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Ro‐ràdh bhon Chathraiche

Tha e na thoileachas dhomh Aithisg Bhliadhnail na bliadhna‐sa aig Fèisean nan Gàidheal a mholadh dhuibh.
Tha 2007‐08 air a bhith na bliadhna air leth trang don bhuidheann agus do na Fèisean a tha nam buill, agus
chithear sin bho fharsaingeachd na h‐obrach air an toirear iomradh san aithisg seo. ’S toigh leam leughadh
mu Fhèisean eile, gu sònraichte seach gu bheil mi fhìn an sàs ann a bhith cur air dòigh fèis agus tha fhios
agam dè an uiread de dh’obair a tha an lùib fèis shoirbheachail.
’S e a tha aig cridhe ar n‐obrach daoine òga a chuideachadh le bhith leasachadh nan sgilean aca agus a’
leudachadh na h‐ùidhe aca ann an dualchas na Gàidhlig. Chaidh Fèisean nan Gàidheal a stèidheachadh gus
taic a thoirt do lìonra nam fèisean a tha suidhichte ann an coimhearsnachdan air feadh na dùthcha, agus
tha e an còmhnaidh a’ drùdhadh orm an uiread de dhealas agus dìoghras a tha gach comataidh feise a’
nochdadh nan obair agus iad a’ toirt chothroman do ar n‐òigridh.
Tha na Fèisean air a bhith nas aithnichte, ’s dòcha, air sgàth na h‐obrach a nì iad a thaobh ciùil thar nam
bliadhnaichean, ach bha am prògram obrach riamh na bu fharsainge na seo. ’S e aon de na raointean sin
dràma, agus thar nam bliadhnaichean, tha na Fèisean air obair ionmholta a dhèanamh le bhith a’
cuideachadh fhileantach agus luchd‐ionnsachaidh gus na sgilean cànain aca a neartachadh tro dhràma.
Am‐bliadhna‐sa bha Fèisean nan Gàidheal air ceann ghrunn leasachaidhean a thaobh dràma Gàidhlig, agus
chaidh prògram dràma mar nach fhacas riamh air adhart ann an sgoiltean Gàidhlig sna h‐Eileanan Siar, air a’
Ghàidhealtachd agus ann an Earra‐Ghàidheal is Bòid, a’ crìochnachadh le sreath fhèisean dràma. Chuidich
an Sgeama Luchd‐ceumnachaidh aig Comann na Gàidhlig gu mòr leis an obair seo, agus tron sgeama seo
thòisich Deirdre Ghreumach ag obair còmhla ri Dùghlas Beck gus a’ chiad sgioba dràma againn a
stèidheachadh. Fhuaras barrachd taic phragtaigeach bhon sgioba “Out of Eden” bho Theatar Eden Court
cuideachd.
Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Comhairle na Gàidhealtachd, chaidh againn air
cuairt dealbh‐chluiche ùir mu bhuaidh blàthachadh na cruinne a bharantachadh. Chaidh seo a chumail le ar
sgioba Dràma‐am‐Foghlam “Meanbh‐chuileag”, agus chaidh a shealltainn anns a h‐uile sgoil Ghàidhlig ach a
dhà ann an Alba, agus thug seo taic anabarrach feumail do dh’fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig taobh a‐
staigh a’ chlàr‐oideachais fhoirmeil.
Tha sinn air a bhith ag obair airson greis air planaichean, ann an co‐bhuinn ri Theatar Innse Gall, gus Sgoil
Shamhraidh Dràma Gàidhlig a stèidheachadh a‐rithist, a thèid a chumail ann am Port Rìgh sa chiad chola‐
deug den Iuchair 2008. Chaidh an sgoil shamraidh a chumail mu dheireadh o chionn 15 bliadhna fo sgèith
Pròiseact nan Ealan, agus tha sinn an dòchas gun cuir seo ri ar taic airson dràma Gàidhlig, an dà chuid aig ìre
coimhearsnachd agus ìre phroifeiseanta.
Tha e a’ toirt misneachd dhomh a bhith faicinn an adhartais a tha Fèisean nan Gàidheal agus na Fèisean a
tha nam buill a’ dèanamh a thaobh na Gàidhlig agus an dealas aca don chànan a’ sìor dhol am meud, agus
mar thoradh air seo tha Gàidhlig air a faicinn tòrr nas trice a‐nis ann an caochladh sgrìobhaidhean clò‐
bhuailte agus air‐loidhne. A thuilleadh air an seo, tha na Fèisean a’ miannachadh dòighean ùra a lorg gus na
daoine a tha a’ dol an sàs sna Fèisean a bhrosnachadh gus a bhith a’ cleachdadh agus a’ leasachadh nan
sgilean Gàidhlig aca, agus tha an sgioba Gàidhlig aig Fèisean nan Gàidheal an còmhnaidh ro dheiseil spèis
agus taic a thoirt do na h‐iomairtean seo.
Thàinig tachartasan Gàidhealtachd 2007 gu crìch san Fhaoilteach, agus mar phàirt de na tachartasan
deireannach chùm Fèisean nan Gàidheal “Dealbh Dùthcha” a bhios na phàirt Albannach de phròiseact
‘Portrait of a Nation’ a thèid a chumail leis an sgioba aig Liverpool, Prìomh Bhaile Cultarach na Roinn Eòrpa.
B’ e co‐obrachadh mìorbhaileach a bh’ anns an obair‐chiùil ùir seo a sgrìobh Blair Douglas, le daoine òga
bho air feadh nam Fèisean a’ tighinn còmhla, agus tha mi cinnteach gun dèan iad fìor mhath ann an
Liverpool agus gum bi sinne agus Alba gu math moiteil asta.
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Bha e uabhasach math cuideachd fhaicinn gun do thòisich am Pròiseact Tasglainn am‐bliadhna, rud a
bhathar a’ miannachadh airson ùine mhòr, agus tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ri toraidhean a’
phròiseict seo fhaicinn thar nam bliadhnaichean ri teachd.
Bu thoigh leam mo thaing phearsanta a thoirt do luchd‐obrach Fèisean nan Gàidheal airson na h‐obrach
ionmholta, cruaidhe a rinn iad agus an dealas a nochd iad am‐bliadhna agus fad iomadh bliadhna eile, do
bhuill eile a’ Bhùird a tha a’ cur seachad tòrr ùine agus a’ cleachdadh an cuid eòlais gus am buidheann a
stiùireadh agus gu dearbh do na ceudan dhaoine a tha an sàs ann an cur air dòigh Fhèisean a tha mar
bhuille‐cridhe do dh’Fhèisean nan Gàidheal.
’S ann air leth cudromach a tha Fèisean nan Gàidheal do shnàithleanan cruthachail, cànanach agus sòisealta
Alba na 21mh linn, agus tha meas mòr aig raon farsaing de ar sòisealtas air a’ bhuidheann. ’S e a
dh’adhbharaich an suidheachadh seo, an càirdeas anabarrach math a th’ ann eadar luchd‐obrach Fèisean
nan Gàidheal agus an àireamh mhòr luchd‐obrach saor‐thoileach a tha ag obair an lùib nam Fèisean air
feadh na dùthcha, agus tha mi misneachail gun lean sinn oirnn, agus sinn a’ dol a‐steach gu bliadhna eile, le
bhith a’ cruthachadh dìleab phrìseil do na ginealaich ri thighinn.

Ceitidh NicAdhaimh
Cathraiche
An t‐Sultain 2008

Dealbh Dùthcha aig Cùirt an Aodainn, Inbhir Nis [le cead bho Highland 2007]
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Fiosrachadh mu na Fèisean

FIOSRACHADH MU NA
FÈISEAN 2007‐08
Àireamh iomlan nam Fèisean 43
Roinn na Gàidhealtachd
22
Comhairle nan Eilean Siar
7
Earra‐Ghàidheal is Bòid
6
Baile Dhùn Èideann
1
Lannraig a Tuath
1
Baile Ghlaschu
1
Sgìre Dhùn Bhreatainn an Iar
1
Siorrachd Àir a Tuath
1
Sgìre Rinn Friù an Ear
1
Siorrachd Shruighlea
1
Baile Obar Dheathain
1

Àireamh iomlan nan daoine a ghabh pàirt ann am Prògram FnG
Prìomh Fhèisean
Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt
6,380
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £122,444
Cosgais iomlan nam Fèisean
£332,147
Clasaichean is Bùthan‐obrach
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
£69,127
Cosgais iomlan nam Fèisean
£127,818
Uairean Bliadhnail
Obraichean ionann ’s làn‐thìde
2.4
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
£29,498
Maoin Leasachaidh nam Fèisean
Luach iomlan nan tachartasan
£153,591
Sùim shlàn a chaidh a dhìoladh le Fèisean nan Gàidheal
£49,167
Cuairtean‐Cèilidh
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
£54,120
Tachartasan Eile
YMI: An àireamh a ghabh pàirt ann
5,738
Luchd‐èisteachd airson Meanbh‐Chuileag agus Fèisean
Dràma
2,826
Luchd‐èisteachd airson Blas
5,618
Luchd‐èisteachd airson nan Cuairtean‐Cèilidh
11,570
TABHARTASAN IOMLAN A GHEALLADH ANN AN 2007‐08
£270,236
ÀIREAMH IOMLAN: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD‐
ÈISTEACHD
32,132

Harvest aig Blas 2007 [Pete Heywood]
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Prìomh Sheirbheisean is Tachartasan

Tha an earrainn seo den Aithisg Bhliadhnail stèidhichte air ar Plana Leasachaidh, a tha a’ ruith eadar 2005‐10. Fo gach tè de na 6 prìomh sheirbheisean
tha raointean obrach sònraichte, agus sna raointean seo tha geàrr‐chunntas den obair a rinn Fèisean nan Gàidheal ann an 2007‐08.

