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Tha mi toilichte Aithisg Bhliadhnail Fèisean nan 
Gàidheal 2020-21 a chur fur comhair, a’ bhliadhna 
anns am bu chòir dhuinn uile a tha an lùib iomairt 
nam Fèisean a bhith air a bhith a’ comharrachadh 40 
bliadhna bho stèidhicheadh Fèis Bharraigh. Cha robh 
a’ bhliadhna mar a bha dùil againn ach tha sinn a’ cur 
meal a naidheachd air Fèis Bharraigh, am bun-steidh 
air a bheil na Fèisean air fad bonntaichte, agus tha 
fiughair againn ris a’ chlach-mhìle chudromach seo a 
chomharrachadh nuair a bhios e sàbhailte a leithid a 
dhèanamh.

A dh’aindheoin nan dùbhlan nach beag a bha ron 
a h-uile duine air feadh galar a’ Chobhaid-19, tha 
mi an comain foghainteachd agus tionnsgalachd 
luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal, taic bho bhuill 
a’ Bhùird agus luchd-maoineachaidh agus cuideachd 
sàr-oidhirp nan saor-thoileach. Le co-obrachadh, 
choilean a’ bhuidheann uimhir ‘s a b’ urrainn dhi den 
chlàr-obrach aice agus chruthaich i obair ùr a bha 
freagarrach airson teagasg ann an suidheachaidhean 
gu math diofraichte.

Tha an Aithisg Bhliadhnail a’ toirt dhuibh sealladh 
mionaideach air ar clàr-obrach, a chaidh aontachadh 
le Alba Chruthachail, Iomairt na Gàidhealtachd is nan 
Eilean agus Bòrd na Gàidhlig. Sa chiad dol-a-mach 
bu toigh leam taing a thoirt do ar prìomh-luchd-
maoineachaidh airson cho fosgailte ‘s a bha iad nan 
taic feadh na bliadhna a chaidh seachad agus don 
a h-uile buidheann a dh’obraich còmhla rinn. Thug 
sinn seachad grunn sheirbheisean tro chùmhnantan 

còmhla ri Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle 
Earra-Ghàidheal is Bhòid, High Life Highland agus 
còmhla ri caochladh ùghdarrasan ionadail agus 
buidhnean poblach eile.

Thòisich a’ bhliadhna le ar n-aire gu mòr air taic 
a chumail ris na Fèisean tro gach duilgheadas 
a a bh’ aca a’ cumail an obair a’ dol. Cuideachd 
rinn sinn cinnteach gun deach luchd-ealain a 
phàigheadh airson obair a chaidh a chur dheth agus 
an dèidh sin dh’fhastaidh sinn iad ann an uimhir a 
shuidheachaidhean pàighte ‘s a ghabhadh airson an 
dìon, gu ìre bhig, bhon duilgheadas a dh’fhuiling iad 
air sàilleabh call obann na h-obrach agus dàil na taic-
airgid a’ ruighinn luchd-ealain ag obair air an ceann 
fhèin.

Bha iomairt #cleachdiaigantaigh – anns an do ghabh 
Fèisean nan Gàidheal compàirt còmhla ri Bòrd na 
Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig agus buidhnean eile 
- cudromach a thaobh seo mar a bha i ann an bhith 
a’ cur nar comas tuilleadh a theagasg tro mheadhan 
na Gàidhlig. Leig taic bho Alba Chruthachail airson 
Tasgadh agus Maoin nan Ealan Gàidhlig – a bha ùr-
nodha – leinn cuideachadh a chumail ri mòran luchd-
ealain is bhuidhnean taobh a-muigh nam Fèisean.

Ri linn nan dùbhlan bha cothroman ann cuideachd. 
Feadh na bliadhna, chaidh na ceudan de luchd-ealain 
fhastadh, còrr is dusan coimisean ùr a thairgse agus, 
aig deireadh na bliadhna-ionmhais, fhuaras maoin a 
bharrachd bho Alba Chruthachail airson luchd-ciùil 
air mhuinntearas a phàigheadh ann an 9 Fèisean tron 
phrògram air ùr-dhealbhadh Treòir.

Bu chaomh leam mo thaing a thoirt do na saor-
thoilich air fad a chum orra a’ cumail taic ris na 
Fèisean ionadail nuair a bha gnothaichean eile gan 
cumail trang. Bha e na mhisneachd a bhith a’ faicinn 
comataidhean Fèise a’ co-obrachadh gus gnìomhan air 
loidhne a thabhann feadh làithean-saora na sgoile às 
an toireadh na ceudan de dh’òigridh buannachd.

Chaidh buidheann ùr de sheinneadairean fhastadh 
do phrògram Fuaran agus theann iad air ionnsachadh 
mar a chruinnichear is a tar-sgrìobhar òrain, fo iùil 
eòlaichean, air thoiseach air cuideachadh fhaighinn na 
h-òrain ionnsachadh mun clàradh iad iad. Cuideachd 

LÈIRMHEAS A’ CHATHRAICHE
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thug sinn taic do bhith a’ dèanamh òran ùra tro 
Bhothan nan Òran, cùrsa oideachaidh air loidhne do 
dh’òranaichean, agus do sheinn na Gàidhlig mar chur-
seachad tro sheiseanan cunbhalach Tac an Teine.

Bha iarraidh mhòr air seirbhisean Fèisgoil ged a 
chaidh mòran den obair a ghluasad air loidhne. A 
bharrachd air seiseanan Blasad Gàidhlig, rinn Fèisgoil 
oideachadh ann am Fiosrachadh air a’ Ghàidhlig agus 
lean i oirre a’ tabhann obair dràma sna sgoiltean tro 
stuth air fhiolmadh agus na chois seiseanan-obrach 
beò air loidhne do sgoiltean air leth. Choisinn am 
film ùr Eliza cliù is tharraing e aire nam meadhan 
gu mòr. Chlàraich sinn panto ùr Gàidhlig ro làimh 
a sheall sinn do na sgoiltean is don mhòr-shluagh 
san Dùbhlachd. Chaidh gu math le Café Bheairteis a 
bha air loidhne gu cunbhalach – is a chaidh a chur 
air doìgh le buidheann de dh’òigridh le cuideachadh 
bho sgioba Fèisean nan Gàidheal – agus a tharraing 
grunn aoidhean cliùiteach gach feasgar Dihaoine 
airson siùbhlachd na Gàidhlig aca a neartachadh is am 
briathrachas a leudachadh. 

Dh’fhuiling tachartasan còmhnaidh air sàilleabh 
a’ ghalair ach chaidh againn air pàirtean de Sgoil 
Shamhraidh Dràma agus Fèis Alba a chur an tairgse 
air loidhne. Chaidh 5 Latha agus prògram àbhaisteach 
Cèilidh air Chuairt a ghiorrachadh ach ghabh cuid 
den òigridh a bhiodh air a bhith na lùib pàirt ann an 
coimisean sònraichte, Air falbh ann am bàta, air a 
riochdachadh le Mìcheal Vass airson Fèis 2020.

Chaidh Fèis Blas air adhart san t-Samhain agus tha 
sinn air leth taingeil do Chomhairle na Gàidhealtachd 
airson a cho-bhuinn leantainnich ann a bhith a’ 
stiùireadh na fèise. Bha buannachd ann a bhith a’ 
sealltainn nan tachartasan air loidhne leis mar a b’ 
urrainn don fhèis luchd-èisteachd eadar-nàiseanta a 
thàladh nach àbhaist dhi ruighinn. An dèidh dhuinn 
seo a thuigsinn, nochdaidh pàirt air loidhne ann am 
fèisean Blas ri tighinn.

