach gu Alba
Chruthachail airson taic-airgid chunbhalach
bhon Ghiblean 2015. Bidh sinn cuideachd a’
còmhradh ri Iomairt na Gàidhealtachd agus nan
Eilean feuch dè an taic a b’ urrainn dhaibh a
thoirt do dh’Fhèisean nan Gàidheal nuair a thig
an t-aonta a th’ againn an-dràsta gu crìch aig
deireadh a’ Mhàirt 2015. Chaidh tòrr obair a
dhèanamh aig deireadh na bliadhna gus plana
a dhealbh a choimheadas air adhart gu 2015-20
agus gus ro-sheallaidhean ionmhasail a
stèidheachadh.
’S e a th’ aig cridhe obair Fèisean nan Gàidheal,
na Fèisean fhèin agus a bhith toirt taic dhaibh.
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Tha an obair a nì an luchd saor-thoileach air leth
cudromach agus tha sinn glè thaingeil airson na
nì sibh aig ìre na coimhearsnachd. Tha gach nì
sa bheil sinn an sàs a’ toirt taic do no a’ cur ri
obair nam Fèisean, no tha e a’ toirt cothrom do
dhaoine òga bho na Fèisean gus piseach a
thoirt air na sgilean is tàlantan aca. Bu chòir gu
bheil fios aig muinntir nam Fèisean gum faod
iad fios a chur gu luchd-obrach Fèisean nan
Gàidheal uair sam bith a tha iad feumach air
taic.
Donnchadh MacGuaire MBE
Cathraiche
Sultain 2014
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Fiosrachadh mu na Fèisean 2013-14

Fèisean
Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt

5,632

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal

£104,085

Suim air a cosg gu h-iomlan le na Fèisean

£416,340

Àireamh luchd-èisteachd airson Cèilidhean nam Fèisean

7,040

Clasaichean is Bùthan-obrach
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
Suim air a cosg gu h-iomlan le na Fèisean

£60,447
£241,908

Luchd-rianachd air am fastadh le Uairean Bliadhnail
Obraichean ionann ’s làn-thìde
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal

1.1
£10,800

Maoin Leasachaidh nam Fèisean
Luach iomlan nan tachartasan
Sùim shlàn a chaidh a thoirt seachad le Fèisean nan Gàidheal

£109,132
£27,283

Cèilidhean air Chuairt
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal

£66,746

Tachartasan Eile
Àireamh a ghabh pàirt ann Iomairt Chiùil na h-Òigridh le Fèisgoil

3,838

Luchd-èisteachd airson Meanbh-Chuileag agus Fèisean Dràma

3,304

Luchd-èisteachd airson Blas

15,248

Luchd-èisteachd airson nan Cèilidhean air Chuairt is Cuirmean

12,726

Àireamh a ghabh pàirt ann gnìomhan eile Fèisgoil

772

Na Meadhanan
Luchd-èisteachd Telebhisein is Rèidio (tuairmse)
Seallaidhean air YouTube (bhon Phrìomh 30 a chaidh a lorg)
TABHARTASAN IOMLAN A GHEALLADH ANN AN 2012-13
GU LÈIR: AIR A CHOSG LE NA FÈISEAN
GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD AIG TACHARTAS
GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD a’ gabhail a-steach MEADHANAN

270,000
77,291
£269,361
£1,271,998
51,290
398,851

Tha ballrachd Fèisean nan Gàidheal ag amas air Fèisean teagaisg, airson daoine òga aois 8-18, le pàirt
nach beag den fhèis ann an Gàidhlig, agus le teagasg ann an ceòl is òrain a bhuineas do dhualchas na
Gàidhlig.
Ann an 2013-14 bha na Fèisean a leanas fo sgèith na buidhne:

Fèisean nan Gàidheal – Aithisg Bhliadhnail 2014
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Ainm na Fèise

Comhairle na Gàidhealtachd
Fèis an Earraich
Fèis Lochabair
Fèis nan Garbh Chrìochan
Fèis Chataibh
Fèis a' Bhealaich
Fèis Rois Òigridh
Fèis Rois nan Deugairean
Fèis Eige
Feis Ghallaibh
Fèis Farr
Fèis na h-Òige
Fèis Air an Oir
Feis Ghleann Albainn
Fèis Thròndairnis
Fèis a' Bhaile
Fèis Òigridh na Mara
Fèis Inbhir Narann
Fèis Spè
Feis a' Chaolais
Fèis an Iar Thuath

InG

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

InG - Sgìre
Dhùbhlanach

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√

Fèisean 2013-14 a-rèir Ùghdarrasan Ionadail
Àireamh iomlan nam Fèisean
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar
Earra-Ghàidheal is Bòid
Baile Dhùn Èideann
Siorrachd Lannraig a Tuath
Baile Ghlaschu
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar
Siorrachd Àir a Tuath
Siorrachd Shruighlea
Moireibh
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear
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Ainm na Fèise

InG

Comhairle nan Eilean Siar
Fèis Tìr a' Mhurain
√
Fèis Eilean an Fhraoich
√
Fèis Tìr an Eòrna
√
Fèis Bharraigh
√
Fèis Eilean na Hearadh
√
Fèis Taigh Dhonnchaidh
√
Fèis an Rubha
√
Comhairle Earra-Ghàidheal & Bhòid
Fèis Cholla
√
Fèis Latharna
√
Fèis Mhuile
√
Fèis Thiriodh
√
Fèis Ìle agus Dhùira
√
Fèis Dhun Omhain
√
Fèis Cheann Loch Goibhle
√
Sgìrean Eile/Comhairlean Baile
Fèis Arainn
√
Fèis Mhoireibh
√
Fèis Dhùn Èideann
Feis Ghlaschu
Fèis Innis an Uillt
Fèis Lannraig a Tuath
Fèis Fhoirt
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