PRÌOMH SHEIRBHEIS 1
A’ toirt taic do leasachadh Fhèisean fa leth, a’ brosnachadh dòighean‐obrach a tha fìor mhath, agus a’ leudachadh na
h‐àireimh de thachartasan aig na fèisean
Seirbheis
Sgeama Thabhartasan do
dh’Fèisean

A’ lughdachadh an uallaich
air luchd‐obrach saor‐
thoileach

Tachartas/Sgeama
• Tabhartasan nam Prìomh
Fhèisean
• Clasaichean fad na Bliadhna
• Am Maoin Leasachaidh
• Sgioba luchd‐obrach taice
• Taghadh sheirbheisean taice
• Taic a thaobh
phoileasaidhean
• Sgeama Uairean Bliadhnail

Co‐labhairt Bhliadhnail

•

Cùm Co‐labhairt Bhliadhnail
do dh’Fhèisean a tha nam
buill

Àrachas

•

Stòras Ionnstramaidean Ciùil

•

Glèidh àrachas iomchaidh
airson an taghadh
thachartasan aig na Fèisean
A’ toirt ionnstramaidean
ciùil air iasad do
dh’Fhèisean
Gan toirt do dhaoine fa leth
air mhàl gus airgead a
dhèanamh

•

Geàrr‐chunntas
Thug Fèisean nan Gàidheal tabhartasan do 41 Fèisean air feadh Alba ann an 2007‐08,
an dà chuid airson nam prìomh Fhèisean aca agus am prògram de chlasaichean aca
bha gan cumail fad na bliadhna. San aon ùine, thug am Maoin Leasachaidh taic do 23
pròiseactan, luach gu lèir £153,591 airson an £49,167 a thug am Maoin seachad.
Rè na bliadhna seo chaidh againn air an sgioba luchd‐obrach againn a leudachadh gu
13.7 dreuchdan ionann ’s làn‐thìde. Gu cudromach, b’ urrainn dhuinn ceathrar
dhreuchdan “prìomh oifigear” ainmeachadh a bheireadh taic do dh’Fhèisean, seach
gu bheil gach neach‐taic nam Fèisean a‐nis nan Oifigearan Leasachaidh làn‐thìde. Tha
sinn a’ cleachdadh ar làraich‐lìn barrachd is barrachd a‐nis gus dreachdan de ar
poileasaidhean a thabhann a ghabhas a thoirt sìos far an làraich. Fhuaras 3,933
uairean a thìde a bharrachd de thaic rianachd do dh’Fhèisean coimhearsnachd tron
sgeama Uairean Bliadhnail, no 2.4 dreuchd ionann ’s làn‐thìde.
Chaidh seo a chumail san Aghaidh Mhòir air 14mh agus 15mh an t‐Sultain 2007, le
àireamh mhath riochdairean nam Fèisean bho air feadh Alba. B’ e an t‐òraidiche a
fhuair cuireadh a bhruidhinn Linda Fabiani BPA, Ministear airson na h‐Eòrpa, Cultair
agus Chùisean Taobh a‐muigh (agus Gàidhlig)
Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ rèiteachadh poileasaidh às leth nam Fèisean uile, agus
bheirear sùil às ùr air seo gach bliadhna gus dèanamh cinnteach gu bheil an t‐àrachas
iomchaidh.
’S e seirbheis air leth cudromach a tha seo. Nuair a tha Fèisean gan cumail, nì sinn ar
dìcheall dèanamh cinnteach gu bheil ionnstramaidean gu leòr ann a leigeas le òigridh
pàirt a ghabhail annta. Aig amannan eile, tha na h‐ionnstramaidean, agus tòrr dhiubh
ro dhaor an ceannach nuair a tha daoine dìreach air tòiseachadh ag ionnsachadh, air
an toirt do dh’òigridh air mhàl air feadh na dùthcha. Tha an teachd a‐steach seo a’
ciallachadh gun urrainn dhuinn na h‐ionnstramaidean a ghleidheadh agus cur ri
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stòras nan ionnstramaidean.
Dearbhadh air Fiosrachadh
Pearsanta

•

•

Stòr‐dàta Luchd‐teagaisg

•

A’ leasachadh, a’ sgaoileadh
agus a’ reic stuthan‐
foillsichte

•

A’ cur ri chèile agus a’
sgaoileadh naidheachdan is
fiosrachadh eile gu
cunbhalach

•

•
•

Feumar Dearbhadh nas
mionaidiche a dhèanamh air
gach neach‐obrach, tidsear
agus neach‐obrach saor‐
thoileach an sàs sna Fèisean
A’ leantainn oirnn dèanamh
cinnteach gu bheilear a’
leantainn sàr
chleachdaidhean a thaobh
Dìon Chloinne
Stòr‐dàta luchd‐teagaisg a
chumail gus Fèisean a
chuideachadh

Ceòl nam Fèis Leabhar 1
agus 2
25 Bliadhna de na Fèisean
Leabhar Luchd‐teagaisg na
Fìdhle

A’ deasachadh iris de ar
Cuairt‐litir Faileas gu
cunbhalach

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ làimhseachadh Dhearbhaidhean air fiosrachadh
pearsanta dhaoine gun chosgais do na Fèisean fa leth, agus cho fad ’s as urrainn, tha
sinn ag amas air an obair rianachd seo a dhèanamh thoradh nach fheum an luchd‐
obrach saor‐thoileach a dhèanamh agus iad cho trang mu thràth. A thuilleadh air an
t‐seirbheis seo, tha sinn a’ cumail sùil air Fèisean dèanamh cinnteach gu bheil iad a’
leantainn ar Poileasaidh Dìon Chloinne, agus gu bheil iad a’ leantainn an lagha a
thaobh seo.

Thairis air na 12 mìosan a dh’fhalbh chaidh stòr‐dàta Fèisean nan Gàidheal a
dheasachadh às ùr los gum bi e cho furasta a chleachdadh ’s as urrainn, agus an lùib
na h‐obrach seo choimheadadh air fiosrachadh mu luchd‐teagaisg. Mar phàirt den
obair seo bha latha trèanaidh ann do luchd‐obrach san Dùbhlachd 2007, gus
dèanamh cinnteach gun tèid am prògram coimpiutair ùr a chur gu feum gu h‐
èifeachdach.
Tha Fèisean nan Gàidheal fhathast a’ reic grunn math stuthan‐foillsichte gach
bliadhna, gu sònraichte Ceòl nam Fèis leabhar 1 agus 2. Tha am bòrd air a bhith a’
beachdachadh air treas leabhar fhoillseachadh ann an ùine nach bi fada, ach cha
deach clàr‐ama aontachadh fhathast. Thathar air àireamh mhath den leabhar Fèis:
the first 25 Years of the Fèis Movement a reic, ach tha e air a bhith na chnap‐starra
nach d’fhuair sinn buidheann‐sgaoilidh mòr fhathast. Gheibh Fèisean a tha nam buill
na leabhraichean seo uile aig prìs gun phrothaid los gum bi cothrom aca an reic aig a’
phrìs‐reic gus airgead a thogail.
Chaidh againn air 3 irisean de ar cuairt‐litir Faileas a dheasachadh ann an 2007, ach
stad an obair seo airson greis nuair a dh’fhàg ar n‐Oifigear Margaidheachd &
Conaltraidh san t‐Sultain 2007 gus a dhol ann an dreuchd ùir aig Sabhal Mòr Ostaig.
Chaidh seo a rèiteachadh ge‐tà, nuair a thòisich ar n‐Òifigear Ghnothaichean ùr, agus
tha sinn an dùil trì irisean a dheasachadh ann an 2008. An‐dràsta tha sinn a’
sgaoileadh 2,000 dhiubh sin tron phost agus post‐d.
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Taic do dh’Fhèisean Ùra

•

Taic do bhith a’
stèidheachadh 2 fhèis ùir
gach bliadhna

Taiceil do leasachadh nam
Fèisean, no buidhnean de
dh’Fhèisean a tha ag
iarraidh a bhith nas neo‐
eisimeiliche

•

A’ cumail oirnn a’
cuideachadh phròiseactan
Fèis fa leth a tha nas motha

A’ leudachadh taic do na
Fèisean taobh a‐muigh
roinnean comhairle a tha
dualchasach do na Fèisean

•

Stèidheachadh Oifigear
Leasachaidh gus taic a thoirt
do dh’Fhèisean ann an Obar
Dheathain, Dùn Èideann
agus am Meadhan Alba

Bha Fèisean nan Gàidheal ro thoilichte fàilte a chur air còig Fèisean ùra ann an 2007‐
08: Fèis Mhoireibh, Fèis Dhùn Omhain, Fèis a’ Chaolais, Fèis Cholla agus chùm an
RSAMD ann an Glaschu a’ chiad fhèis aca san Dàmhair 2008. Coltach ri gach Fèis, tha
ìomhaigh agus feallsanachd shònraichte aig gach tè den fheadhainn ùra, agus tha sinn
a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla riutha thar nam bliadhnaichean ri
teachd.
Thoradh gu bheil ar sgioba luchd‐taic nam Fèisean a‐nis uile nan Oifigearan
Leasachaidh làn‐thìde, b’ urrainn dhuinn barrachd taic a thoirt do dh’Fhèisean a bha
ag iarraidh an obair aca a leudachadh. Am measg nan eisimpleirean matha de seo,
tha mar a leudaicheadh an àireamh thachartasan do dheugairean, far a bheil iad ag
obair còmhla, a thathar a’ cumail eadar fèisean, stèidheachadh Chuairtean Cèilidh
agus a’ gleidheadh maoineachadh airson barrachd taic rianachd gu h‐ionadail.
Bha seo na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal airson greis mhath, ach cha tàinig e gu
buil fhathast. Thar nam bliadhnaichean, ’s ann an roinn Iomairt na Gàidhealtachd
agus nan Eilean a bha a’ chuid as motha de na Fèisean, agus bha e doirbh frithealadh
gu ceart air an fheadhainn taobh a‐muigh na sgìre seo. Rinneadh beagan obrach leis
na h‐ùghdarrasan ionadail iomchaidh, agus ’s dòcha gum faicear adhartas ann an
2008‐09.