Bha toradh na bu mhotha na an àbhaist aig FèisTV 
leis mar a bha a’ mhòr-chuid de na gnìomhan is de na 
tachartasan air loidhne. Chuir sinn an goireas-teagaisg 
Oide an tairgse an-asgaidh feadh àm a’ ghlasaidh 
agus, gu deireadh na bliadhna-ionmhais, chaidh 11 
sreathan a bharrachd de leasain a choimiseanadh 

airson an roghainn a leudachadh agus cosnadh 
a chumail ri luchd-ciùil. B’ e FèisTV am meadhan 
airson a h-uile cèilidh Fèise agus tachartas Fèis Blas a 
thachair tron bhliadhna cuideachd.

Ghabh sinn brath air maoin a bharrachd bho Bhòrd na 
Gàidhlig agus bho Riaghaltas na h-Alba agus, an dèidh 
iomairt trusaidh, chuir sinn fàilte air Peigi Anna Shields 
ann an dreuchd Oifigear Leasachaidh stèidhichte sna 
h-Eileanan an Iar.

Ann a bhith a’ cur an cèill ar taing aon uair eile do na 
buidhnean maoineachaidh a bhios a’ sìor-chumail taic 
ri ‘r n-obair, tha sinn toilichte gun deach leudachadh 
a dhèanamh air cuid de na h-aontaidhean fad ama 
a tha a’ dol an-dràsta, a thug dhuinn an t-uallach a 
bhith ag ullachadh iarrtasan aig an àm seo nuair a 
tha ar n-aire air a bhith ag obair cho àbhaisteach ‘s as 
urrainear agus a’ dol air adhart gu àm nas fheàrr. 

Tha mi a’ guidhe gach deagh dhùrachd don a h-uile 
duine, eadar an sgioba, am bòrd, saor-thoilich, 
Fèisean a tha nam ball, oidean is eòlaichean airson 
na bliadhna ri teachd. Thathar an dòchas gum bi 
a’ bhuil aig prògram na banachdaich agus aig an 
aire leantainneach air cuingealachadh sgaoileadh 
a’ bhìorais air tilleadh gu àbhaist air choreigin. Tha 
sinn glè mhothachail air an obair a tha romhainn gus 
dèanamh cinnteach gun ath-stèidhich na Fèisean an 
gnìomhan sgoinneil luachmhor a tha nan smior de 
dh’iomairt nam Fèisean. Seo far am bi ar n-aire sna 
mìosan ri tighinn.

B’ e aon rud a bha follaiseach sa bhliadhna chaidh 
seachad an ìre dha bheil a’ Ghàidhlig agus gabhail 
pàirt ann an gnothaichean cultarach co-cheangailte 
rithe a’ cuideachadh le ar sunnd. Tha luchd-ealain 
aig cridhe sin. Is sinn a’ cuimseachadh air gnìomhan 
nam Fèisean, cumaidh sinn oirnn a’ sireadh uimhir a 
dhòighean as urrainnear airson luchd-ealain fhastadh 
ann an obair a chuireas ri ‘m beò-shlainte agus a 
leigeas leotha fearas-cuideachd agus foghlam a thoirt 
dhuinn.

Anna Mhoireach 
Cathraiche
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Fèisean

Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt ann am Fèisean 1,734

An àireamh luchd-èisteachd aig consairtean nam Fèisean 65,431

Tabhartasan air an gealltainn airson tachartasan Fhèisean agus ath-shlànachadh £324,383

An t-suim iomlan air a cosg leis na Fèisean £1,110,890

Cèilidhean air Chuairt agus Treòir

Tabhartasan uile gu lèir a chaidh gealltainn le Fèisean nan Gàidheal £76,127

Taic ri luchd-ealain 17

Fèisgoil

An àireamh luchd-compàirt ann an tachartasan Fèisgoil 11,375

An àireamh luchd-èisteachd aig tachartasan Fèisgoil 16,956

Fèis Blas agus sàr-chonsairtean

An àireamh luchd-èisteachd aig tachartasan Blas agus sàr-chonsairtean 68,585

Taic ri luchd-ealain 140

Tasgadh agus Maoin nan Ealan Gàidhlig

Tabhartasan air an gealltainn do phròiseactan Tasgadh agus Maoin nan Ealan Gàidhlig £77,079

Luach iomlan nam pròiseactan Tasgadh agus Maoin nan Ealan Gàidhlig £157,181

An àireamh luchd-compàirt ann am pròiseactan Tasgadh agus Maoin nan Ealan Gàidhlig 472

An àireamh luchd-èisteachd aig pròiseactan Tasgadh agus Maoin nan Ealan Gàidhlig 20,762

SUIMEAN IOMLAN

TABHARTASAN IOMLAN A CHAIDH GEALLTAINN ANN AN 2020-21 £477,589

LUACH IOMLAN NAM FÈISEAN AGUS FÈISEAN NAN GÀIDHEAL £2,261,737

ÀIREAMH IOMLAN NAN SAOR-THOILEACH AN LÙIB THACHARTASAN MAOINICHTE 140

ÀIREAMH IOMLAN LUCHD-EALAIN AN LÙIB THACHARTASAN MAOINICHTE 790

ÀIREAMH IOMLAN THACHARTASAN MAOINICHTE 314

ÀIREAMH IOMLAN AN LUCHD-ÈISTEACHD AN LÙIB THACHARTASAN MAOINICHTE 154,267

ÀIREAMH IOMLAN NAN OIDEAN AN LÙIB THACHARTASAN MAOINICHTE 273

ÀIREAMH IOMLAN AN LUCHD-COMPÀIRT 15,025

ÀIREAMH IOMLAN NAN SEISEANAN MAOINICHTE 3,936

ÀIREAMH IOMLAN DE LUCHD-OBRACH A’ COSNADH TRO PHRÒGRAM FnG 64.6

FIOSRACHADH ÀIREAMHAIL 2020-21
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Dh’fhaodadh galar Cobhad-19 a bhith air droch 
bhuaidh a thoirt air clàr-obrach Fèisean nan Gàidheal, 
agus na Fèisean a tha nam ball againn. Gu dearbh, 
rinneadh mòran der n-obair air loidhne ach b’ fheudar 
dàil a chur ann an cuid dhith no cur às dhi.

Mar a bha e riamh, bha ar n-aire air farsaingeachd 
roghainnean a thabhann air an òigridh airson 
compàirt a ghabhail ann an ealain, cànain is cultar na 
Gàidhlig is aig a’ cheart àm ag obair le saor-thoilich 
agus a’ fastadh luchd-ealain phroifeiseanta airson na 
cothroman sin a thoirt dhaibh.

A dh’aindheoin nan dùbhlan sin, dh’atharraich sinn 
gu luath, ghabh sinn ris an teicneòlas a bha ga 
shìor-leasachadh agus fhuair sinn dòighean-obrach 
ùra innleachdach airson prògram susbainteach de 
ghnìomhan cultarach a thoirt seachad. Tro iomairt 
#cleachdiaigantaigh dh’obraich sinn ann an co-bhoinn 
ri Bòrd na Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig is eile, 
rud a cheadaich dhuinn tuilleadh a dhèanamh tro 
mheadhan na Gàidhlig. 

PRÒGRAM OBRACH 2020-21

Tha ar clàr-obrach ga chur an gnìomh thar ceithir 
prìomh-raointean:

1. Taic do agus Adhartachadh nam Fèisean

2. A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan Cruthachail

3. A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an 
Lùib Oideachaidh Cruthachail

4. A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan 
Àireamhan aca

Tha na h-earrannan a leanas ann an aithisg 
bhliadhnail na bliadhna-sa a’ toirt dhuibh sealladh 
farsaing air an obair a rinneadh le Fèisean nan 
Gàidheal agus leis na Fèisean a tha nam ball againn.
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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 fhìor 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.