InG - Sgìre
Dhùbhlanach

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

42
20
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
7

Fèisean
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra a’ toirt farsaingeachd de sheirbheisean do dh’Fhèisean ionadail ann an
2013-14, agus ged a tha e sìor fhàs nas duilghe buidseatan freagarrach a stèidheachadh ri linn mar a tha
am maoineachadh a gheibh sinn a’ dol an lughad, dh’obraich sinn gu cruaidh gus taic-airgid a chumail
ris na Fèisean. A thuilleadh air an taic ionmhasail a bheir sinn seachad, thèid againn air cothrom a thoirt
do dh’Fhèisean air stòras ionnstramaidean, seirbheis Disclosure air a ruith bho na h-oifisean againn,
àrachas iomlan agus làithean trèanaidh sgìreil a tha air an dealbh a dh’aona-ghnothach airson
feumalachdan gach Fèis fa leth.
Gus am faigh na Fèisean an taic as fheàrr as urrainn dhuinn a thoirt dhaibh, tha sinn a’ fastadh sgioba
de thriùir Oifigearan Leasachaidh agus aon Phrìomh Oifigear Leasachaidh gus dèanamh cinnteach gu
bheil conaltradh cunbhalach eadar sinn fhìn is na Fèisean. Bidh na h-oifigearan a’ toirt taic dhaibh le
grunn rudan, leithid iarrtasan maoineachaidh, ceistean a dh’èireas a thaobh a bhith stiùireadh
phròiseactan agus a’ cur poileasaidhean Fèisean nan Gàidheal an gnìomh.
Dh’atharraich an luchd-obrach a bh’ againn san sgioba leasachaidh air feadh na bliadhna. Cho-dhùin
Jenna Mhoireasdan, ar n-Oifigear Leasachaidh sna h-Eileanan Siar, nach robh i a’ dol a thilleadh bhon
fhòrladh mhàthaireil aice agus dh’fhàg Cairistìona Nic an t-Saoir, ar n-Oifigear Leasachaidh ann an
Earra-Ghàidheal, a dreuchd san Dàmhair 2013 agus i an dùil rudan eile a dhèanamh. Ghabh ar Prìomh
Oifigear Leasachaidh, Nicola Simpson, fòrladh màthaireil sa Ghiblean 2013.
Chaidh Seòna Nic a’ Mhaoilein is Raonaid Harris fhastadh air cùmhnantan geàrr-ùine airson nan
dreuchdan aig Jenna is Nicola a ghabhail òs làimh. Ged a tha an dreuchd ann an Earra-Ghàidheal andràsta bàn, tha na Fèisean fhathast a’ faighinn taic bhon sgioba leasachaidh. Thèid ath-sgrùdadh a
dhèanamh air suidheachadh an luchd-obrach ann an 2014 feuch dè an dòigh as freagarraiche agus as
èifeachdaiche taic a chumail ris na Fèisean.
Thug sinn taic do 42 Fèisean air feadh na h-Alba ann an 2013-14. Bidh fiosrachadh mun obair is
tachartasan aca a’ nochdadh gu cunbhalach air ar làrach-lìn, an lùib nan lìonraidhean sòisealta san iris
againn, Faileas. Chithear gu h-ìosal dìreach taghadh beag de na tha a’ tachairt ann am prògram de
thachartasan a tha a’ sìor fhàs nas motha aig na Fèisean.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Chomharraich Fèis Tìr a’ Mhurain an 25mh Ceann-bliadhna aca
Chùm Fèis Farr latha spòrsail le Gàidhlig airson teaghlaichean far an do nochd còrr is 100 pàrant is
pàiste
Chùm Fèis Lochabair an Fhèis aca airson deugairean ann an Ath Tharracail san t-Samhain 2013, le
20 a’ gabhail pàirt ann
Thadhail còmhlain bho Fhèis Rois air Melbourne ann an Astràilia, air Fèis Ceòl Traidiseanta
Cambridge agus air grunn àiteachan ann an Èirinn agus chòrd an ceòl aca gu mòr ri daoine
Chluich Faram bho Fhèis Eilean an Fhraoich air an ‘Island Stage’ aig Fèis Cheilteach Innse Gall ann
an 2013
Chaidh an àireamh a b’ àirde riamh gu Fèis Latharna, far an do ghabh còrr is 120 duine òg pàirt ann
Bha Fèis Spè an sàs ann am pròiseact com-pàirteach a thug cothrom dhaibh tadhal air buidhnean
ann an Èirinn - Ceòl na Coille (Leitir Ceanainn, Dùn nan Gall) agus Pròiseact Ceòl Traidiseanta	
  Inis
Eoghain (Inis Eoghain, Dùn nan Gall)
Chomharraich Fèis Inbhir Narainn an 10mh Ceann-bliadhna aca
Chùm Fèis Òigridh na Mara sreath de bhùithtean-obrach mar phàirt de dh’Fhèis na Mara ann am
Malaig
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•

•
•

•

Chùm Fèis Bharraigh tachartas airson deugairean aig an robh cothrom aca a dhol an sàs ann an
diofar obraichean is cur-seachadan dualchasach, leithid croitearachd, iasgach, còcaireachd agus
seiseanan buidhne
Ghlèidh Fèis Dhùn Èideann maoineachadh gus seisean ciùil a chur air chois, fon ainm ‘Gràisg’, aig
am bi mar 20 duine a’ nochdadh airson cluich gu cunbhalach
Thug ar maoin-leasachaidh taic do ghrunn Fhèisean, nam measg bha: Fèis an Earraich a chùm
bùithtean-obrach mu na meadhanan agus mu bhith clàradh ceòl; Fèis Inbhir Narainn a cheannaich
ionnstramaidean agus a chùm seiseanan sònraichte leis an ainm Fèis Bheag; agus Fèis Fhoirt a
fhuair taic gus tachartas sònraichte a chumail ri taobh Loch Laomainn far an robh luchd-ciùil bhon
Chèilidh air Chuairt a’ cluich còmhla ris a’ bhana-sheinneadair Ghàidhlig ainmeil Karen NicMhathain.
Chaidh Blair Dùghlas a bharantachadh gus òran ùr - Càirdeas - a sgrìobhadh a tha a’ dèanamh
gàirdeachas ris a’ chàirdeas eadar Alba is dùthchannan eile mar phàirt de Gheamannan a’ Chofhlaitheis agus den Bhliadhna airson Tilleadh Dhachaigh 2014, agus tha grunn Fhèisean air an t-òran
a chleachdadh mar òran na Fèise aca.
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3