Tadhal air sgoiltean Chomhairle na Gàidhealtachd le Iomairt Chiùil na h‐Òigridh [Gordon Willoughby]
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PRÌOMH SHEIRBHEIS 2
A’ leudachadh cleachdadh na Gàidhlig sna Fèisean. Ag adhartachadh labhairt na Gàidhlig mar sheòl conaltraidh is
meadhan teagaisg, a rèir feumalachdan gach coimhearsnachd air a bheil gach Fèis a’ frithealadh
Seirbheis
Poileasaidh Gàidhlig Fèisean
nan Gàidheal

Tachartas/Sgeama
• Leasaich agus leudaich
cothroman air cànan agus
cultar na Gàidhlig tro
lìbhrigeadh Poileasaidh
Gàidhlig Fèisean nan
Gàidheal

Sgioba Leasachaidh Gàidhlig

•

Sgiobaidhean le Gàidhlig gan
cruthachadh gus taic a
chumail ri Fèisean ionadail

Cruthaich siùil gus am
Poileasaidh Gàidhlig a chur
an gnìomh taobh a‐staigh
Fèisean nan Gàidheal.

•

Stòr‐dàta abairtean feumail
air làrach‐lìn Fèisean nan
Gàidheal
Barrachd Gàidhlig ri fhaicinn
sna stuthan‐foillsichte aig na
Fèisean, le targaid 30% den
stuth a bhith dà‐chànanach

Cruthaich Fèisean a tha tro
mheadhan na Gàidhlig a‐
mhàin agus teagasg tro
mheadhan na Gàidhlig aig
Fèisean ùra agus
stèidhichte.

•

•

•

Barrachd Fhèisean tro
mheadhan na Gàidhlig
Dèan cinnteach à dealas don
Ghàidhlig am measg Fèisean
ùra

Geàrr‐chunntas
Dh’fhoillsich Fèisean nan Gàidheal a’ chiad Phoileasaidh Gàidhlig ann an 2006 agus
thathar a’ leantainn seo a‐nis anns gach raon de ar n‐obair. Tha e mar chùmhnant
leis gach tabhartas gun cuir a h‐uile Fèis Plana Gàidhlig a‐steach, agus tha Fèisean
nan Gàidheal a’ cuideachadh le cruthachadh agus lìbhrigeadh a’ phlana sin. Thar nan
12 mìos a dh’fhalbh, chunnacas adhartas follaiseach a thaobh cleachdadh na
Gàidhlig agus mar a tha i ri a faicinn an lùib nam Fèisean, agus cumaidh sinn oirnn a’
cumail sùil air buileachadh ar poileasaidh.
Nuair a chruthaich sinn Poileasaidh Gàidhlig Fèisean nan Gàidheal, bha fhios againn
nach robh luchd‐obrach aig a h‐uile Fèis gus prògram barraichte leasachadh cànain a
bhuileachadh agus e a’ frithealadh air caochladh sgilean. Mar sin, tha sinn a’ cumail
oirnn a’ leasachadh “Sgioba‐G” agus an luchd‐taic gus Fèisean a chuideachadh. An
lùib seo thathar a’ dèanamh am feum as fheàrr den luchd‐teagaisg agus luchd‐
obrach saor‐thoileach le Gàidhlig, tro phrògram tarraingeach thachartasan cànain a
thathar a’ dealbh.
Tha an t‐Oifigear Leasachaidh Gàidhlig againn air a bhith gu math trang thairis air na
12 mìos a dh’fhalbh, agus a’ mhòr‐chuid de dh’Fhèisean ag iarraidh cuideachadh gus
barrachd Gàidhlig a chleachdadh sna stuthan‐foillsichte aca. A thuilleadh air an seo,
tha sinn air a dhol thairis air an targaid 30% den stuthan‐foillsichte a bhith dà‐
chànanach. Tha an t‐Oifigear Leasachaidh Gàidhlig air a bhith ag obair cuideachd air
stòr‐dàta fhaclan is abairtean a chruthachadh a tha gu sònraichte freagarrach do
dh’Fhèisean, m.e. ionnstramaidean ciùil, faclan ciùil, ainmean no buidhnean agus
mar sin air adhart. Tha seo a’ toirt deagh bhuaidh ann a bhith cruthachadh aithne
chorporra Fèisean nan Gàidheal. Thug an sgioba Gàidhlig turas don Chuimrigh sa
Ghearran 2008 cuideachd gus coimhead air modalan airson conaltradh ri òigridh
agus ìrean dealbhaidh graifigeach le sgrìobhadh dà‐chànanach.
Dh’fhàs an àireamh fhèisean a tha tro mheadhan na Gàidhlig a‐mhàin am‐bliadhna
a‐rithist, seach gur e fèis gu tur Gàidhlig a th’ ann an aon de na Fèisean ùra, Fèis a’
Chaolais. Tha sinn air a bhith gu math soilleir leis a h‐uile Fèis ùr bhon fhìor
thoiseach cho cudromach sa tha Gàidhlig do na Fèisean, agus tha iad uile air gabhail
ris gu math leis an fheallsanachd seo.
9

A’ leasachadh Dràma
Gàidhlig

•
•

Lìbhrig prògram Fèisean
dràma Gàidhlig
Stèidhich Sgoil Shamhraidh
Dràma Gàidhlig

Tha a’ bhliadhna seo air a bhith uabhasach soirbheachail a thaobh leasachadh
dràma Gàidhlig an lùib Fèisean nan Gàidheal. Chaidh Fèisean Dràma a chumail ann
an Leòdhas, san Eilean Sgitheanach is Loch Aillse, ann an Earra‐Ghàidheal agus Loch
Abar agus air Iar‐thuath na Gàidhealtachd. Rinneadh obair tòiseachaidh cuideachd
air cruthachadh bhuidhnean dràma ann an colaistean agus oilthighean air feadh
Alba, le amas fèis dràma a stèidheachadh do dh’oileanaich ann an 2008‐09. Tha sinn
air a bhith ag obair air planaichean airson greis Sgoil Shamhraidh Dràma Gàidhlig a
chumail , a’ chiad tè ann an Alba o chionn 15 bliadhna. Thèid seo a chumail ann am
Port Rìgh, sa chiad chola‐deug den Iuchair, le 20 àite ann do dh’òganaich.
Cuideachd, chuir Fèisean nan Gàidheal air dòigh agus chùm iad cuairt dràma
timcheall a h‐uile gin ach a dhà de na bun‐sgoiltean Gàidhlig ann an Alba. Chòrd an
dealbh‐chluiche aig Meanbh‐chuileag mu bhlàthachadh na cruinne gu mòr ri daoine
san fharsaingeachd.

Tadhal air sgoiltean Chomhairle na Gàidhealtachd le Iomairt Chiùil na h‐Òigridh [Ewen Wotherspoon]
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PRÌOMH SHEIRBHEIS 3
A’ leasachadh obair nam Fèisean ann an roinn fhoirmeil an fhoghlaim
Seirbheis
Cùmhnant Iomairt Ciùil na
h‐Òigridh ann an Roinn na
Gàidhealtachd

Tachartas/Sgeama
• Leantainn a’ leasachadh
obair nam Fèisean ann an
roinn fhoirmeil an fhoghlaim,
ann an co‐bhuinn ri YMI air
a’ Ghàidhealtachd agus
Lodainn an Ear

Cùmhnantan Iomairt Ciùil na
h‐Òigridh ann an sgìrean eile

•

Leudaich an àireamh
chlasaichean ann an ceòl
traidiseanta, ann an co‐
bhuinn ri YMI

Gàidhlig sna sgoiltean

•

Tha Meanbh‐chuileag a’ dol
a thadhal air sgoiltean air
feadh Alba

Obair eile ann an roinn
fhoirmeil an fhoghlaim

•

Gabh caochladh chothroman
gus dèanamh cinnteach gu
bheil barrachd co‐obrachadh
ann le roinn fhoirmeil an
fhoghlaim