TAIC DO AGUS AG  
ADHARTACHADH NAM FÈISEAN
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• Fèis Bharraigh – chomharraich i 40 bliadhna bho 
stèidhicheadh i le cèilidh air loidhne, is tha planaichean 
aca airson tuilleadh thachartasan air an toirt air adhart gu 
2021-22

• Fèis Obar Dheathain - Bha seiseanan seinn aice còmhla ri 
Màiri Anna NicUlaraig is Gillebrìde MacIlleMhaoil

• Fèis an Tairbeirt - Bha sreath làithean Fèise air loidhne 
aice agus thabhainn i gnìomhan Fèis Bheag

• Fèis Eilean na Hearadh - chuir i cèildih air loidhne air 
dòigh an t-seachdain a bu chòir dhi gabhail àite

• Fèis Eilean an Fhraoich – chomharraich i 30 bliadhna bho 
stèidhicheadh i

• Fèis na Linne – thairg i an cothrom do chloinn pàirt 
a ghabhail ann an seiseanan-obrach ann an ealain is 
còcaireachd tron Ghàidhlig

• Fèis Thiriodh – thabhainn i seiseanan-obrach clàrsaich

• Fèis Eige – bha sreath seiseanan-obrach fìdhle is fìdeig 
aice

• Fèis Taigh Dhonnchaidh – chomharraich i 20 bliadhna le 
cèilidh air loidhne

• Fèis Spè, Fèis Phàislig, Fèis Arainn agus Fèis Lannraig a 
Tuath -  chum iad am Fèis fad seachdaine air loidhne

• Ghabh còrr is 30 luchd-compàirt bho air feadh nam 
Fèisean pàirt sa Choimisean Blas aig Mìcheal Vass Air 
Falbh ann am Bàta.

• Chaidh Duais na Banrìgh airson obair saor-thoileach a 
bhuileachadh air comataidh Fèis an Rubha airson an cuid 
sheirbheis do chànan, ceòl agus cultair sgìre an Rubha.

Ann an 2020-21 chum sinn taic ri 46 Fèisean air 
feadh na h-Alba tro bhliadhna gu math dùbhlanach 
far an tug galar Cobhad-19 buaidh mhòr air an cuid 
phrògraman oideachaidh. Mar phàirt dem ballrachd 
de dh’Fhèisean nan Gàidheal fhuair iad maoin 
tabhartais, cead iasad de thasgadh ionnstramaidean, 
goireas dìon-cloinne bhon phrìomh-oifis, taic cànain 
Gàidhlig, maoin leasachaidh do phròiseactan ùra 
tionnsgalach, àrachas iomlan agus oideachadh 
a chuidicheas ar  saor-thoilich am prògraman 
bliadhnail a thoirt gu buil.

Cha tugadh buaidh air na seirbhisean sin agus ged 
nach robh uimhir a thoradh ann, chaidh againn air 
taic-airgid a bharrachd a thabhann air Fèisean a  
b’ fheudar tachartasan agus clasaichean cunbhalach 
a chur dheth. Chaidh mu £120,000 a thabhann a 
dhèanamh cinnteach gun rachadh oidean a chaill 
obair mar sin a dhìoladh air fad.

Bha ar sgioba de dh’Oifigiearan Leasachaidh ag 
obair gu dlùth le an cuid Fhèisean a dhèanamh 
cinnteach gun robh an taic is am fiosrachadh 
riatanach aca a leigeadh leotha leantainn orra 
nan obair air feadh na bliadhna. Bha sinn toilichte 
gum b’ urrainn do dheagh chuid aca an teagasg 
cunbhalach a chumail a’ dol air loidhne.

Sna leanas tha taghadh de phrìomh-thachartasan 
nam Fèisean bho 2020-21 a chaidh a thoirt seachad 
air loidhne. Bidh sinn a’ cumail fiosrachaidh 
cunbhalaich air na tachartasan bho air feadh iomairt 
nam Fèisean tron chuairt-litir air loidhne againn, 
Faileas, ar làrach-lìn agus na meadhanan sòisealta.

TAIC DO AGUS AG  
ADHARTACHADH NAM FÈISEAN
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#CLEACHDIAIGANTAIGH

Thòisich Bòrd na Gàidhlig #cleachdiaigantaigh, gu 
h-àraidh a dhèanamh cinnteach gun leanadh sgoilearan 
orra a’ bruidhinn na Gàidhlig nach b’ urrainn an sgoil a 
fhrithealadh air sàilleabh a’ ghlasaidh. Tron iomairt, san 
robh com-pàirt againn le Comunn na Gàidhlig agus eile, 
thabhainn sinn Fèis Air-loidhne, prògram tro mheadhan 
na Gàidhlig thar 35 seachdainean do 288 cloinne air 
leth, a’ fastadh 26 oidean.

Air feadh làithean-saora na sgoile ann an 2020-21, 
dh’obraich sinn còmhla ri 20 Fèis a bha an dùil Fèis a 
bhith aca aig an àm sin airson Fèis air loidhne a chur 
nan tairgse. Tro cho-obrachadh leis na Fèisean, chaidh 
9 tachartasan air loidhne a chur air dòigh le 707 luchd-
compàirt a’ gabhail pàirt is 51 oiean air an fastadh. 
Mar phàirt de na Feìsean air loidhne ud bha cèilidhean 
oidean air loidhne againn le 65,431 a’ coimhead orra.

TREÒIR

Aig deireadh na bliadhna-ionmhais, bha sinn toilichte 
maoin fhaighinn bho Mhaoin Ealain Òìgridh Alba 
Chruthachail airson Treòir, prògram a leigeas le 9 
Fèisean neach-ciùil air mhuinntearas fhastadh fad 6 
mìosan. Bidh na h-oidean a’ teagasg sreath chlasaichean 
a chuireas ris na tha ann an-dràsta agus bidh iad nan cùl-
taic do dh’oidean nach eil cho eòlach air an obair agus 
cuideachd cruthaichidh iad goireas do na Fèisean.

‘S iad na Fèisean sin Fèis Fhoirt, Fèis Phàislig, Fèis an 
Tairbeirt, Fèis Spè, Fèis nan Garbh Chrìochan, Fèis an 
Earraich, Fèis Bharraigh agus cuideachd Fèis Taigh 
Dhonnchaidh agus Fèis Eilean an Fhraoich a cho-
obraicheas air dreuchd air mhuinntireas eatorra.

MAOIN LEASACHAIDH

Thugadh tabhartas de £5,000 do dh’Fhèis Bharraigh 
bhon Mhaoin Leasachaidh againn ri cur ris mar a 
chomharraicheas i 40 bliadhna bho stèidhicheadh 
i feadh na h-ath-bhliadhna. Thug sinn cuideachd 
£6,580 do dh’Fhèis Rois airson taic a chumail ri Ilona 
Cheanadach agus Hamish Hepburn pròiseactan teagaisg 
do dh’òigridh a chur air dòigh ann am Bàideanach.

TAIC DO AGUS AG  
ADHARTACHADH NAM FÈISEAN
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FUARAN

Chaidh an treas buidheann de sheinneadairean 
Fuarain a thaghadh agus thòisich iad air obair sa 
Chèitean 2020. Ghabh 17 òganaich pàirt ann an 
sreath sheiseanan-obrach a bha air an amas air an 
cuideachadh òrain a rannsachadh is a chruinneachadh 
bhon choimhearsnachd aca fhèin no air cuspair a 
thagh iad fhèin. B’ iad a bha an ceann nan seiseanan 
Jo NicDhòmhnaill, Flòraidh Forrest, Gillebrìde 
MacIlleMhaoil agus sgioba Fèisean nan Gàidheal.