Seirbheisean agus Tachartasan
•

Cèilidhean air Chuairt
Sa Chèitean 2013 fhuair sinn maoineachadh luach
£56,208 às dèidh dhuinn iarrtas a chur a-steach
chun a’ phrògraim, Cinn-uidhe Chruthachail
(Creative Futures), aig Alba Chruthachail. Thug am
maoineachadh sin, a tha airson dà bhliadhna
(2013-14 is 2014-15), taic do shia Cèilidhean air
Chuairt sa bhliadhna seo.
Mar as àbhaist, thòisich na còmhlain an samhradh
aca le bhith tighinn cruinn còmhla aig Fèis Alba a
chaidh a chumail tràth san Iuchar ann an Sgoil
Chiùil a’ Phluic.

Bha 9 Cèilidhean air Chuairt ann uile gu lèir,
thoradh chùm Fèis Rois dà chuairt nàiseanta agus
chùm Fèis Fhoirt a’ chuairt aca fhèin le taic-airgid
bho Alba Chruthachail. Chluich na còmhlain aig
còrr is 280 cèilidh air feadh an t-samhraidh agus
bha 15,726 daoine an làthair aig na cèilidhean.
Chithear gu h-ìosal feadhainn de na tachartasan
as motha a bh’ aca:
• Chluich Fèis Fhoirt aig consairt shònraichte ri
taobh Loch Laomainn aig Loch Lomond
Shores còmhla ris a’ bhana-sheinneadair
Ghàidhlig ainmeil Karen NicMhathain
• Chluich Fèis Lochabair aig Cuairt
Dheireannach Cupa na Camanachd sa
Ghearasdan far an robh mu 4,000 duine a’
coimhead air a’ ghèam
• Chaidh Cèilidhean air Chuairt a chumail ann
an àiteachan a tha cudromach a thaobh
nàdair, leithid Beinn Eighe agus Burn O Vat,
mar phàirt de dh’obair chom-pàirteach le
Dualchas Nàdair na h-Alba
• Chluich feadhainn bho Fhèis Rois aig Fèis Ceòl
Traidiseanta Cambridge
Fèisean nan Gàidheal – Aithisg Bhliadhnail 2014

•

Chluich 5 còmhlain bho na Cèilidhean air
Chuairt aig 8 cuirmean-ciùil aig Blas 2013
Chaidh Fèis Latharna an sàs ann am pròiseact
iomlaid a fhuair taic-airgid bho Cholmcille le
Coiste Forbartha Carn Tochar ann an Doire

Trèanadh
Tha prògram trèanaidh Fèisean nan Gàidheal a’
tabhann dhiofar sheòrsaichean trèanaidh don
luchd-obrach, an luchd saor-thoileach agus do na
h-oidean aca. Rinn 69 daoine trèanadh, a chaidh a
thoirt seachad taobh a-staigh na buidhne agus
taobh a-muigh na buidhne, ann an 2013-14.
Sa bhliadhna a dh’fhalbh dh’fheuch Fèisean nan
Gàidheal ri barrachd trèanaidh a thoirt seachad
gu h-ionadail, agus sinn a’ dèanamh an fheum as
motha a b’ urrainn dhuinn de na goireasan/luchdobrach againn fhìn agus bha sinn deònach
siubhal gu na Fèisean gus trèanadh a thoirt
dhaibh nuair a bha e a dhìth, trèanadh a bha air a
dhealbh a dh’aona-ghnothach airson nam
feuman aca. Rinn sinn cinnteach cuideachd gun
robh ar luchd-obrach a’ faighinn cothrom air
trèanadh a dh’fheumas iad fo reachdas agus
cothrom na sgilean pearsanta aca a leasachadh.
Cuideachd, fhuair na h-Oifigearan Leasachaidh
trèanadh ann an cuspairean leis an robh na
Fèisean tric ag iarraidh cuideachadh, leithid Dìon
Chloinne agus A’ Measadh Chunnartan. Chuidich
an trèanadh sin na h-oifigearan gus trèanadh is
cuideachadh a thoirt do na Fèisean fhèin.
Fhuair oidean bho thaobh a-staigh na buidhne
buannachd bho dhiofar sheòrsaichean trèanaidh,
leithid, dòighean-teagaisg coitcheann, Gàidhlig,
goireasan teagaisg agus a’ cumail stiùir air clas.
Gus cumail ri ar Poileasaidh Gàidhlig, chaidh na
seiseanan trèanaidh is coinneamhan taobh astaigh na buidhne, san robh luchd-obrach Fèisean
nan Gàidheal an sàs, a chumail sa Ghàidhlig.
Fhuair 4 luchd saor-thoileach trèanadh ann an
Dìon Chloinne agus trèanadh bunaiteach eile sa
Ghàidhlig. Chaidh 15 oidean an sàs ann an
trèanadh Gàidhlig, agus fhuair 7 bhon phròiseact
Fuaran trèanadh tron Ghàidhlig ann an
cruinneachadh òrain.
Chaidh 13 an sàs san deireadh-sheachdain
thrèanaidh bhliadhnail do dh’oidean, le dà ìre
trèanaidh - 1 is 3 - a rèir an t-eòlas a bh’ aca.
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Fuaran
Bha sinn air leth toilichte gun d’ fhuair sinn
maoineachadh bho Mhaoin Dualchais a’
Chrannchuir gus pròiseact tasglainn ùr a
stèidheachadh airson òrain Ghàidhlig. Tha e na
amas don phròiseact cothrom a thoirt do dhaoine
òga, aois 16-25, òrain a rannsachadh agus a
chruinneachadh sna sgìrean aca fhèin agus bidh
iad an uair sin a’ clàradh agus a’ taisbeanadh na
tha iad air cruinneachadh. Bidh iad cuideachd a’
toirt cothrom às ùr do dhaoine san latha a th’ ann
eòlas a chur air na h-òrain. Tha am pròiseact air a
bhith dol greis a-nis agus chaidh 7 an sàs sa chiad
ìre den phròiseact. Ann an com-pàirt ri Tobar an
Dualchais tha ar n-Oifigear Trèanaidh, Iona
NicDhòmhnaill, air bùth-obrach a lìbhrigeadh
dhaibh feuch am bi iad làn-uidheamaichte gus na
h-òrain bho na sgìrean aca a rannsachadh agus a
chruinneachadh.
Tha na daoine bhon phròiseact a-nis ag obair air
an ceann fhèin gus òrain a chruinneachadh, agus
bidh cothrom aca ann an 2014-15 crìoch a chur air
a’ phàirt acasan den phròiseact nuair a nì iad
clàradh de na h-òrain a tha iad air comharrachadh
agus air rannsachadh. Thèid na h-òrain seo a chur
gu feum mar ghoireas do na Fèisean agus don ath
ghinealach de sheinneadairean Gàidhlig.