Geàrr‐chunntas
’S i Rae NicEacharna a tha a’ co‐òrdanachadh na h‐obrach seo, agus thèid a
lìbhrigeadh le grunn fhèisean fa leth air feadh na dùthcha. B’ e bliadhna
shoirbheachail eile a bh’ ann a thaobh buileachadh chùmhnantan YMI, le tòrr
dhaoine òga a’ faighinn cothrom air ceòl Gàidhlig traidiseanta agus bha tòrr luchd‐
ciùil a’ cur ris an teachd a‐steach aca. Thathar a’ cumail prògram CPD, agus thathar
a’ faicinn barrachd is barrachd stuthan teagaisg as urrainn luchd‐teagaisg YMI a
chleachdadh.
Tha sinn an còmhnaidh ag iarraidh ar n‐obair anns a bheil sinn a’ cuideachadh
phròiseactan YMI a leudachadh gu agus ann an roinnean ùghdarrasan ionadail eile.
Ri linn mar a leudaich an obair againn sna h‐Eileanan Siar, tha e coltach gu bheil
cothroman ann mum bu chòir dhuinn bruidhinn. Tha seo fìor mu sgìrean eile mar
Earra‐Ghàidheal is Bòid.
Chaidh againn air cuairt 7‐seachdainean a chur air dòigh don a h‐uile sgoil Ghàidhlig
ach a dhà ann an Alba. B’ e cuspair an deilbh‐chluiche, a chaidh a chruthachadh le
cuideachadh bho thidsearan agus a bha stèidhichte air a’ chlàr‐oideachais,
blàthachadh na cruinne. Chòrd e gu mòr ri daoine san fharsaingeachd agus tha sinn
ag amas air tuilleadh obrach a dhèanamh ann an 2008‐09. A thuilleadh air an seo, b’
ann air leth soirbheachail a bha an obair a rinneadh còmhla ri sgoilearan Gàidhlig
mar phàirt de na Fèisean Dràma, agus chòrd e ris a h‐uile duine a bha an sàs ann.
’S math dh’fhaodte gur e an rud as motha a thachair a thaobh seo thar nan 12 mìos a
dh’fhalbh na còmhraidhean mu bhith stèidheachadh Acadamaidh nam Fèisean. ’S e
compàirteachas a th’ ann eadar Fèisean nan Gàidheal, RSAMD, UHI agus Sabhal Mòr
Ostaig, agus tha iad ag amas air fosgladh slighean ùra agus nas fhasa do dh’òigridh
aig a bheil ùidh na sgilean aca sna ealain Gàidhlig a leasachadh. Tha ar n‐obair an
lùib an Fhòraim Chiùil Thraidiseanta agus Lìonra Trèanaidh Luchd‐teagaisg Ciùil
Traidiseanta a’ dèanamh cinnteach cuideachd gu bheilear a’ cruthachadh
chothroman co‐obrachaidh leis an roinn fhoirmeil fad an t‐siubhail. Thug Fèisean
nan Gàidheal urrasachd don Hall of Fame aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h‐Alba
2008.
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PRÌOMH SHEIRBHEIS 4
Pròiseactan ro‐innleachdail is obair fo chùmhnant, ann am compàirt, air a bheil Fèisean nan Gàidheal is Fèisean fa
leth ag obair
Seirbheis
Leasachadh Blas – A’
comharrachadh Ceòl na
Gàidhealtachd

Cuairtean Cèilidh nam
Fèisean

Tachartas/Sgeama
• Leasaich agus leudaich Fèis
Bhlas, agus i a’ gabhail a‐
steach 50 tachartasan air a’
Ghàidhealtachd
• Dèan cinnteach gu bheil
Gàidhlig gu math follaiseach
an lùib Blas
• Ag amas air 5,000 neach‐
èisteachd a thàladh do na
tachartasan
• Lean oirnn ag èisteachd ri
beachdan an luchd‐èisteachd
agus an luchd‐follaiseachd
• Dèan cinnteach à càileachd a
thaobh cùram luchd‐
ceannachd agus càileachd a’
chiùil
• Dèan cinnteach gu bi daoine
òga bho na Fèisean an sàs
ann an Blas
• Ann am compàirt ri Fèisean,
tha sinn ag amas air lìonra
nan Cuairtean Cèilidh a
leudachadh
• Amas: 5 Cuairtean Cèilidh a
chruthachadh

Geàrr‐chunntas
Chaidh Fèis Bhlas a chumail sa chiad seachdain den t‐Sultain 2007. Ged a tha Fèisean
nan Gàidheal air ceann ghnothaichean, tha Lìonra Luchd‐follaiseachd nan Ealain
(PAN) agus Comhairle na Gàidhealtachd an sàs sa chom‐pàirteachas cuideachd.
Choilean tachartas 2007 – a bha na phrìomh phàirt de Ghàidhealtachd 2007 – a h‐
uile gin de na prìomh amasan aige, agus nochd 5,061 duine aig 53 tachartasan. Tha
sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil na stuthan follaiseachd uile dà‐chànanach, agus
seo a’ ciallachadh gu bheil an làrach‐lìn dà‐chànanach agus gu bheil fear‐ no bean‐
an‐taighe le Gàidhlig aig gach tachartas. A thuilleadh air seo, tha Gàidhlig aig tòrr
den luchd‐ciùil agus tha sinn a’ dèanamh oidhirp mhòr dèanamh cinnteach gu bheil
fiosrachadh mu ionnsachadh Gàidhlig ri fhaotainn aig gach tachartas.
Thar nam bliadhnaichean, tha sinn air beachdan an luchd‐èisteachd agus an luchd‐
follaiseachd a chlàradh gu cùramach. A’ gabhail a‐steach gach tachartas, bha e
follaiseach gu robh an ìre chun an robh daoine riaraichte leis an tachartas air a dhol
an àirde eadar 2006 is 2007, agus àrdachadh mar seo ri fhaicinn a h‐uile bliadhna
bhon a thòisich Blas.
Tha sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil daoine òga bho na Fèisean rim faicinn agus
rin cluinntinn aig Blas, mar as tric leis mar a tha muinntir nan Cuairtean Cèilidh a’
nochdadh aig tòrr thachartasan Blas.
Soirbheachail a‐rithist. Bha Cuairtean Cèilidh againn ann an Siorrachd Rois, Cataibh,
san Eilean Sgitheanach is Loch Aillse, ann am Pàirce Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh
agus Loch Abar ann an 2007‐08. Tha daoine òga a’ faighinn cothrom mìorbhaileach
tro na Cuairtean Cèilidh a dhol air chuairt ann an sgìre shònraichte, a’ cluich agus a’
leasachadh nan sgilean aca, agus iad cuideachd a’ cur ris gu mòr ri turasachd
chultarach gu h‐ionadail. Ann an 2007, chluich tòrr de na daoine a bha an sàs ann aig
an tachartas Beat the Drum aig Runrig, a bha fo sgèith Gàidhealtachd 2007.
Tha planaichean cha mhòr deiseil cuideachd airson Cuairt Cèilidh nan Eilean Siar a
thòiseachadh as t‐samhradh 2008, le deuchainnean ciùil gam cumail sa Mhàrt 2008.
Bha seo na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal airson grunn bhliadhnaichean, agus
mu dheireadh tha an t‐airgead agus an luchd‐obrach againn gus seo a dhèanamh.
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Pròiseact Tasglainn

•

Pròiseact Tasglainn a
stèidheachadh

Buidheann Leasachaidh Ro‐
innleachdail nan Ealain
Gàidhlig
(GASD)

•

Cùm agus cuir an gnìomh
prògram GASD mar aon de
na prìomh chompàirtichean

Na Fèisean ag obair còmhla

•

Brosnaich agus cuidich le
bhith a’ toirt chothroman do
dh’òigridh bho dhiofar
Fhèisean a bhith ag obair
còmhla

Lìonra Trèanaidh Luchd‐
teagaisg Ciùil Traidiseanta
(TMTTN)

•

Leasaich cothroman
trèanaidh agus leasachadh
proifeiseanta, a bhios
fosgailte don a h‐uile duine
an sàs anns na Fèisean a
thaobh follaiseachd,
eagrachadh no a tha a’
gabhail pàirt annta, agus do
dhaoine eile a tha an sàs ann
an obair‐leasachaidh ciùil
traidiseanta no a tha an sàs
sa cheòl fhèin