An lorg seo, rannsaich 12 luchd-compàirt òrain leotha 
fhèin le tuilleadh stiùiridh bho Jo NicDhòmhnaill agus 
chuidich Gillebrìde MacIlleMhaoil, Cairistìona Primrose 
agus Mairead NicLeòid leotha gan ionnsachadh. 
Chaidh 22 òrain a chruinneachadh agus thèid an 
clàradh thar na h-ath-bhliadhna.

Rinn na seinneadairean consairt air loidhne aig Fèis 
Blas san t-Samhain 2020 a chaidh coimhead air còrr is 
3,000 uair.

COINNEAMH BHLIADHNAIL, CO-
LABHAIRT AGUS CRUINNEACHADH

Chaidh ar Coinneamh Bhliadhnail is ar Co-labhairt a 
chumail air loidhne aig deireadh na Sultaine 2020. 
B’ i ar n-aoigh-labhairt, Lucinda Níg Eochagáin, 
Stiùiriche Ionnsachadh Cruthachail NYCoS. Bha 
grunn seiseanan-obrach againn do bhuill comataidh 
nam Fèisean nam measg, ceòl, òrain Ghàidhlig agus 
gnìomhan nan tràth-bhliadhnaichean, gnàthasan-
cainnte Gàidhlig agus còmhradh air barrachd Gàidhlig 
a chleachdadh ann am Fèisean nan eilean.

San fheasgar, bha Cailean MacIllEathain an ceann 
còmhraidh comhla ri Mgr. Cailean MacAonghais, 
Ceanna Chaimbeul, Ceiteag NicNìll agus an Dr. 
Aonghas Dòmhnallach, a bha air fad an lùib Fèis 
Bharraigh a chur air chois 40 bliadhna roimhe. Ghabh 
Aonghas MacNìll BP pàirt san t-seisean cuideachd. 
Chrìochnaich a’ Choinneamh Bhliadhnail le cèilidh 
air loidhne san robh taghadh de sheinneadairean 
is de luchd-ciùil a’ comharrachadh 40 bliadhna bho 
stèidhicheadh Fèis Bharraigh, 30 bliadhna de dh’Fhèis 
Eilean an Fhraoich agus 20 de dh’Fhèis Thaigh 
Dhonnchaidh.

TAIC DO AGUS AG  
ADHARTACHADH NAM FÈISEAN
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A’ LEASACHADH  
SGILEAN IS THÀLANTAN

OIDEAS NA SGIOBA

Ghabh buill na sgioba compàirt ann an 21 seisean 
air feadh na bliadhna nam measg filmeadh, obair 
tasglainn, leasachadh coimhearsnachd, dìon cloinne 
agus leasachadh sgilean digiteach. Cuideachd chuir 
an sgioba crìoch air cùrsa gràmar air loidhne air a 
theagasg le Colaiste a’ Chaisteil ann an Leòdhas.

OIDEAS COMATAIDHEAN NAN FÈIS

Thar na bliadhna thairg sinn 63 seiseanan oideachaidh 
do bhuill comataidhean nam Fèisean le 347 a’ gabhail 
compàirt annta. Am measg nan cuspairean bha dìon 
cloinne, a’ cleachdadh ghoireasan dhigiteach, a’ 
Ghàidhlig fhèin, dìon dàta, a’ laimhseachadh ionmhais 
agus feumalachdan taic a bharrachd.

OIDEAS NAN OIDEAN AGUS  
SÌOR-OIDEAS SAN DREUCHD

Bha latha oideachaidh againn do dh’oidean sa 
Mhàrt le 38 a’ gabhail compàirt ann. Am measg nan 
cuspairean bha a’ Ghàidhlig fhèin, dràma na Gàidhlig, 
dualchas, feumalachdan taic a bharrachd agus slàinte 
inntinn agus sunnd.

Ghabh ar n-oidean ICÒ (àireamhan compàirt ann an 
camagan) compàirt ann an seiseanan digiteach (31), 
teagasg air loidhne (19) agus misneachadh luchd-
ionnsachaidh ann an suidheachadh air loidhne (16).

Ghabh oidean Fèise compàirt ann an clasaichean 
còmhraidh Gàidhlig airson an sgilean cànan a 
chleachdadh agus a leasachadh air thoiseach air 
Fèisean.

As leth co-chaidreamh de dh’ùghdarrasan ionadail 
rinn sinn 13 seiseanan air feadh dà sheachdain do 
127 de luchd-teagaisg a bhios a’ teagasg Gàidhlig mar 
chànain a bharrachd ann am bun-sgoiltean air feadh 
na dùthcha.

OIDEAS NA H-ÒIGRIDH

Ghabh 30 òganaich compàirt ann an caochladh 
sheiseanan-obrach gus an ceòl a leasachadh agus 
cuideachadhadh leis an eòlas air a’ ghnìomhachas 
mar phàirt de dh’Fhèis Alba feadh a’ chiad sheachdain 
shlàn den Iuchar.

Tha na Fèisean air soirbheachadh gu mòr ann a bhith  
a’ brosnachadh dhaoine gu bhith dol an sàs sna 
h-ealain, agus ann a bhith a’ leasachadh thàlantan 
dhaoine. 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 a’ leasachadh sgilean 
nan daoine a tha a’ lìbhrigeadh ar prògraim feuch am 
faigh sinn na builean as fheàrr as urrainn às. 

Chuir sinn grunn seiseanan oideachaidh an tairgse na 
sgioba, luchd-compàirt, saor-thoilich agus oidean. 
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A’ TOIRT EALAIN IS CULTAR NA 
GÀIDHLIG AIR ADHART AN LÙIB 
OIDEACHADH CRUTHACHAIL

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’ Churraicealam airson Sàr-mhathais, am Plana airson 
Ionnsachadh Cruthachail, am Plana Cànain Nàiseanta 
Gàidhlig agus Iomairtean Riaghaltas na h-Alba san 
fharsaingeachd.

Bha tè de na bliadhnaichean a bu trainge riamh aig 
an t-seirbhis Fèisgoil againn. Ged a thug an galar 
buaidh air an dòigh-obrach againn, lean sinn oirnn 
ag obair còmhla ri ùghdarrasan ionadail, buidhnean 
poblach agus buidhnean ealain a’ toirt dhaibh teagasg 
na Gàidhlig, teagasg ciùil, obair dràma, leasachadh 
proifeiseanta do luchd-teagaisg agus fiosrachadh air  
a’ Ghàidhlig. Rinn sinn prògram susbainteach air 
loidhne mar phàirt de dh’iomairt #cleachdiaigantaigh.

SEISEANAN BLASAD GÀIDHLIG 

Mar thoradh air a’ ghalar, cha robh seiseanan Blasad 
Gàidhlig ach ann an sgoiltean taobh na h-Eaglaise 
Brice, ach ghabh 748 sgoilearan ann an 5 sgoiltean 
compàirt ann an 729 seiseanan le 4 oidean air am 
fastadh gus am prògram a chur an gnìomh.

IOMAIRT CIÙIL NA H-ÒIGRIDH (ICO)

Lean oideas ICO air sa h-uile bun-sgoil aig 
Comhairle na Gàidhealtachd mar phàirt de dh’aonta 
maoineachaidh le High Life Highland. Uile gu lèir 
theagaisg 35 oidean ciùil is òrain 1,720 seisean do 
4,355 sgoilearan ann an 167 sgoiltean.