Fèisgoil
Bha bliadhna gu math trang againn leis an tseirbheis Fèisgoil againn, airson ealain ann am
foghlam. Chaidh Fèisgoil a chur air bhon ann an
2012 gus gach seòrsa obrach san robh sinn an sàs,
a thaobh foghlaim, a chur fo bhratach aon
sheirbheis, seirbheis a leigeadh leinn cuideachd
pròiseactan is com-pàirteachasan ùra a
stèidheachadh le ùghdarrasan ionadail,
buidhnean poblach agus buidhnean Gàidhlig.
A’ Teagasg Gàidhlig ann am Bun-sgoiltean
Tha sinn air sanasachd a dhèanamh air Fèisgoil
am measg ùghdarrasan ionadail agus gu h-àraidh
a thaobh ar seirbheisean gus Gàidhlig a theagasg
ann an sgoiltean far nach eil i air a teagasg andràsta. Bha sinn fìor thoilichte gun d’ fhuair sinn
dà chùmhnant bho Chomhairle na Gàidhealtachd
gus pròiseactan airson Gàidhlig a theagasg a
lìbhrigeadh mar dheuchainn ann am bunsgoiltean ann an Loch Abar agus ann an Gallaibh
is Cataibh.
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Leis an dà phròiseact, bha sinn a’ teagasg
sgoilearan ann am P4-7 airson deich
seachdainean, ach ann an cuid a dh’àiteachan bha
clann nas òige an sàs ann ma bha clasaichean
measgaichte ann le grunn aoisean.
Dh’obraich sinn le 380 duine-chloinne ann an
Gallaibh is Cataibh ann an 7 sgoiltean agus bha 8
sgoiltean le 392 de chloinn againn ann an Loch
Abar. Dh’ionnsaich a’ chlann faclan is abairtean
bunaiteach tro dhiofar chur-seachadan mar
gheamannan is òrain mar a gheibhear ann an
GLPS (Gàidhlig do Luchd-ionnsachaidh sa Bhunsgoil).
Tha sinn gu mòr air an misneachadh leis na
beachdan a fhuair sinn air ais bho na sgoiltean is
tidsearan. Thuirt 93.5% de na sgoilearan gun do
chòrd na seiseanan Gàidhlig riutha agus thuirt
80% gun còrdadh e riutha barrachd Gàidhlig
ionnsachadh san sgoil.
Tha sinn a’ cumail oirnn a’ cur air adhart ar
seirbheis teagaisg Ghàidhlig am measg
ùghdarrasan ionadail agus tha sinn a’ coimhead
air adhart ri bhith obair le sgoiltean ann an
sgìrean eile.
Na Cruinneachaidhean Nàiseanta
Shoirbhich leinn leis an tairgse againn airson
cùmhnant gus seiseanan fiosrachaidh Gàidhlig a
thoirt seachad do luchd-obrach nan
Cruinneachaidhean Nàiseanta, a tha a’ gabhail asteach na Leabharlannan Nàiseanta, Na Taigheantasgaidh Nàiseanta agus na Gailearaidhean
Nàiseanta. Mar phàirt den chùmhnant seo lìbhrig
sinn 15 seiseanan do 180 luchd-obrach air grunn
chuspairean, leithid faclan is abairtean
bunaiteach, Gàidhlig ann an Alba an latha andiugh, Gàidhlig san àite-obrach agus cho
cudromach agus a tha Gàidhlig a thaobh nan
cruinneachaidhean fhèin.
Dràma
Tha dà Oifigear Dràma làn-thìde fhathast air am
fastadh aig Fèisean nan Gàidheal a bhios ag obair
an lùib taghadh farsaing de phròiseactan, agus
bidh iad a’ toirt comhairle is stiùir do phròiseactan
cruthachail ann am bun-sgoiltean, àrd-sgoiltean
agus do phròiseactan com-pàirteach còmhla ri
buidhnean coimhearsnachd is buidhnean eile.
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Meanbh-Chuileag – Dràma Oideachaidh
Chomharraich sinn Bliadhna Nàdair na h-Alba ann
an 2013 agus le taic bho Dhualchas Nàdair na hAlba, chaidh Meanbh-Chuileag air chuairt le
dealbh-chluich a bha a’ comharrachadh beatha is
obair Iain Muir, fear a rinn tòrr airson nàdair is na
h-àrainneachd. Chaidh an dealbh-chluich,
Seonaidh a’ Mhonaidh, a shealltainn leis an dithis
actairean Gàidhlig, Daibhidh Walker is Debbie
NicAoidh, agus chunnaic còrr is 1,000 sgoilear ann
an 40 sgoil e. Thug e toileachas dhuinn a bhith ag
obair gu dlùth còmhla ri Urras Iain Muir gus cuid
de na stuthan teagaisg aca eadar-theangachadh,
agus tha iad sin a-nis rim faighinn agus nan
goireasan fìor fheumail do sgoiltean.