Bha sinn air leth toilichte maoineachadh luach £50,000 fhaighinn bho Mhaoin
Dualchais a’ Chrannchuir gus Pròiseact Tasglainn a stèidheachadh. ’S e am prìomh
amas cothrom a thoirt do dhaoine a tha a’ gabhail pàirt sna Fèisean tuigse nas fheàrr
fhaighinn air dualchas beòil na sgìre aca, agus cothrom ionnsachadh mar a
chruinnicheas agus mar a thaisbeanas iad stuth ùr a tha air a chlàradh. Thòisich Fèis
a’ Bhealaich agus Fèis Air an Oir air pròiseactan ann an 2007‐08, agus tha dà Fhèis
eile a’ dol a thòiseachadh air pròiseactan san dà bhliadhna às dèidh seo.
Tha Fèisean nan Gàidheal air leantainn orra le bhith a’ dol an sàs ann agus a’ cur gu
mòr ri obair GASD thar nan 12 mìos a dh’fhalbh. B’ e an t‐adhartas bu mhotha a
rinneadh nuair a sheall am buidheann Ro‐innleachd nan Ealain Gàidhlig do Bhòrd na
Gàidhlig san Dùbhlachd 2007. Bha sinn cuideachd gu mòr an sàs anns a’ cho‐labhairt
air na h‐ealain Ghàidhlig, a chuidich sinn a chumail ann an Steòrnabhagh air 8mh is
9mh An Cèitean 2007, agus bha a’ cho‐labhairt seo gu math cudromach ann a bhith
a’ cruthachadh Ro‐innleachd nan Ealain Gàidhlig.
’S e aon de na prìomhachasan as cudromaiche a thaobh a’ Mhaoin Leasachaidh co‐
obrachadh eadar na Fèisean a phiobrachadh. ’S e eisimpleir math de seo an
tachartas a chùm Fèis Eilean an Fhraoich, 14‐16mh An Gearran, air obair‐buidhne do
dheugairean. Chaidh 19 òganaich aois àrd‐sgoile bho air feadh nan Eilean Siar an sàs
ann. B’ e eisimpleir eile Ceòl thar a’ Chuain, pròiseact a chaidh a ruith eadar Fèis Rois
agus Fèis Eilean an Fhraoich a chrìochnaich le cuirm‐chiùil aig Fèis Cheilteach Innse
Gall ann an 2007.
Chan eil an uiread air a bhith tachairt a thaobh TMTTN am‐bliadhna, agus chaidh
coinneamh a chumail san t‐Sultain 2007. Thathar ag obair air planaichean an‐dràsta
airson Co‐labhairt Trèanadh Luchd‐teagaisg a thathar an dùil a chumail san t‐
Samhain 2008. A thuilleadh air an seo, bidh còmhradh farsaing thairis air an ath 12
mìos gus obrachadh a‐mach dè an t‐slighe air adhart airson TMTTN, agus teans gum
bi ceanglaichean nas dlùithe ann ris an Fhòram Ciùil Thraidiseanta.
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PRÌOMH SHEIRBHEIS 5
Ag adhartachadh trèanadh gus na sgilean aig an fheadhainn a tha an sàs sna Fèisean a leudachadh agus gus deagh‐
ghnè a bhrosnachadh sna Fèisean
Seirbheis
Oifigear Leasachadh
Trèanaidh

Tachartas/Sgeama
• Air ceann mar a tha Fèisean
nan Gàidheal a’ lìbhrigeadh
trèanadh

Prògram Trèanaidh
Bhliadhnail

•
•

•

•

A’ frithealadh air
Deugairean sna Fèisean

•

Trèanadh a thoirt do 20 Fèis
gach bliadhna
Trèanadh a thoirt do 50
neach‐teagaisg is neach‐
eagrachaidh gach bliadhna
Prògram trèanaidh a thoirt
do luchd‐obrach Fèisean nan
Gàidheal
Bùthan‐obrach do luchd‐
teagaisg dràma a chur air
dòigh

Leudaich an àireamh
chothroman do dheugairean
a dhol an sàs sna Fèisean no
a bhith an sàs sna Fèisean
nas fhaide

Geàrr‐chunntas
Chaidh againn air dreuchd an Oifigeir Trèanaidh a dhèanamh na bun‐obair. A
thuilleadh air a bhith air ceann prògram trèanaidh Fèisean nan Gàidheal, tha
dleastanas nàiseanta aig an dreuchd seo tro TMTTN. Tha sinn an dòchas còmhradh
ris an Fhòram Ciùil Thraidiseanta ann an 2008‐09 mu bhith a’ stèidheachadh structar
nàiseanta airson trèanadh san roinn seo.
Chuir sinn air dòigh prògram trèanaidh ann an 2007‐08 do chòrr is 20 Fèis, agus
thugadh a’ mhòr‐chuid den trèanadh seo seachad aig Fèis Trèanaidh ann an Inbhir
Nis sa Mhàrt 2008. Cha b’ urrainn dhuinn a’ chiad cheann‐latha a dh’ainmich sinn
airson seo a dhèanamh air sgàth droch thìde. A thuilleadh air an seo, tha spèis mhòr
a‐nis aig daoine a tha an sàs ann an ceòl traidiseanta air ar deireadh‐sheachdain
airson Trèanadh Luchd‐teagaisg aig Sabhal Mòr Ostaig, agus chaidh sinn seachad air
an targaid againn thar na bliadhna leis a’ phròiseact seo. B’ ann air gràmar na
Gàidhlig a bha a’ chuid as motha de ar trèanadh le luchd‐obrach còmhla ag amas
ann an 2007‐08, agus chaidh ceithir seiseanan den t‐seòrsa seo a chumail. Rinn
luchd‐obrach caochladh chùrsaichean trèanaidh iad fhèin agus chaidh seiseanan a
chumail air dè thathar a’ sùileachadh bho Phrìomh Oifigearan. Thèid luchd‐teagaisg
dràma a thrèanadh mar phàirt den Sgoil Shamhraidh Dràma, far an tèid daoine a
dh’fhaodadh a bhith nan luchd‐teagaisg fhastadh gus cuideachadh, agus gheibh iad
trèanadh aig an aon àm.
Coltach ri tòrr bhuidhnean òigridh, dh’fhaodadh e a bhith na dhùbhlan deugairean a
chumail aig na Fèisean, ach o chionn ghoirid, tha sinn air àrdachadh fhaicinn san
àireamh dheugairean a tha a’ dol an sàs sna Fèisean às dèidh oidhirpean Fèisean
nan Gàidheal agus Fèisean ionadail piseach a thoirt air a’ chùis. Tha Cuairtean
Cèilidh, Fèis Alba, deireadh‐seachdainean obair‐buidhne do dheugairean, prìomh
Fhèisean, an Sgoil Shamraidh Dràma agus Pròiseact Tasglainn uile air àireamhan fìor
mhatha a tharraing ann an 2007‐08.
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PRÌOMH SHEIRBHEIS 6
A’ leantainn oirnn le bhith brosnachadh cheanglaichean nas dlùithe eadar Fèisean, buidhnean agus dùthchannan
eile, agus a’ togail ìomhaigh nam Fèisean le cothroman PR is sanasachd nas fheàrr
Seirbheis
A’ cruthachadh Lìonra

Tachartas/Sgeama
• Leudaich, nuair a ghabhas a
dhèanamh, cothroman
compàirteachais le buidhnean
eile ann agus taobh a‐muigh
saoghal na Gàidhlig, agus lean
oirnn ag obair sna raointean a
th’ ann a‐cheana
• Dèan cinnteach gu bheil na
Fèisean a’ cur cho mòr ’s as
urrainn ri soirbheas
Gàidhealtachd 2007

A’ tagradh

•

Ceanglaichean Eadar‐
nàiseanta

•

Ann an co‐bhuinn ri Comhairle
Ealain na h‐Alba agus mar
bhall den Fhòram Ciùil
Thraidiseanta, bidh Fèisean
nan Gàidheal a’ dèanamh
obair chudromach a thaobh a
bhith brosnachadh agus a’
leasachadh ceòl traidiseanta
an Alba
Ag obair gus dèanamh
cinnteach gu bheil ìomhaigh
eadar‐nàiseanta nam Fèisean
air a togail agus air a
meudachadh

Geàrr‐chunntas
Bidh Fèisean nan Gàidheal ag obair ann am compàirt ri taghadh farsaing
bhuidhnean, an dà chuid ann agus taobh a‐muigh saoghal na Gàidhlig. ’S e
eisimpleir math de seo a’ cho‐bhanntachd luchd‐compàirt a tha a’ beachdachadh
air Acadamaidh nam Fèisean a stèidheachadh: RSAMD, Sabhal Mòr Ostaig agus
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Chuir sinn air dòigh àrd‐ùrlar fosgailte a
shoirbhich aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail sa Ghearastan, agus dh’obraich an
compàirteachas againn le Lìonra Luchd‐follaiseachd nan Ealain agus Comhairle na
Gàidhealtachd, gus an Fhèis Blas a chumail, gu fìor mhath.
Bha na Fèisean gu mòr an sàs ann an Gàidhealtachd 2007, am measg nan
tachartasan bha 4 cuirmean‐ciùil Ceòl nam Fèis air feadh Alba, tachartas PR ann an
Lunnainn agus a’ cluich aig na Duaisean Ealain is Gnìomhachais ann an Dùn
Èideann. Cuideachd chuir sinn air dòigh taisbeanadh 20‐mionaid aig a’ chuirm‐chiùil
dheireannach aig Theatar Eden Court. Bidh seo na phàirt den taobh Albannach de
“Portrait of a Nation”, iomairt an lùib mar a tha Liverpool a’ comharrachadh a bhith
na Phrìomh Bhaile Cultarach na Roinn Eòrpa.
Tha Fèisean nan Gàidheal a’ dèanamh tòrr obair gus dèanamh cinnteach gu bheil
sinn air ar faicinn gu follaiseach mar phrìomh bhuidheann ann an roinnean nan
ealain Gàidhlig is Albannach. Tha Fèisean nan Gàidheal ag obair còmhla ri
buidhnean eile sna roinnean seo tro bhuidhnean mar am Fòram Ciùil Traidiseanta
agus TMTTN, agus tha an co‐obrachadh seo cuideachd a’ ciallachadh gu bheil sinn
ag ionnsachadh deagh‐ghnè obrach bho chàch a chèile agus gu bheil sinn a’
dèanamh sanasachd air na raointean seo.