Tha am prògram air a chur air dòigh le grunn Fhèisean 
gus gach ceàrnaidh a ruighinn agus dèanamh 
cinnteach à co-òrdanachadh ionadail, mar a leanas:

• Fèis Chataibh: Cataibh 

• Fèis an Earraich: An t-Eilean Sgitheanach agus Loch 
Aillse 

• Fèis Inbhir Narainn: Narann

• Fèis Lochabair: Lochabar 

• Fèis Rois: Sgìre Rois, Inbhir Nis agus Gallaibh 

• Fèis Spè: Bàideanach agus Srath Spè 



14

DRÀMA SNA SGOILTEAN

Ged nach b’ urrainn dhuinn tadhal air na sgoiltean, 
bha sinn toilichte seiseanan-obrach agus tèatar ann 
am foghlam a theagasg ann an dòigh dhigiteach. Tha 
geàrr-chunntas na h-obrach a ghabhadh os làimh air 
feadh na bliadhna gu h-ìseal, na mheasg trì dealbhan-
cluiche Gàidhlig air an ùr-sgrìobhadh le Aonghas 
MacLeòid, an t-oifigear dràma againn. 

• Meanbh-Chuileag Eliza, film goirid ag innse 
sgeulachd iongantach Eliza Junor à Guyana, tè 
a thug a h-athair, aig an robh tuath siùcair, don 
Eilean Dubh faisg air Inbhir Nis ann an 1816, le 4 
cluicheadairean eadar aois 16-19. Thugadh am film 
do na sgoiltean Gàidhlig agus chaidh coimhead air 
277 uairean le tuairmse de 1,500 sgoilear. Chaidh 
am film a shealltainn mar phàirt de dh’Fhèis Blas 
agus tharraing e 3,100 luchd-coimhid eile.

• Panto Chaidh panto 2020 Ròs Bhàn agus na 
seachd sìthichean a shealltainn gu digiteach 
agus chunnacas le mu 2,500 sgoilear e. Tharraing 
sruth air loidhne don mhòr-shluagh 5,556 ga 
choimhead.

• Hùb-Hàb Chaidh prògram digiteach Hùb Hàb do 
bhuidhnean tràth-bhliadhnaichean air adhart bhon 
Chèitean 2020. Eadar sin agus an t-Iuchar, chaidh 
80 seisean beò a theagasg anns an do ghabh 670 
compàirt. Sa Ghearran 2021 rinn sinn bhidio ùr 
Hùb Hùb air Chuairt. Chaidh seo a choimhead 
147 uairean le 2,500 de chloinn air fad. Chaidh 
coimhead air sruth beò air Facebook le còrr is 
3,000 duine.

• Sporan Chuireadh tionndadh dà-chànanach de 
dh’Eliza an tairgse nan sgoiltean sam bi a Ghàidhlig 
ga teagasg mar chànan a bharachd, is chaidh 
coimhead air 63 uairean le còrr is 1,800 duine  
a’ coimhead air.

• Seiseanan-obrach Dràma Còmhla ri bhith  
a’ dèanamh Eliza le Meanbh Chuileag agus le 
Sporan theagaisg sinn 61 seisean-obrach dràma 
beò air loidhne do 1,114 sgoilearan.

• Sgilean dràma Sa Mhàrt 2021 theagaisg sinn 8 
seiseanan-obrach sgilean dràma mar phàirt de na 
clasaichean fèise air loidhne.

Eliza

A’ TOIRT EALAIN IS CULTAR NA 
GÀIDHLIG AIR ADHART AN LÙIB 
OIDEACHADH CRUTHACHAIL
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#CLEACHDIAIGANTAIGH

Sna leanas tha geàrr-chunntas air cuid de na 
tachartasan is pròiseactan #cleachdiaigantaigh a 
chaidh teagasg feadh na bliadhna tro Fhèisgoil.

• Caraidean Còmhraidh Chaidh am pròiseact seo a 
chur air chois airson clann a bha aig an taigh nuair 
a bha na sgoiltean dùinte gus leigeil leotha an 
sgilean cànain a chleachdadh is a leasachadh.

• Beairteas Chaidh na seiseanan Beairteis againn 
a chraoladh tro Zoom le Murchadh Peutan, a 
ghabh òraid den ainm Ann an Làrach-coise nan 
Gaisgeach air blàir a’ Chogaidh Mhòir. Ghabh 
Sandra Mhoireach, an neach-ealain fasain 
cliùiteach, òraid air a saoghal ann am fasan is 
aodach.

• Gnàthasan Cainnt Bha seiseanan teagaisg againn 
is Ailig (Bhaltos) Dòmhnallach air an ceann airson 
saidhbhreas cainnt na h-òigridh a leasachadh.

• Café Bheairteis Chaidh Café Bheairteis a 
stèidheachadh mar chùl-taic do Ghàidheil a tha 
aois na h-àrd-sgoile. Gach feasgar Dihaoine chaidh 
fiathachadh a thoirt do dh’aoigh shònraichte a 
bhith ga cheasnachadh le buidheann-stiùridh is 
ceathrar sgoilearan na ceann. Chaidh leis gu mòr 
agus tha fiughair againn ri cumail a’ dol le seo san 
àm ri teachd.

• Tutagan Leasaich sinn sreath chlàraidhean goirid 
còmhla ris a’ bhana-sheinneadair Caitlìn Ros airson 
clann nan tràth-bhliadhnaichean tro Facebook BEÒ.

• Òraidean Ghabh a’ bhana-sheinneadair is 
seanchaidh Maighread Stiùbhart sreath òraidean 
air òrain Ghàidhlig co-cheangailte ri Fuadach is 
Eilthireachd agus Cladaichean is Uisgeachan.

Tutagan

A’ TOIRT EALAIN IS CULTAR NA 
GÀIDHLIG AIR ADHART AN LÙIB 
OIDEACHADH CRUTHACHAIL
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SGOIL SHAMHRAIDH DRÀMA 
GÀIDHLIG

Chaidh Sgoil Shamhraidh Dràma Gàidhlig air adhart 
air loidhne tro Zoom eadar 6 agus 10 den Iuchar 2020 
is Lana Pheutan na stiùiriche. Ghabh 6 compàirtichean 
pàirt ann an caochladh sheiseanan-obrach agus 
aig deireadh na seachdain chaidh aca air sreath de 
dhealbhan-cluiche goirid a chlàradh.

BOTHAN NAN ÒRAN

Bha sreath againn air dèanamh òrain còmhla ri Màiri 
Anna NicUalraig, Seumas Hind, Robaidh MacLeòid 
agus Nick Turner. Ghabh ochdnar compàirt ann 
agus chaidh stiùireadh a thoirt dhaibh air òrain ùra a 
dhèanamh agus loinn a thoirt orra deiseil rin clàradh.

Cuideachd choimisin sinn bannal seinn Sian, Josie 
Duncan agus Pàdruig Moireasdan gus òrain ùra a 
dhèanamh bonntaichte air an Nollaig is a chaidh a 
sgaoileadh aig àm na Nollaige.

BUIDHNEAN POBLACH 

A bharrachd air an obair àbhaistich còmhla ri 
ùghdarrasan ionadail air feadh na dùthcha far am 
bi Fèisean a’ tachairt agus far am bi sinn a’ teagasg 
sheiseanan Fèisgoil, rinn sinn oideas fiosrachaidh air 
a’ Ghàidhlig do Rèile Nàiseanta agus Puirt-adhair na 
Gàidhealtachd is nan Eilean Earranta.

A’ TOIRT EALAIN IS CULTAR NA 
GÀIDHLIG AIR ADHART AN LÙIB 
OIDEACHADH CRUTHACHAIL
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A’ TARRAING LUCHD-ÈISTEACHD IS  
A’ MEUDACHADH NAN ÀIREAMHAN ACA

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  
a’ 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.