Chaidh dreachd dhà-chànanach den dealbhchluich a dhèanamh agus a shealltainn do 9
sgoiltean leis an Oifigear Dràma againn, Dougie
Beck, aig Blas 2013, agus chunnaic 150 sgoilear, a
bha ag ionnsachadh Gàidhlig san sgoil aca gu ìre
air choreigin, e.
Chaidh am panto Gàidhlig againn, Seasaidh agus
na Sàilean Seunta, a bha air ùr-sgrìobhadh, air
chuairt eadar 2 is 11 Dùbhlachd. B’ iad na
cleasaichean, Aonghas MacLeòid, Dougie Beck,
Seòna Nic a’ Mhaoilein agus Eilidh Daniels, agus
sheall iad am panto 16 tursan ann an sgoiltean is
tallaichean air feadh na dùthcha agus chunnaic
cha mhòr 1,300 duine e. Fhuaras moladh dharìribh bhon luchd-amhairc air a’ phanto agus bha
e fìor mhath a bhith ag obair còmhla ri Aonad
Mheadhanan Comhairle nan Eileanan Siar, a chlàr
am panto agus a thug cothrom do na sgoiltean
aca an clàradh fhaicinn tron lìonraidh air-loidhne
aca.
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Dràma sna sgoiltean
Sa Chèitean 2013, chaidh sgoiltean bho Loch Abar
is Earra-Ghàidheal an sàs san Fhèis Dràma
Ghàidhlig bhliadhnail a-rithist. Dh’obraich Dougie
Beck còmhla ris na sgoiltean a bha an sàs, agus
iad a’ cruthachadh dhealbhan-cluiche ùra agus
lìbhrig Dougie bùithtean-obrach gus na
sgriobtaichean a leasachadh feuch am biodh iad
freagarrach airson an àrd-ùrlair.
Thòisich obair ullachaidh airson Fèis 2014 tràth
ann an 2014, agus chaidh latha a chur air dòigh
airson nan dealbhan-cluiche a shealltainn sa
Chèitean 2014, b’ e sin an 9mh tachartas den tseòrsa sin.
Chaidh ‘Fèis Dhràma Dheugairean’ a chumail ann
an Thèatar One Touch aig Eden Court sa Ghiblean
2013. Bha an oidhche sin le taisbeanaidhean
dràma mar thoradh air trì mìosan de spàirn is
obair ann am bùithtean-obrach a chùm Aonghas
MacLeòid ann an Acadamaidh Baile Dhubhthaich
is Acadamaidh Inbhir Pheofharain. Chaidh am
pròiseact sin a thoirt gu buil an co-bhuinn ri Eden
Court a bha ag obair cuideachd còmhla ri
buidheann bho Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis.
Chaidh trì dealbhan-cluiche ùra a chruthachadh
mar phàirt den phròiseact a fhuair taic bho
Mhaoin Lìonraidh Dràma Bhòrd na Gàidhlig.
Às dèidh dha mar a shoirbhich don chiad
phròiseact, fhuair sinn tuilleadh maoineachaidh
airson pròiseact thairis air dà bhliadhna, le
barrachd ùine airson bùithtean-obrach a chumail
mus tèid dealbhan-cluiche a shealltainn. Thòisich
Aonghas ag obair còmhla ris na sgoiltean tràth
ann an 2014, agus chaidh dealbhan-cluiche a
shealltainn mar phàirt de dh’Fhèis Bhlas san tSultain 2014.
Film G
Bha e na thoileachas dhuinn a bhith ag obair ann
an com-pàirt ri Cànan a-rithist am-bliadhna, agus
sinn a’ cuideachadh sgoiltean le bhith
sgrìobhadh, dèanamh is a’ gearradh bhidiothan
mar phàirt de na farpaisean aig Film G.
An t-Alltan
Thug ar n-Oifigear Dràma, Dougie Beck, bùthobrach seachad do 45 daoine a bha an làthair aig
‘An t-Alltan’, co-labhairt bhliadhnail do thidsearan
Gàidhlig is luchd-obrach bho sgoiltean-àraich. B’
ann mu dheidhinn pupaidean is geamannan
dràma airson clann fo aois sgoile no sna ciad
bhliadhnaichean sa bhun-sgoil a bha a’ bhùth12

obrach. Leis cho mòr ’s a chòrd a’ bhùth-obrach ri
daoine, dh’iarr ceithir cròileagain air Dougie
trèanadh a thoirt don luchd-obrach aca air feadh
na bliadhna.
Seachdain Dhùn Èideann
Stiùir Dougie Beck sreath de chuairtean timcheall
Caisteal Dhùn Èideann às leth Comunn na
Gàidhlig mar phàirt den t-seachdain aca airson
nan sgoiltean. Bidh grunn sgoilearan Gàidhlig a’
tadhal air Dùn Èideann mar phàirt de thurasan
sgoile agus ’s urrainn dhaibh tadhal air grunn
àiteachan inntinneach sa bhaile far am faigh iad
cuairt sa Ghàidhlig. Chaidh seiseanan a
lìbhrigeadh do 223 sgoilearan bun-sgoile fad na
seachdain seo.
Taic do na Mòdan Ionadail
Mar phàirt de cho-obrachadh ùr leis a’ Chomunn
Ghàidhealach, chaidh iarraidh oirnn taic a thoirt
do dh’fharpaisich a bha ag ullachadh airson
farpaisean aig mòdan ionadail. Dh’obraich sinn le
grunn sgoiltean air feadh na dùthcha aig an robh
sgoilearan a bha a’ gabhail pàirt ann an seachd
diofar mhòdan ionadail. Chaidh seinneadairean is
luchd-ciùil Gàidhlig gu na sgoiltean sin gus
sgoilearan a chuideachadh le bàrdachd, òrain,
òrain-ghnìomha is dràma. Tha sinn an dòchas gun
urrainn dhuinn taic a chumail ri barrachd mhòdan
ionadail ann an 2014-15.
Iomairt Chiùil na h-Òigridh
Thug Comhairle na Gàidhealtachd cùmhnant do
dh’Fhèisean nan Gàidheal a-rithist am-bliadhna
gus teagasg ann an ceòl traidiseanta a thoirt
seachad sa h-uile bun-sgoil aca mar phàirt de
dh’Iomairt Chiùil na h-Òigridh aig Riaghaltas na hAlba. Bha luach £219,000 sa chùmhnant sin le
teagasg ann an 182 sgoiltean, a’ gabhail a-steach
Aonadan Sònraichte.
Sa bhliadhna seo thòisich sinn a’ lìbhrigeadh
cùmhnant YMI do Chomhairle Siorrachd Rinn Friù
le oide air am fastadh gus tadhal air 4 sgoiltean
ann am Pàislig gach seachdain fad an t-seisein
sgoile.
	