Chaidh na Fèisean an sàs ann an grunn thachartasan ann an 2007‐08 a chuir ri ar n‐
ìomhaigh eadar‐nàiseanta. Tha ceanglaichean làidir aig Blas ris an Fhèis Celtic
Colours ann an Ceap Breatainn, agus gach bliadhna tha luchd‐ciùil bhon sgìre sin
agus bho Èirinn nar prògram. A thuilleadh air seo, tha Fèisean fa leth air a bhith a’
cur ris an obair seo, bha buidheann òganaich bho Cheap Breatainn an sàs ann an
Fèis Loch Abar, agus bha òigridh bho Fhèis Bharraigh a’ cluich aig tattoo ann an
Halifax, Alba Nuadh. Mu dheireadh, chluich daoine bho na Fèisean aig Taigh na h‐
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Sanasachd is
Margaidheachd

•

•

Fiosrachadh

•

•

An Làrach‐lìn agus TFC

•

•

Cothroman Taisbeanaidh

•

Tog air agus meudaich
ìomhaigh nam Fèisean agus
cho soirbheachail sa tha iad,
le co‐dhiù 10 sgeulachdan
naidheachd ionadail / roinneil
agus 3 sgeulachdan
naidheachd nàiseanta
Rannsaich cothroman airson
barrachd obair chompàirt leis
an roinn choimeirsealta

Am fiosrachadh uile dà‐
chànanach, no ann an
Gàidhlig a‐mhàin nuair a tha e
freagarrach
Obair còmhla ri HIE gus
rannsachadh a bharantachadh
air a’ bhuaidh eaconamach a
th’ aig na Fèisean air
gnìomhachasan cultarach is
cruthachail air a’
Ghàidhealtachd agus sna h‐
Eileanan
Cruthaich làthaireachd eadar‐
lìon Fèisean nan Gàidheal às
ùr air chor ’s gum bi i
stèidhichte air siostam
riaghlaidh susbaint
Làrach‐lìn dà‐chànanach a
bhith beò ro dheireadh 2007
Cùm 4 cuirmean‐ciùil
taisbeanaidh a gheibh

Alba sa Bhruiseal dà thuras.
Shoirbhich leinn leis na targaidean seo ann an 2007‐08. Bidh sinn a’ sgaoileadh
bhrathan‐naidheachd gu cunbhalach mu dheidhinn ar n‐obrach le YMI, agus nochd
na ceithir cuirmean‐ciùil aig Ceòl nam Fèis sna meadhanan. Bha tòrr ùidh gu
nàiseanta am measg nam meadhanan ann an cur‐air‐bhog Fèis Lunnainn, agus sna
planaichean airson Acadamaidh nam Fèisean. Dh’fhàg ar n‐Oifigear Naidheachdan
is Margaidheachd san t‐Sultain 2007 agus bha sin a’ ciallachadh nach robh sinn cho
dèanadach sa dh’fhaodamaid a bhith a thaobh nam meadhanan, ach san
fharsaingeachd bha sinn glè thoilichte leis an t‐sanasachd a fhuair sinn sna
meadhanan.
Bha e riamh doirbh dhuinn taic a thàladh bhon roinn choimeirsealta, ach tha Fèis
Bhlas air barrachd chothroman a chruthachadh dhuinn. B’ e cothrom air leth a bh’
ann ceòl a chluich aig an dìnnear airson nan Duaisean Ealain is Gnìomhachais, agus
thog sinn air a’ chothrom sin.
A rèir ar Poileasaidh Gàidhlig chaidh stuthan sgrìobhte Fèisean nan Gàidheal gu lèir
a dheasachadh gu dà‐chànanach ann an 2007‐08, agus nuair a bha e iomchaidh,
bha brathan conaltraidh ann an Gàidhlig a‐mhàin. Tha sinn a’ cumail oirnn a’
leudachadh na h‐uiread de Ghàidhlig nar cuairt‐litir Faileas. Cha do thòisich obair
fhathast air an sgrùdadh HIE, ach tha sinn an dùil gun tòisich i as t‐fhoghar 2008.

Chaidh an t‐amas seo a choileanadh, agus na làraich‐lìn www.feisean.org,
www.blasfestival.com and www.fesirois.org uile a’ cleachdadh a’ phrògraim
riaghladh susbaint SiteKit. Fhuair an luchd‐obrach trèanadh agus tha iad ag
ùrachadh an làraich gu cunbhalach. Tha susbaint dà‐chànanach air na làraich‐lìn
agus faodaidh daoine roghnachadh coimhead air an làrach‐lìn air fad ann an
Gàidhlig no Beurla.

Chùm sinn sreath de 4 cuirmean‐ciùil Ceòl nam Fèis mar phàirt de Gàidhealtachd
2007 ann am Beannchar, Peairt, Glaschu agus Dùn Èideann, le daoine òga bho air
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sanasachd mhath mar phàirt
de Gàidhealtachd 2007
Meudaich ìomhaigh nam
Fèisean tro chuirmean‐ciùil
taisbeanaidh mar phàirt de
Gàidhealtachd 2007, agus tro
thachartasan trèanaidh is
bùthan‐obrach

feadh nam Fèisean a’ tighinn còmhla gus prìomh sgioba cuairt a chruthachadh.
Bhiodh buidhnean bho na Fèisean ionadail a’ cluich còmhla riutha sna diofar
bhailtean. Chaidh Harvest aig Dòmhnall Seathach a chumail airson a’ chiad uair air
a’ Ghàidhealtachd aig Blas ann an 2007, agus a‐rithist, chaidh tòrr dhaoine òga bho
na Fèisean an sàs san tachartas seo a cho‐òrdanaich Fèis Rois. Am measg nan
cothroman taisbeanaidh eile ann an 2007‐08 bha a’ gabhail pàirt sa chuirm‐chiùil
Beat the Drum aig Runrig, NessFest ga cumail le Fèis Ghleann Albainn ann an Cille
Chuimein, BarraFest ga h‐eagrachadh le Fèis Bharraigh agus Dealbh Dùthcha.

Dealbh Dùthacha [le cead bho Highland 2007]

Ceòl nam Fèis 2007 [Ewen Wotherspoon]
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Am Bòrd Stiùiridh

Tha an clàr gu h‐ìosal a’ sealltainn ballrachd a’ Bhùird an‐dràsta. Tha na rionnagan (*) a’ comharrachadh bhall a
bha ann an dreuchd pàirt dhen bhliadhna, gus an tàinig an t‐àm‐oifis aca gu crìch, no gus an do leig iad seachad
an dreuchd. Tha ‘An làthair’ a’ sealltainn cò mheud de na coinneamhan a bh’ ann aig an robh gach ball an
làthair.
Na h‐Eileanan Siar

An làthair

Peigi NicIllFhinnein
Sìne NicNèill

4 de 4
2 de 4

Fèis Eilean an Fhraoich
Fèis Bharraigh

A’ Ghàidhealtachd
Ceitidh NicAdhaimh (Cathraiche)
Peigi NicNeacail (Iar‐chathraiche)
Laura Green
Alasdair MacDhòmhnaill

4 de 4
3 de 4
3 de 4
4 de 4

Fèis a’ Bhaile
Fèis an Earraich
Fèis Rois
Fèis Lochabair

4 de 4

Fèis Ceann Loch Goibhle

4 de 4
4 de 4
4 de 4

Fèis sa Mheadhan
Fèis Dhùn Bhreatuinn an Iar
Fèis Dhùn Èideann

3 de 4
1 de 4
0 de 4
1 de 1
2 de 3

Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean
Comhairle Ealain na h‐Alba
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar
Comhairle nan Eilean Siar

Earra‐Ghàidheal is Bòid
Elizabeth Bain
Sgìrean Eile
Seòras Stoddart (Rùnaire)
Michael Sweeney
Jessie Newton
Luchd‐amhairc
Alasdair MacLeòid
Iain Mac a’ Ghobhainn
Mòrag Anna NicLeòid
Comhairliche Dòmhnall Iain MacSuain*
Comhairliche Agnes Rennie*
Luchd‐obrach
Art MacCarmaig
Dàibhidh Boag
Anna Willoughby

Stiùiriche
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Ionmhais is Rianachd

4 de 4
4 de 4
4 de 4

Chaidh coinneamhan a’ Bhùird a chumail ann am Barraigh 29mh An Cèitean 2007, san Aghaidh Mhòir 14mh An
t‐Sultain 2007, Inbhir Nis 3mh An Dùbhlachd 2007 agus Glaschu 18mh An Gearran 2008, agus chaidh an cumail
uile tro mheadhan na Gàidhlig le eadar‐theangachadh mar‐aon ri fhaotainn aig gach coinneimh. A thuilleadh air
coinneamhan a’ Bhùird, choinnich am Buidheann Riaghlaidh ceithir tursan. ’S e a th’ anns a’ Bhuidheann
Riaghlaidh triùir luchd‐dreuchda, luchd‐amhairc agus triùir luchd‐obrach a tha ag obair aig àrd ìre. Tha am
buidheann seo a’ dèanamh sgrùdadh nas mionaidiche air cùisean mar ionmhas, gu sònraichte, agus sin a’ leigeil
leis a’ Bhòrd shlàn a bhith beachdachadh air planadh ro‐innleachdail agus poileasaidhean.
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Luchd‐obrach