FÈIS ALBA

Ged nach b’ urrainnear Cèilidhean air Chuairt tachairt 
feadh samhradh 2020, chaidh againn air Fèis Alba 
a bhith againn air loidhne le 30 òganach a’ gabhail 
pàirt  sa chiad sheachdain den Iuchar. Feadh na 
seachdaine chaidh taghadh de shàr-chlàsaichean is de 
sheiseanan-obrach a theagasg le sgioba de dh’oidean 
eòlach. Chrìochnaich an tachartas le cèilidh le luchd-
ciùil òg ga lìbhrigeadh le muinntir Cèilidh air Chuairt 
Fèis Latharna.
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Cuideachd thabhann sinn coimiseanan air ceathrar 
luchd-dèanaimh ciùil airson òrain Ghàidhlig ùra a 
chruthachadh is ghabh iad prìomh-àite mar phàirt de 
chonsairt na Fèill Anndrais air feasgar mu dheireadh 
Fèis Blas.

Bha sinn toilichte gun robh gun robh luchd-èisteachd 
de chòrr is 55,000 againn, le luchd-coimhid bho 
air feadh an t-saoghail. B’ iad na seachd prìomh-
dhùthchannan an Rìoghachd Aonaichate, na Stàitean 
Aonaichte, a’ Ghearmailt, Iapan, an Fhraing, Èirinn 
agus Canada. Bha àireamh na bu lugha a’ coimhead 
ann an Astràilia, san Spàinn, ann an Sealann Nuadh, 
sa Bheilg, am Braisil, san Eadailt, san Danmhairg, ann 
an Argentina, sna Tìrean Ìseal, ann an Nirribhidh, san 
t-Suain agus ann an Israel.

A bharrachd air sgioba Fèisean nan Gàidheal a 
dh’obraich air Blas a thoirt gu buil, chaidh Criosaidh 
NicRath fhastadh na Co-òrdanaiche Tachartasan Blas 
is bha cùram nan sanasan-naidheachd agus fios nam 
meadhanan an eisimeil Ceitidh NicCoinnich.

BLAS 

Chaidh co-dhùnadh tràth sa bhliadhna dàil a chur ann 
am fèis Blas bho Shultain gu Samhain san dòchas gum 
biodh lasachadh ann an cuingealachadh a’ ghalair, a 
leigeadh leinn luchd-èisteachd  a cheadachadh aig na 
tachartasan againn. Mar a chaidh an ùine seachad, bha 
a’ bhuil air nach gabhadh seo a bhith agus chaidh fèis 
air loidhne a dhealbhachadh na h-àite.

Ged a chaidh an fhèis a chur an cèill ann an riochd 
gu tur diofaraichte, rinn Buidheann Prògramaidh Blas 
an dìcheall clàr làidir a thabhann, a’ comharrachadh 
saidhbhreas na Gàidhlig is ar ceòl, ar cultar is 
ar dualchas. Bha cuid den luchd-ciùil is de na 
seinneadairean traidiseanta as fheàrr nam pàirt den 
fhèis agus bha e na thoil-inntinn, ged nach b’ urrainn 
dhaibh siubhal, gun deach againn air luchd-compàirt 
à Ceap Breatann agus à Èirinn a bhith còmhla rinn 
cuideachd.

Feadh an 11 latha den fhèis bha na leanas ga thabhann:

• 12 consairtean feasgair

• 3 cèilidhean Facebook anmoch air an oidhche

• 3 dealbhan-cluiche Gàidhlig

• 2 sheisean de dh’òrain Ghàidhlig

• 3 òraidean ann an Gàidhlig

• Sreath sheiseanan-obrach do dh’inbhich is do 
chloinn le chèile

• Prògram ciùil do na sgoiltean

• Prògram dràma do na sgoiltean

An dèidh tairgse fhosgailte, chaidh coimisean bliadhnail 
Bhlas a thabhann air Mìcheal Vass à Inbhir Narainn. 
Sa choimisean aig Mìcheal bha ceòl is òrain co-
cheangailte ri cladaichean is uisgeachan na h-Alba air 
an toirt bho thasglann Sgoil Eòlais na h-Alba. Feadh 
ceithir seachdainean, dh’obraich Mìcheal, le taic bho 
Mhaighread Stiùbhart, còmhla ri 30 compàirtichean òga 
bho Fhèisean ionadail air feadh na h-Alba. Chlàraich an 
luchd-ciùil òg na bha aca nan dachaighean fhèin agus 
cuideachd film de na cladaichean is de na lochan faisg 
orra. Chaidh seo uile a cho-chruinneachadh is a chur an 
eagar le Micheal agus b’ e an toradh na chaidh cluich 
aig fosgladh na fèise.

A’ TARRAING LUCHD-ÈISTEACHD IS  
A’ MEUDACHADH NAN ÀIREAMHAN ACA
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TAC AN TEINE

Feadh na bliadhna bha 12 seisean seinn Gàidhlig 
againn air loidhne le còrr is 250 a’ gabhail compàirt 
annta. Chaidh againn air luchd-èisteachd na b’ 
fharsainge na taobh Inbhir Nis fhèin a ruighinn le 
daoine air feadh na h-Alba a’ gabhail pàirt annta a 
bharrachd air luchd-compàirt bho dhùthchannan 
leithid Shasainn, Èirinn, na Frainge, na h-Eilbhis agus 
nan Stàitean Aonaichte. 

TASGADH

Airson na siathamh bliadhna an sreath a chèile, 
mhaoinich Alba Chruthachail Fèisean nan Gàidheal 
airson sgeama tabhartasan Tasgadh a làimhseachadh. 
Bidh am maoin a’ pàigheadh luchd-ealain agus 
comainn dualchasach gus obair a chruthachadh, a 
chluich agus a thoirt air chuairt le aire shònraichte 
air ceòl, innse sgeulachdan agus dannsa. Ann an 
2020-21, chaidh £22,937 a sgaoileadh am measg 25 
pròiseactan le luach iomlan de £77,523.

MAOIN NAN EALAIN GÀIDHLIG

Bha sinn air leth toilichte maoin a bharrachd a 
làimhseachadh as leth Alba Chruthachail feadh 
2020-21. Chaidh Maoin nan Ealan Gàidhlig a 
dhealbhachadh gus cuideachadh le pròiseactan ealain 
Gàidhlig a thoirt gu buil agus feadh na bliadhna bha 
dà chuairt maoineachaidh againn le suim de £62,804 
air a sgaoileadh am measg 8 pròiseactan anns an robh 
luach iomlan de £80,554.

TALLA NAN GAISGEACH AIRSON 
DUAL-CHEÒL NA H-ALBA

Chum Fèisean nan Gàidheal orra le taic-airgid do 
Thalla nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta na 
h-Alba aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba. 
B’ iad na rinneadh nam ball Addie Harper Òg, Fred 
Moireasdan, Gary West, Jim Reid, Seonaidh Coinigean, 
Maighread Stiùbhart, Neacal MacLabhrainn, Tormod 
Ceanadach, Old Blind Dogs, The Easy Club agus 
Seonaidh MacLeòid (Tommy Darky).

A’ TARRAING LUCHD-ÈISTEACHD IS  
A’ MEUDACHADH NAN ÀIREAMHAN ACA
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LÌONRAIDHEAN AGUS 
TOSGAIREACHD  

Chùm Fèisean nan Gàidheal orra ag obair gu dlùth 
còmhla ri buidhnean gus a’ Ghàidhlig, cultar agus 
an ealain dhualchasach a bhrosnachadh. Bidh sinn 
a’ coinneachadh ris na buidhnean maoineachaidh 
againn gu cunbhalach agus air feadh 2020-21 fhritheil 
an sgioba caochladh cho-labhairtean, seiminearan 
agus seiseanan fiosrachaidh a chuireadh air dòigh 
leotha. 