  
Uile gu lèir, fhuair 3,838 sgoilearan bho sgoiltean
air a’ Ghàidhealtachd agus ann an Siorrachd Rinn
Friù teagasg ann an ceòl traidiseanta tro
chùmhnantan Fèisean nan Gàidheal. Lìbhrig Fèis
Rois YMI ann am bun-sgoiltean ann an Dùn Phris
is Gall-Ghàidhealaibh fo chùmhnant eile.
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5 Latha
Às dèidh mar a shoirbhich leis a’ chiad thachartas
còmhnaidheach againn, chaidh 5 Latha a chumail
a-rithist ann an Taighean-tughaidh nan
Gearrannan air taobh siar Leòdhais eadar 8 is 13
Giblean 2013. Tha an tachartas fosgailte do
sgoilearan àrd-sgoile le Gàidhlig agus tha mar a
tha daoine air uiread ùidhe a nochdadh san
tachartas air a bhith na fhìor thoileachas dhuinn,
agus chaidh na 17 àiteachan a bh’ ann a ghabhail
cha mhòr san spot nuair a sgaoil sinn fios mu
dheidhinn.
’S e an fheallsanachd a tha air cùl an tachartais
gum faigh luchd-labhairt òg na Gàidhlig cothrom
eòlas a chur air obair dhualchasach nan Gàidheal.
Chaidh na h-òganaich an sàs ann an grunn
obraichean is cur-seachadan, nam measg bha
croitearachd, gearradh mòna, iasgach,
còcaireachd agus ag ionnsachadh mu
ghnìomhachas a’ Chlò Hearaich. Fhuair an
fheadhainn a bha an làthair cothrom pàirt a
ghabhail ann an seiseanan ciùil is seinn leis an
dithis luchd-ciùil ainmeil Noraidh MacÌomhair is
Iain MacPhàrlain.
Ann an com-pàirt ri Fòram Gàidhlig Shiaboist
chùm sinn cèilidh deireadh na seachdain san tSeann Sgoil ann an Siabost far an robh còrr is 60
duine bhon choimhearsnachd an làthair.

Sgoil Shamhraidh Dràma
Chaidh an t-siathamh Sgoil Shamhraidh Dràma a
chumail eadar 1 is 11 Iuchar 2013. Ghabh 11 pàirt
ann agus dh’ionnsaich iad farsaingeachd sgilean
co-cheangailte ri cleasachd is a bhith ag ullachadh
thaisbeanaidhean dràma. Bha cho math ’s a bha
na sgilean dràma is Gàidhlig na adhbhar
misneachd dha-rìribh.
Chunnaic mu 80 duine san luchd-amhairc
taisbeanadh fìor mhath de dhealbhan-cluiche
Gàidhlig ann an Talla Dhonaidh Chaimbeil aig
Sabhal Mòr Ostaig agus chithear iad sin air ar
sianal YouTube.

Blas
Chaidh an naodhamh Fèis Bhlas a chumail eadar 6
is 14 Sultain 2013 le còrr is 190 tachartas gan
cumail ann an tallaichean baile, sgoiltean agus
coimhearsnachdan agus bha 15,428 daoine uilegu-lèir an làthair aig na tachartasan sin. Agus
thàinig leudachadh air leth brosnachail air an
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fhèis am-bliadhna agus tachartasan gan cumail
ann an Earra-Ghàidheal, taobh a-muigh Roinn na
Gàidhealtachd, ann am Muile, Ìle is san Òban.

•

Am measg prìomh chuirmean a’ phrògraim bha:
• Ann an com-pàirt ri Thèatar Nàiseanta na hAlba, dhealbh Fiona NicCoinnich a’ chuirm
Eun Beag Chanaigh agus sheinn i ann
cuideachd. Bha a’ chuirm a’ toirt sùil air
beatha is obair an eòlaiche beul-aithris
chliùitich Mairead Fay Sheathach agus chaidh
a shealltainn ann an diofar àiteachan mar
phàirt de Bhlas
• Fhuair am fear-ciùil traidiseanta Calum
MacCruimein barantas gus cuirm de cheòl is
seinn a chruthachadh fon ainm Boraraig a rinn
moladh air pìobairean ainmeil Clann
’IcCruimein, a chaidh a shealltainn aig Celtic
Connections ann an 2014 cuideachd
• Chaidh 30 bliadhna de Capercaillie a
chomharrachadh aig Cuirm Dheireannach
Bhlas, le consairt air leth bho na gaisgich chiùil
a bha loma-làn
• Curaidhean nan Camanachd – Bha eachdraidh
iomain fon phrosbaig aig an tachartas seo
agus a’ bhuaidh a bh’ aig a’ Chogadh Mhòr air
an spòrs
• Cuirm-chiùil air leth le Mànran, Phil
Cunningham is Aly Bain, a chaidh a chumail
ann an Talla a’ Chorrain san Òban a bha cur
thairis le daoine, agus far an robh òganaich
bho Fhèis Latharna a’ cluich còmhla riutha
• Ghabh 8,000 sgoilear bho air feadh na
Gàidhealtachd pàirt ann am prògram nan
sgoiltean a chaidh a lìbhrigeadh an com-pàirt
ri High Life Highland, agus b’ e Amy NicLeòid
as motha a chuidich ga chur air dòigh
• Sreath soirbheachail de Chèilidhean Taighe
• Chaidh Clì Gàidhlig gu tachartasan gus
sanasachd a dhèanamh air cothroman
ionnsachaidh do dhaoine agus air an làrachlìn learngaelic.net
• Chuir An Comunn Gàidhealach cuirmean-ciùil
sònraichte air dòigh do dhaoine ann an
dachaighean-cùraim far an robh farpaisich
bhon Mhòd a’ seinn is a’ cluich
• Chuir Live Music Now is Ceòl ann an
Ospadalan grunn chuirmean air dòigh ann an
ospadalan is dachaighean-cùraim agus cuirmshònraichte ann am Prìosan Porterfield