Tha an clàr gu h‐ìosal a’ sealltainn structar an luchd‐obrach mar a bha e air 31mh Am Màrt 2008, agus an dàimh
a th’ aige ri ballrachd fharsaing Fèisean nan Gàidheal. Tha gach neach‐obrach làn‐thìde mura h‐eilear ag ràdh a
chaochladh. Tha 13.7 dreuchdan ionann ’s làn‐thìde aig Fèisean nan Gàidheal an‐dràsta, agus tha 12.7 dhiubh
sin stèidhichte ann an roinn Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

’S ann an Taigh a’ Mhill ann am Port Rìgh, san Eilean Sgitheanach, a tha a’ phrìomh oifis, agus tha (P) ri taobh
ainm na chomharra air luchd‐obrach a tha stèidhichte an sin. Tha leas‐oifisean aig Fèisean nan Gàidheal air
feadh Alba ann an Inbhir Nis (IN), An Gearastan (AG), An Tairbeart (T), agus tha Oifigear Leasachaidh nam
Fèisean airson Earra‐Ghàidheal is Glaschu ag obair bhon taigh ann an Rubha Àird Driseig (RAD) agus tha Neach‐
obrach Dràma ag obair bhon taigh ann an Glaschu (G).
Ghluais oifis Inbhir Nis bho oifisean Chomann na Gàidhlig gu oifisean ùra air Sràid na h‐Acadamaidh san
Lùnastal 2007. Tha tòrr a bharrachd rum aig ar luchd‐obrach an sin, agus seòmar‐coinneimh.
Chunnacas grunn atharraichean air an sgioba luchd‐obrach thar nan 12 mìos a dh’fhalbh. Chaidh Ingrid
NicEanraig, Oifigear Leasachaidh nam Fèisean airson Loch Abar, air fòrladh màthaireil sa Mhàrt 2007, agus
chaidh Fiona Ironside na h‐àite airson 6 mìosan an toiseach. Thàinig an cùmhnant seo gu crìch aig deireadh an
Dàmhair 2007, agus chuir Fiona roimhpe obair làn‐thìde a ghabhail ann an Glaschu agus cho‐dhùin Ingrid gun
tighinn air ais a dh’obair. Air sgàth seo bha dreuchd Loch Abar bàn airson grunn mhìosan, le Dàibhidh Boag
agus Art MacCarmaig a’ coimhead às dèidh chùisean. Chaidh an dreuchd seo a lìonadh le Caomhain Rodgers sa
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Ghiblean 2008, a bha na Oifigear Leasachadh Gàidhlig do Chomhairle Pheairt is Chinn Rois o chionn ghoirid,
agus a thèid don dreuchd sa Chèitean.
Dh’fhàg an t‐oifigear taice pàirt‐thìde sna h‐Eileanan Siar, Fiona NicAonghais, agus an neach‐taic rianachd pàirt‐
thìde, Elaine NicFhearghais, san Lùnastal 2008. Bha an dithis aca a’ dèanamh cùrsa pàirt‐thìde fad dà bhliadhna
gus trèanadh mar thidsear Gàidhlig, agus dh’fhàg an dithis aca airson a dhol nan tidsearan làn‐thìde agus air
greis deuchainn.
A‐nis, leis a’ mhaoineachadh ùr againn, b’ urrainn dhuinn an dà dhreuchd phàirt‐thìde againn airson Luchd‐taic
nam Fèisean àrdachadh gu Oifigearan Leasachaidh làn‐thìde. Bha seo a’ ciallachadh gun deach an dreuchd aig
Cairistìona Nic an t‐Saoir ann an Earra‐Ghàidheal a leudachadh agus dh’fhastaidh sinn Jenna Chuimeineach, a
bha air ùr cheumnachadh, airson na dreuchda sna h‐Eileanan Siar. Seach gu bheil Jenna stèidhichte ann an
Sgalpaigh, chaidh againn, le taic bho Chomhairle nan Eilean Siar, air oifis ùr a stèidheachadh air an Tairbeart sna
Hearadh.
Dh’fhàg Chris DePlano, a bha air greis gnìomhachais a fhuair taic bho Chomann na Gàidhlig, san t‐Sultain 2007
gus obair làn‐thìde a ghabhail os làimh aig Sabhal Mòr Ostaig.
As t‐fhoghar 2007, leis an dà dhreuchd bàn ann am Port Rìgh, ghabh sinn an cothrom coimhead a‐rithist air
feumalachdan rianachd ar prìomh oifis, agus chuir sinn romhainn dreuchd làn‐thìde ùr a chruthachadh, Oifigear
Ghnothaichean. Fhuair Moreen Pringle an obair seo as t‐earrach 2008, agus bha i a’ dol a thòiseachadh sa
Chèitean.
Ri linn maoineachadh bho Maoin Dualchais a’ Chrannchuir agus Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean, b’
urrainn dhuinn dreuchd phàirt‐thìde a stèidheachadh nar n‐oifis ann an Inbhir Nis, Oifigear Tasglainn. Chaidh
Emily Edwards na dreuchd, a chleachd a bhith ag obair aig Ionad Chaluim Chille Ìle agus thòisich i ag obair
dhuinn san t‐Samhain 2007. Ghabh sinn an cothrom an uair sin an dreuchd seo a dhèanamh làn‐thìde, gus
dèiligeadh ri grunn phròiseactan sònraichte a tha air fàire don bhuidheann ann an 2008/9.
Chaidh againn air Neach‐obrach Dràma làn‐thìde fhastadh le taic bhon Sgeama Luchd‐ceumnachaidh aig
Comann na Gàidhlig. Thòisich Deirdre Ghreumach, a bha air ceumnachadh bhon RSAMD ann an Glaschu o
chionn ghoirid, san dreuchd seo san t‐Sultain 2007. Chaidh againn air prògram leasaichte bhùthan‐obrach
dràma a lìbhrigeadh air feadh na dùthcha tron dreuchd seo.
Mu dheireadh, thug an companaidh dràma‐am‐foghlam againn Meanbh‐chuileag obair shealach do dhithis
chleasaiche, Dàibhidh Byrne agus Darren MacIllEathain, eadar Am Faoilteach agus Am Màrt 2008.

Art MacCarmaig le Màiri‐Anna NicUalraig @
Dealbh Dùthcha [le cead bho Highland 2007]

Linda Fabiani BPA, Ministear son Cùisean Taobh a‐mùigh, Eòrpa agus Cultar
a bha air aoigheachd aig Co‐labhairt Fèisean nan Gàidheal 2007
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Ballrachd is Obair nam Fèisean

Sgìre nam Fèisean: Sgìre Earra‐Ghàidheal is Ghlaschu (Prìomh Oifigear: Cairistìona Nic an t‐Saoir)
Ainm na
Fèise
Fèis Àrainn

Àite

Prìomh Fhèis

Àrainn,
Comhairle
Siorrachd Àir a
Tuath

Cha b’ urrainn a’ Phrìomh Fhèis a
chumail ann an 2007, seach gu robhar
a’ dèanamh leasachadh mòr air àrd‐
sgoil an eilein. Tha planaichean airson
Fèis 2008 gu math fada air adhart ge‐
tà.

Fèis Cheann
Loch Goibhle

Ceann Loch
Goibhle, Earra‐
Ghàidheal is
Bòid

Chùm an Fhèis deireadh‐seachdain
còmhnaidh sa Mhàrt 2008 aig ionad
chur‐seachadan a‐muigh san t‐Àrar.
Chuir 36 daoine bho na Fèisean
seachad an deireadh‐seachdain ann,
agus fhuair iad teagasg Fèise agus
cothrom ‘spòrs uisge’ fheuchainn.

Fèis Dhùn
Bhreatainn

Dùn Breatainn,
Sgìre Dhùn
Breatainn an
Iar

Fèis Ghlaschu

Glaschu,
Comhairle
Baile Ghlaschu

Chùmadh a’ phrìomh Fhèis thar grunn
sheachdainean aig Ionad
Coimhearsnachd Concord ann an Dùn
Breatainn. Am measg nan seiseanan
rim faotainn bha seinn Ghàidhlig,
Gàidhlig, clàrsach agus an fhidheall.
Chùm Fèis Ghlaschu a’ phrìomh Fhèis
aca bho 3mh gu 9mh An Giblean 2007,
le tòrr de na clasaichean aca tron
Ghàidhlig. Thathar an dùil fèis 2008 a

Clasaichean fad na
bliadhna
Chùm an Fhèis sreath
chlasaichean àrd‐
chomais airson na fìdhle,
na pìoba, a’ ghiotàir agus
seinn Ghàidhlig sa chiad
trì mìosan de 2008.

Chuir an Fhèis sreath
bhùthan‐obrach seinn
Ghàidhlig air dòigh sna
sgoiltean ionadail.