Bha Fèisean nan Gàidheal a’ strì gu dealasach 
ann am farsaingeachd obair coiteachaidh is 
brosnachaidh còmhla ri grunn lìonraidhean agus 
buidhnean air feadh na h-Alba leithid Buidheann-
obrach Dual-ealain Alba Chruthachail, Fòram Ceòl 
Òigridh na Gàidhealtachd, Crubha Ealan Òigridh na 
Gàidhealtachd, Hands Up for Trad agus Buidheann 
Caidreachas Foghlam Ciùil. Leig obair air loidhne leinn 
co-obrachadh gu h-eadar-nàiseanta còmhla ri Amateo, 
Lìonradh Eadar-nàiseanta a’ Mhith-chiùil, Colmcille 
agus UNESCO.

FÈISTV

Feadh na bliadhna chaidh 9 cèilidhean oidean a 
shruthadh air FèisTV a’ cleachdadh Facebook BEÒ 
mar phàirt de na thairg na Fèisean air loidhne. Chaidh 
consairt le beagan den òigridh na lùib a shruthadh 
cuideachd. Chaidh 23 tachartasan eile a shruthadh 
feadh Blas 2020 air FèisTV.

Dh’fhoillsich sinn an làrach teagaisg air loidhne 
Oide gu h-oifigeil le seinn Gàidhlig, agus leasain rim 
faighinn sa bhogsa-ciùil, san fheadan, sa chlàrsaich 
agus san fhìdhill. Tha a h-uile leasan ri fhaighinn ann 
an Gàidhlig no ann am Beurla agus suas gu deireadh 
a’ Mhàirt chaidh an cur gu feum le 1,115 daoine, leis 
an t-seirbhis ga tabhann an-asgaidh feadh àm  
a’ ghalair. Sa Ghearran 2021, chuir sinn a-mach 
sanas-reic agus chaidh 11 sreath eile a choimisineadh 
a’ toirt cosnaidh do luchd-ciùil ann an grunn 
ionnstramaidean.

A’ TARRAING LUCHD-ÈISTEACHD IS  
A’ MEUDACHADH NAN ÀIREAMHAN ACA
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BLIADHNA NAN CLADAICHEAN IS NAN UISGEACHAN 

Le taic Riaghaltas na h-Alba, lean sinn oirnn a’ comharrachadh Bliadhna 
Cladaichean is Uisgeachan na h-Alba agus a’ leasachadh goireas ùr òrain Ghàidhlig. 
Ag obair còmhla ri Jo NicDhòmhnaill chuir sinn a-mach òran gach seachdain co-
cheangailte ris a’ chuspair seo le faclan an òrain, fiosrachadh air an òranaiche is air 
a’ chuspair agus clàradh bhideo is fuaim.

Cuideachd bha sinn toilichte comisean a thoirt do Raonaid Nic an Fhùcadair òran 
ùr Gàidhlig a dhèanamh mar phàirt den phròiseact seo. Chaidh Uisge ruith gu 
siorraidh buan a sheinn airson a’ chiad uair aig Fèis Blas. Air sàilleabh na fhuair 
sinn de dheagh thairgsean, thug sinn coimiseanan cuideachd do Mhàiri Anna 
NicUalraig, do Sheumas Hind agus do Niall Ó Gallchoir airson òrain ùra Gàidhlig a 
dhèanamh.

Gu deireadh a’ Mhàirt 2021 chaidh na h-òrain a chluinntinn le còrr is 9,000 duine 
air làrach-lìn Fuaran is Facebook.

A’ TARRAING LUCHD-ÈISTEACHD IS  
A’ MEUDACHADH NAN ÀIREAMHAN ACA
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RIAGHLADH IS LUCHD-OBRACH

Tha an clàr gu h-ìseal a’ sealltainn mar a bha Buill a’ Bhùird aig Fèisean nan Gàidheal an làthair aig coinneamhan 
a chaidh a chumail air-loidhne air 22 Cèitean 2020, 25 Sultain 2020, 11 Dùbhlachd 2020 agus 5 Màrt 2021.

A’ Ghàidhealtachd Làthaireachd

Cailean Sandilands (Rùnaire) Fèis Rois 2 de 4

Sarah-Jayne Shankland Fèis nan Garbh Chriochan 4 de 4

Angela Mack Fèis Lochabair 2 de 4

Kirsty NicDhùghaill (Iar-chathraiche) Riochdaire Òigridh 4 de 4

Na h-Eileanan Siar

Anna Mhoireach (Cathraiche) Fèis Eilean an Fhraoich 4 de 4

Anne NicAmhlaigh Fèis an Rubha 4 de 4

Ceitidh NicAonghais Riochdaire Òigridh 3 de 4

Sgìrean eile

Seòras Stoddart (Ionmhasair) Fèis Fhoirt 4 de 4

Carola MacCallum Fèis Obar Dheathain 4 de 4

Alistair Paul Fèis Arainn 4 de 4

Luchd-frithealaidh

Màiri Bhochanan HIE 2 de 4

Mòrag Anna NicLeòid Mitchell/Lena Walker Comhairle na Gàidhealtachd 1 de 4

Siobhan NicAnndrais Alba Chruthachail 4 de 4

Caroline Swain/Donnchadh MacNèil Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid 2 de 4

Luchd-obrach

Art MacCarmaig Ceannard 4 de 4

Anne Willoughby Manaidsear Gnìomha 4 de 4

Calum A Macmhaoilein Manaidsear Leasachaidh 4 de 4

Eilidh NicCoinnich Manaidsear Fèisgoil 4 de 4
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Tha an clàr a leanas a’ sealltainn fiosrachadh mun luchd-obrach ann an 2020-21.

Neach-obrach Cùmhnant Dreuchd Stèidhichte

Art MacCarmaig 1.0 ILT Leantainneach Ceannard Port Rìgh

Anne Willoughby 1.0 ILT Leantainneach Manaidsear Gnìomha Port Rìgh

Calum A Macmhaoilein 1.0 ILT Leantainneach Manaidsear Leasachaidh Inbhir Nis

Eilidh NicCoinnich 1.0 ILT Leantainneach Manaidsear Fèisgoil Inbhir Nis

Nicola NicShìm 0.7 ILT Leantainneach Prìomh Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis

Karen Oakley 1.0 ILT Leantainneach Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis

Abi Lightbody 1.0 ILT Leantainneach Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis

Aonghas MacLeòid 1.0 ILT Leantainneach Oifigear Dràma Inbhir Nis

Laura NicNeacail 1.0 ILT Leantainneach Oifigear Pròiseactan Inbhir Nis

Luke Slater 1.0 ILT Leantainneach Rianaire Port Rìgh

Sandy Gray 0.2 ILT Cunnraidear Oifigear Dìon Cloinne Port Rìgh

RIAGHLADH IS LUCHD-OBRACH
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ÒGANAICH A’ DÈANAMH  
CHO-DHÙNAIDHEAN

Feadh na bliadhna lean sinn oirnn a’ cuideachadh 
òigridh a bhith ri co-dhùnaidhean a dhèanamh taobh 
a-staigh Fèisean nan Gàidheal. Chuir Ceitidh NicAonghais 
agus Kirsty NicDhùghaill gu mòr ri coinneamhan a’ 
Bhùird againn agus fhuair Fionnlagh MacIllFhinnein ann 
an co-bhoinn ri Young Scot eòlas-obrach còmhla rinn 
gach feasgar Dihaoine ag obair treis bheag aig an taigh, 
rud a tha air cuideachadh leis na Dhuais Dhiùc Dhùn 
Èideann cuideachd. A bharrachd air Fionnlagh, bha triùir 
òganach eile ann am buidheann stiùiridh Café Bheairteis 
agus thàinig aon fhear, Luke MacLeòid, an lùib Oideas 
Fiosrachadh air a’ Ghàidhlig airson HIAL.