•
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•

Chùm sinn oirnn a’ cho-obrachadh le
Comhairle nan Leabhraichean airson
sgrìobhadairean Gàidhlig a thoirt a-steach an
cuid a thachartasan
Bha Cuairt nam Bàrd/Turas na bFhilí mar
phàirt de Bhlas, le taic-airgid bho Cholmcille
4 x prògram 30-mionaid bho BBC ALBA fon
ainm Cèilidh@Blas

Iomairtean
Dh’obraich Fèisean nan Gàidheal gu dlùth còmhla
ri buidhnean eile ann an sgìrean nan iomairtean
Gàidhlig gus cothroman a thoirt do dhaoine de
gach aois gus a dhol an sàs ann an tachartasan
cultarach is Gàidhlig.
Tron obair a rinn sinne agus na Fèisean, tha ar
luchd-obrach is luchd-obrach nam Fèisean air
1,782 uairean a thìde de dh’obair a dhèanamh a
chuir ris na h-iomairtean. A thuilleadh air
tachartasan nam Fèisean a bha mar phàirt den
obair a rinn sinn, bha buidhnean còmhraidh gach
seachdain ann, Fèisean teaghlaich, Fèis bheag
airson sgoilearan àrd-sgoile agus dh’obraich sinn
còmhla ri buidhnean Gàidhlig gus cothroman
ionnsachaidh Gàidhlig a chur air adhart ann am
foghlam foirmeil agus foghlam neo-fhoirmeil.

Ag obair an lùib lìonraidhean
Bha luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal a-rithist
an sàs ann am prìomh lìonraidhean, leithid Am
Fòram airson Ceòl Traidiseanta, Buidheann
Chomhairleachaidh Alba Chruthachail airson nan
Ealain Dualchasach, Fòram nam Buidhnean a thig
fo sgèith Ealain Shaor-thoileach na h-Alba, Fòram
nam Buidhnean Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig,
Fòram Ciùil Òigridh na Gàidhealtachd, Fòram nan
Ealain Gàidhlig agus an Lìonraidh Dràma Gàidhlig.
Tha Fèisean nan Gàidheal air aon de 12
buidheann ealain a tha stèidhichte air a’
Ghàidhealtachd a shoirbhich le bhith faighinn taic
luach £400,000 bho Alba Chruthachail faisg air
deireadh 2013-14 gus ‘Hub’ a stèidheachadh
airson Ealain na h-Òigridh air a’ Ghàidhealtachd.
Tha Fèis Rois a’ stiùireadh a’ phròiseict, agus
tòisichidh obair co-cheangailte ris a’ Hub san tSultain 2014.
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Am Bòrd Stiùiridh agus Luchd-obrach

Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn Ballrachd a’ Bhùird air 31 Màrt 2014. Tha ‘An làthair’ a’ sealltainn cia
mheud de na coinneamhan a bh’ ann aig an robh gach ball an làthair.
Na h-Eileanan Siar
Ùisdean Robasdan (Rùnaire) bho 28.02.14
Peigi NicIllFhinnein
A’ Ghàidhealtachd
Catrìona Nic an t-Saoir (Cathraiche) gu 28.02.14
Deirdre Beck bho 28.02.14
Donnchadh MacGuaire (Cathraiche) bho 28.02.14
Magaidh Chamshron (Iar-chathraiche) gu 28.02.14
Cairstiona Ghreumach bho 28.02.14
Earra-Ghàidheal & Bòid
Seònaid NicDhòmhnaill gu 28.02.14
Ealsadaid NicIlleBhàin
Sgìrean Eile
Fiona NicIain (Rùnaire) gu 28.02.14
Seumas Caimbeul bho 28.02.14
Elaine Spence
Bernard Bell gu 28.02.14
Bob MacFhionghuin bho 28.02.14
Luchd-amhairc
Anne Marie Reid
Iain Mac a’ Ghobhainn
Mòrag Anna NicLeòid
An Comhairliche Iain A MacÌomhair
Luchd-obrach
Art MacCarmaig
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein
Anne Willoughby

Fèis Tìr an Eòrna
Fèis Eilean an Fhraoich

An Làthair
4 a-mach a 4
3 a-mach a 4

Fèis Lochabair
Fèis Lochabair
Fèis Rois
Fèis an Earraich
Fèis an Earraich

4 a-mach a 4
1 a-mach a 1
3 a-mach a 4
4 a-mach a 4

Fèis Mhuile
Fèis Cheann Loch Goibhle

2 a-mach a 4
0 a-mach a 1

Fèis Fhoirt
Fèis Fhoirt
Fèis Lannraig a Tuath
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

3 a-mach a 4
0 a-mach a 1
1 a-mach a 4
2 a-mach a 4
1 a-mach a 1

Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
Alba Chruthachail
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar

1 a-mach a 4
1 a-mach a 4
0 a-mach a 4
1 a-mach a 4

Ceannard
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Gnìomha

4 a-mach a 4
4 a-mach a 4
4 a-mach a 4

Chaidh coinneamhan a’ Bhùird a chumail air 17 Cèitean 2013 ann am Port Rìgh, 27 Sultain 2013 ann an
Dùn Èideann, 13 Dùbhlachd 2013 ann an Inbhir Nis agus 28 Gearran 2014 ann an Inbhir Nis. Bidh
pàipearan a’ Bhùird air am foillseachadh gu cunbhalach air ar làrach-lìn.
Luchd-obrach 2012-13
Neach-obrach
Art MacCarmaig
Calum Ailig MacMhaoilein
Anne Willoughby
Iona NicDhòmhnaill
Vicky NicIlleathain
Nicola Simpson

Cùmhnant
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach

Rachel Harris

1.0 ILT Sealach

Cairistìona Nic an t-Saoir
Jenna Mhoireasdan

1.0 ILT maireannach

Shona Mac a’ Mhaoilein

1.0 ILT Sealach

Moreen Pringle
Sandy Gray
Rae NicEacharna
Dougie Beck
Aonghas MacLeòid
Donna NicRath
Ùisdean MacIllFhinnein

0.8 ILT maireannach
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1.0 ILT maireannach

0.2 ILT cunnradair
0.2 ILT cunnradair
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
0.8 ILT cunnradair
0.1 ILT cunnradair

Dreuchd
Ceannard
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Gnìomha
Oifigear Trèanaidh & Poileasaidh
Oifigear Leasachaidh
Prìomh Oifigear Leasachaidh
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Leasachaidh gu 31.10.13
Oifigear Leasachaidh gu 30.11.13
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Ghnothaichean
Oifigear Dìon Chloinne
Co-òrdanaiche Ceòl Òigridh
Oifigear Gàidhlig (Dràma)
Neach-taic Dràma
Stiùiriche Fèis Bhlais
Cunnradair PR is Mheadhanan Bhlais

Stèidhichte
Port Rìgh
Inbhir Nis
Port Rìgh
Port Rìgh
An Gearasdan
Inbhir Nis
Inbhir Nis
Àird Driseig
Na Hearadh
Leòdhas
Port Rìgh
Port Rìgh
Slèite
Inbhir Nis
Inbhir Nis
A’ Mhanachainn
Inbhir Chluaidh
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Cunntas Ionmhasail 2013-14

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 Gnìomhachd Ionmhais airson na bliadhna a’
crìochnachadh 31mh Màrt 2014 còmhla ri Aithris Cothromachaidh aig a’ cheann-latha sin.
FÈISEAN NAN GÀIDHEAL
CUNNTAS AIR GNÌOMHACHD IONMHASAIL
airson na bliadhna a chrìochnaich 31 Màrt 2014

31.03.14

31.03.13

Maoin Neochuingealaichte

Maoin
chuingealaichte

Iomlan

Maoin Neochuingealaichte

£

£

£

£

4,875
118,728
279

4,875
118,728
279

4,486
123,772
171

723,482
12,285
217,713
321,395
15,300

716,100
5,147
159,100
219,511
112,231

16,000

723,482
12,285
217,713
321,395
15,300
16,000

16,000

1,430,057

1,340,518

199,077

199,077

156,127

770,823
12,264
21,474
292,800
(5,681)

770,823
12,264
21,474
292,800
(5,681)
707
21,718

820,763
3,672
14,045
219,511
111,363

STÒRAS A-STEACH
Stòras a-steach bho mhaoineachadh coisinnte
Teachd-a-steach Saor-thoileach
Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh
Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe
Stòras a’ tighinn a-steach bho ghnìomhachd carthannais
Prìomh Obair
Trèanadh
Fèis Bhlais
Pròiseact nan Sgoiltean
Prìomh Obair
Tasglann
Stòras iomlan a-steach
STÒRAS COSGTE
Cosgais ann a bhith cosnadh ionmhas
Malairt airson airgead a thogail: cosgais nan rudan a
reiceadh agus cosgaisean eile
Gnìomhachd Carthannais
Prìomh Obair
Trèanadh
Fèis Bhlais
Pròiseact nan Sgoiltean
Leasachadh Gàidhlig
Tasglann
Cosgaisean riaghlaidh
Stòras iomlan a chaidh a chosg
STÒRAS A-STEACH/(A-MACH) RO CHÌSEAN
RÈITEACHADH IONMHAIS
Suimean iomlan gan toirt air adhart
A’ MHAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR ADHART
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1,414,057

707
21,718

18,301

1,312,475

707

1,313,182

1,343,782

101,582

15,293

116,875

(3,264)

82,789

-

82,789

86,053

184,371

15,293

199,664

82,789
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FÈISEAN NAN GÀIDHEAL
AITHRIS COTHROMACHAIDH
Air 31 Màrt 2014

MAOIN STÈIDHICHTE
Maoin Stèidhichte

31.03.14

31.03.13

Maoin Neochuingealaichte

Maoin
chuingealaichte

Iomlan

Maoin Neochuingealaichte

£

£

£

£

2,357

3,143

34,475
192,052
226,527

73,739
95,652
169,391

(29,220)

(89,745)

2,357

MAOIN LUATH
Luchd-fiach: Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna
Airgead sa Bhanca

34,475
176,759

CREIDEASAICHEAN
Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna

(29,220)

MAOIN LUATH GU LÈIR

182,014

15,293

197,307

79,646

MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN LUATH

184,371

15,293

199,664

82,789

MAOIN GU LÈIR

184,371

15,293

199,664

82,789

MAOINEAN
Maoinean neo-chuingealaichte
Maoinean cuingealaichte

184,371
15,293

82,789

MAOINEAN GU LÈIR

199,664

82,789
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15,293
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