MAOINEACHADH

Tha aontaidhean bliadhnail is feadhainn co-cheangailte 
ri pròiseictean ann an co-bhoinn ri ùghdarrasan 
ionadail, buidhnean poblach agus Riaghaltas na 
h-Alba. A bharrachd air cothrom a ghabhail air 
maoineachadh a gheibhear an-dràsta is a-rithist, tha 
aonta maoineachaidh nas maireannaiche aig Fèisean 
nan Gàidheal le Alba Chruthachail (2018-23), Iomairt 
na Gàidhealtachd is nan Eilean (2018-22) agus 
Bòrd na Gàidhlig (2019-23) a tha air seasmhachd 
is sùbailteachd a thoirt dhuinn sa bhliadhna a 
chaidh seachad. Tha sinn a’ cumail oirnn a’ ruighinn 
farsaingeachd thoraidhean a chaidh aontachadh leis na 
buidhnean eugsamhail air am bi urrasairean Fèisean na 
Gàidheal a’ faighinn aithisg gach ràithe.

PLANA LUGHDACHADH CARBOIN 

Bidh sinn a’ clàradh is ag aithris air cleachdadh 
carboin agus tha Plana Lughdachadh Carboin againn 
de bheil sinn a’  toirt aithisg do Bhòrd nan Urrasairean 
agus Carbon Cruthachail Alba. Rinn mòrachadh obrach 
aig an taigh air sàilleabh a’ ghalair, le lùghdachadh 
dha-rèir ann an siubhal den a h-uile seòrsa agus aire 
do na puingean eile a chaidh aontachadh airson 
2020-21, cinnteach gun do rinn sin an gnothach air 
a’ Phlana Lùghdachadh Carboin againn. Gheibhear 
aithisg an adhartais air loidhne.

CII

Ga chumail nar cuimhne nar n-obair làitheil, bidh sinn 
a’ cumail oirnn a’ cur an gnìomh Plana aontaichte 
Co-ionannachd, Iomadachd is In-ghabhail, le aithisg 
bhliadhnail ga tabhann do dh’urrasairean Fèisean nan 
Gàidheal gus leigeil leotha sgrùdadh mar a tha e ga 
chur an gnìomh. 

A thaobh co-ionnanachd bha:

• 70% de bhuill Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal 
boireann agus 30% fireann

• 74% de luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal 
boireann agus 36% fireann

• 56% de dh’oidean a chaidh fhastadh boireann 
agus 44% fireann

• 58% den luchd-ciùil a nochd aig Blas 2020 
boireann agus 42% fireann.

Gheibhear am plana is aithisg an adhartais le chèile air 
loidhne.

POILEASAIDHEAN  
AGUS CUNNARTAN

Bha an obair a’ sìor-leantainn air leasachadh 
phoileasaidhean ann an 2020-21 airson dèanamh 
cinnteach gu bheil farsaingeachd phoileasaidhean 
freagarrach ann an gnìomh airson taic a chumail ri 
obair Fèisean nan Gàidheal agus nam Fèisean ionadail.

Tha clàr chunnartan aig Fèisean nan Gàidheal agus 
gheibh am Bòrd aithisg bhliadhnail air dòighean 
anns am bi an sgioba a’ lùghdachadh nam prìomh 
chunnartan a dh’fhaodadh buaidh a thoirt air a’ 
bhuidhinn. Tha bagradh na chuspair bho latha gu latha 
cuideachd agus bha obair san roinn seo gu h-àraidh 
riatanach nuair a thug galar Cobhad-19 buaidh air a’ 
phrògram againn. Bha feum air measaidhean cunnairt 
ùra airson obair air loidhne agus, nuair a bha e na bu 
shàbhailte, ag obair an làthair airson iomairtean leithid 
Blas a chur an gnìomh, is chaidh dòighean-obrach a 
leasachadh is gabhail riutha airson dèanamh cinnteach 
gun robh an obair sàbhailte aig na h-amannan ud. 

RIAGHLADH IS LUCHD-OBRACH
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CUNNTAS IONMHASAIL 2020-21

Fo riaghailtean a thugadh a-steach le Oifis Riaghladair nan Carthannas Albannach, feumar cunntasan buidhne 
a bhith air an ullachadh is air an cur an cèill air dòigh shònraichte agus a’ gabhail a-steach iomadach taobh-
duilleige.  Gheibhear na làn-chunntasan againn air an sgrùdadh air ar làrach-lìn www.feisean.org agus chan eil an 
seo ach Cunntas air Gnìomhachd Ionmhasail airson na bliadhna a chrìochnaich air 31 Màrt 2021 còmhla ris an 
Aithris Chothromachaidh air an latha sin.

31.03.21 31.03.20

Maoin Neo - 
Chuingealaichte

Restricted 
funds

Total 
funds

Total 
funds

Maoin 
Chuingealaichte

Iomlan Iomlan

STÒRAS A-STEACH

Tabhartasan agus Dìleaban 2,871 - 2,871  -

Gnìomhachd Carthannais

Prìomh Obair 794,677 112,625 907,302 786,654

Trèanadh 2,000 - 2,000 6,000

Fèis Bhlas 123,850 - 123,850 122,542

Fèisgoil 224,584 - 224,584 385,461

Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig 24,000 - 24,000 33,240

Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh 109,376 - 109,376 115,609

Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe 193 - 193 1,113

Stòras iomlan a-steach 1,281,551 112,625 1,394,176 1,450,619

STÒRAS COSGTE

Teachd-a-steach Saor-thoileach 304 - 304 3,190

Gnìomhachd Carthannais

Prìomh Obair 901,595 97,451 999,046 875,356

Trèanadh 1,950 - 1,950 6,107

Fèis Bhlas 116,262 - 116,262 119,638

Fèisgoil 219,423 - 219,423 342,471

Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig 7,890 - 7,890 33,341

Stòras iomlan a chaidh a chosg 1,247,424 97,451 1,344,875 1,380,103

STÒRAS A-STEACH/(A-MACH) 34,127 15,174 49,301 70,516

RÈITEACHADH IONMHAIS

Suimeannan iomlan gan toirt air adhart 288,477 64,144 352,621 282,105

MAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR ADHART

STÒRAS A-STEACH 322,604 79,318 401,922 352,621

CUNNTAS AIR GNÌOMHACHD IONMHASAIL AIRSON 
NA BLIADHNA A CHRÌOCHNAICH AIR 31 MÀRT 2021
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31.03.21 31.03.20

Maoin Neo - 
Chuingealaichte

Maoin 
Chuingealaichte

Iomlan Iomlan

MAOIN STÈIDHICHTE

Maoin Stèidhichte 31,959 - 31,959 28,899

MAOIN LUATH

Suimeannan rim pàigheadh sa bhliadhna - 43,875 43,875 124,929

Airgead sa Bhanca 317,053 51,200 368,253 242,501

317,053 95,075 412,128 367,430

CREIDEASAICHEAN

Suimeannan rim pàigheadh sa bhliadhna (26,408) (15,757) (42,165) (43,708)

MAOIN LUATH GU LÈIR 290,645 79,318 369,963 323,722

MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN 322,604 79,318 401,922 352,621

MAOIN GU LÈIR 322,604 79,318 401,922 352,621

352,621

MAOINEAN

Maoinean neo-chuingealaichte 322,604 288,477

Maoinean cuingealaichte 79,318 64,144

MAOINEAN GU LÈIR 401,922 352,621

AITHRIS CHOTHROMACHAIDH AIR 31 MÀRT 2021

CUNNTAS IONMHASAIL 2020-21