Tha Fèis Ghlaschu an‐
dràsta a’ cumail sreath
bhùthan‐obrach seinn
Ghàidhlig.
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Leasachaidhean Ùra
Gus ainm na Fèise a chumail fa
comhair dhaoine gun phrìomh
thachartas ga chumail, chaidh
deireadh‐seachdain de
bhùthan‐obrach a chumail air
an fhidhill, a’ phìob, giotàr agus
ionnstramaidean faraim tron
mhaoin leasachaidh.
Shoirbhich le Fèis Cheann Loch
Goibhle le an tairgse don
Mhaoin Leasachaidh airson taic
do shreath thadhalan air
sgoiltean air feadh Earra‐
Ghàidheal. A‐mach às an 36 a
bha an sàs san deireadh‐
seachdain sa Mhàrt, ghabh 22
dhiubh pàirt ann ri linn nan
tadhalan seo, a thug a’ chiad
blasad de cheòl agus seinn
Ghàidhlig do thòrr de na h‐
òganaich.
Cheannaich an Fhèis stòras
stuthan teagaisg Gàidhlig airson
nan clasaichean aca, agus
fhuaras barrachd taic bhon
ChO‐OP.
Shoirbhich leis an Fhèis le bhith
faighinn taic bhon Mhaoin
Leasachaidh airson prògram
thachartasan do dheugairean a

Eile

Fèis Ìle &
Dhiùra

Ìle agus Diùra,
Earra‐
Ghàidheal is
Bòid

Fèis Thiriodh

Tiriodh, Earra‐
Ghàidheal &
Bòid

Fèis Mhuile

Muile, Earra‐
Ghàidheal is
Bòid

Fèis Latharna

An t‐Òban,
Earra‐
Ghàidheal &
Bòid

Fèis Innis an
Uillt

Drochaid an
Easbaig,
Siorrachd Dhùn
Breatainn an
Ear

chumail san CCA an Glaschu, 7mh –
12mh An Giblean.
Bidh an Fhèis a’ cumail dà thachartas
fa leth rè na bliadhna, aonan ann
Ionad Chaluim Chille Ìle ann an Ìle 18‐
22mh An Gearan agus fear eile ann an
Diùra san Lùnastal. Bha 28 neach an
sàs ann an tachartas Ìle sa Ghearran
2008.
Chaidh a’ phrìomh Fhèis a chumail 9‐
13 An t‐Iuchar 2007 ann an Àrd‐sgoil
Thiriodh, le còrr is 60 an sàs ann. Am
measg nan tachartasan bha an
taghadh àbhaisteach chlasaichean
agus tachartasan air an oidhche, agus
seo a’ ciallachadh gur e seo aon de na
tachartasan as fheàrr air an eilean as
t‐samhradh.
Tha duilgheadasan air a bhith aig Fèis
Mhuile o chionn ghoirid le daoine a’
tighinn agus a’ falbh bhon
chomataidh. Thoradh sin bha e doirbh
prògram thachartasan a chumail gu
cunbhalach.
Chaidh a’ phrìomh Fhèis a chumail ann
am Bun‐sgoil na Pàirce, san t‐Òban
eadar 11‐14mh An Giblean 2007 le
taghadh àbhaisteach chlasaichean is
tachartasan, agus bha 60 duine an sàs
ann. Thèid fèis 2008 a chumail eadar
7‐12mh An Giblean.
Thathar a’ cumail na Fèise an co‐
bhuinn ri Comann nam Pàrant san
sgìre, agus tha iad a’ cumail sreath
Fhèisean làn‐latha tron Ghàidhlig. Tha
i stèidhichte aig Aonad Gàidhlig Innis

thèid a chumail a thuilleadh air
a’ phrìomh Fhèis.
Shoirbhich leis an Fhèis taic‐
airgid fhaighinn gus sreath 6
bùthan‐obrach fìdhle a chumail,
tè gach mìos, le Sìm Moran.

Clasaichean fad na
bliadhna air a’ phìob
agus am bogsa.

Fhuair Fèis Thiriodh airgead
bhon mhaoin leasachaidh gus
margaidheachd nas
èifeachdaiche a dhèanamh air
an Fhèis, gu sònraichte tron
làrach‐lìn, postairean agus
leabhranan.

A’ tighinn suas chun na
prìomh Fhèise, bidh a’
chomataidh a’ cur air
dòigh sreath Fhèisean
aon‐latha.

Tha an Fhèis air a bhith a’
coimhead air grunn
phròiseactan leasachaidh thar
na bliadhna agus tha iad an
dòchas clàrsaich ùra a
cheannach ann an 2008.

Bidh an Fhèis a’ ruith
chlasaichean iomain
gach Disathairne.

Thathar a’ coimhead air
planaichean an‐dràsta
clasaichean fad na bliadhna a
chumail air a’ bhogsa agus am
feadan.
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Bu thoigh leis
an Fhèis
sreath
bhùthan‐
obrach a
stèidheachadh
air
riochdachadh
fuaime.

Fèis Innis an
Uillt

Drochaid an
Easbaig,
Siorrachd Dhùn
Breatainn an
Ear

Fèis Lannraig
a Tuath

Condorrat,
Lannraig a
Tuath

Fèis Chille
Chonbhail

Inbhir
Chluaidh,
Siorrachd Rinn
Friù agus Rinn
Friù an Ear

Fèis Dhùn
Omhain

Dùn Omhain,
Earra‐
Ghàidheal is
Bòid

Fèis Cholla

Fèis Cholla,
Earra‐
Ghàidheal is
Bòid

Thathar a’ cumail na Fèise an co‐
bhuinn ri Comann nam Pàrant san
sgìre, agus tha iad a’ cumail sreath
Fhèisean làn‐latha tron Ghàidhlig. Tha
i stèidhichte aig Aonad Gàidhlig Innis
an Uillt, agus mar as trice bidh còrr is
40 neach a’ gabhail pàirt innte.
Tha Comann nam Pàrant a’ cur air
dòigh na Fèise do chloinn a tha a’ dol
chun an aonaid Ghàidhlig aig Bun‐sgoil
Chondorrat. Chaidh Fèis na bliadhna‐
sa a chumail eadar 30mh An t‐Iuchar –
3mh An Lùnastal, agus i tron
Ghàidhlig.
’S e compàirteachas a th’ anns an
Fhèis seo eadar trì roinnean
ùghadarrais ionadail, agus tha e na
amas na h‐ealain thraidiseanta agus
Gàidhlig a phiobrachadh. Bhathar an
dùil gun cumadh Fèis 2007 30mh An t‐
Iuchar – 3mh An Lùnastal, ach chaidh
a chur dheth.
Thug Bòrd Stiùiridh Fèisean nan
Gàidheal ballrachd don Fhèis seo aig
coinneamh air 3mh An Dùbhlachd
2007. Tha iad ag amas air sreath
bhùthan‐obrach a chumail gus taic a
thoirt don òigridh a tha dol don aonad
Ghàidhlig sa bhaile, agus iad an dùil a’
chiad bhùth‐obrach a chumail sa
Chèitean 2008.
Fhuair an Fhèis ùr seo ballrachd gu h‐
oifigeil ann am Fèisean nan Gàidheal
air 18mh An Gearran 2008.

Bidh an Fhèis a’ ruith
chlasaichean iomain
gach Disathairne.

Thathar a’ coimhead air
planaichean an‐dràsta
clasaichean fad na bliadhna a
chumail air a’ bhogsa agus am
feadan.

Shoirbhich le Fèis Lannraig a
Tuath le bhith faighinn
tabhartas bhon Mhaoin
Leasachaidh airson bùthan‐
obrach chòmhlain ‘pop’
Ghàidhlig a thòiseachadh.
Tha an Fhèis fhathast a’
cumail bhùthan‐obrach
clàrsach tron bhliadhna.
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Shoirbhich le Fèis Cholla le an
tairgse don Mhaoin
Leasachaidh airson tabhartas
tòiseachaidh don Fhèis aca, a
thathar an dùil a chumail air
deireadh‐seachdain banca a’
Chèitein 2008.

Sgìrean nam Fèisean: Loch Abar (Prìomh Oifigear: Caomhain Rodgers)
Ainm na
Fèise
Fèis Òigridh
na Mara

Àite

Prìomh Fhèis

Ionad
Coimhearsnachd
Malaig & Mòrar,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chùm an Fhèis am prìomh
thachartas dà‐latha san t‐Samhain
2007 le 15 neach a’ gabhail pàirt
innte.

Fèis
Lochabair

An Gearastan,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh prìomh Fhèis na bliadhna
ann an Àrd‐sgoil Loch Abar, 2‐6mh
An Giblean. Bha taghadh barraichte
chlasaichean ann, nam measg bha
ealain, dannsa ceum, fidheall, bogsa
agus iomain. Ghabh 82 pàirt ann (a
bharrachd air 42 aois 5‐8).

Fèis Eige

Eilean Eige,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh a’ phrìomh Fhèis an Eige
20‐22 An t‐Iuchar 2007, le taghadh
math de mhuinntir an àite agus
luchd‐tadhail an sàs ann. Bidh an
tachartas mar as trice a’ tàladh mu
30 duine.

Clasaichean fad na
bliadhna
Meur‐chlàr, Fìdeag,
Fidheall, Feadan / a’ Phìob,
Giotàr agus Clàrsach. Bha
mu 90 àiteachan sna
clasaichean rim faotainn
gach seachdain.

Leasachaidhean Ùra
Coimpiutair ùr don Fhèis
agus clò‐bhualadair leis a’
phrògram Sibelius.
Thathar an dùil an stòras
ionnstramaidean a
leasachadh ann an 2008 –
giotàran, fìdhlean agus
bogsaichean. Chumadh
sreath làithean obair‐
buidhne.

Fidheall, fìdeag, bogsa
putain, bogsa, feadan / a’
phìob, obair‐buidhne gach
Diciadain ann an Àrd‐sgoil
Loch Abar. Tha neach‐
teagaisg a’ tadhal gus
clàrsach a theagasg gach
dàrna Disathairne. Tha mu
60 sgoilear a’ dol do na
clasaichean seo gach
seachdain.

Chumadh Cuairt
Cèilidh Fhèisean
Loch Abar eadar 3
– 29mh An t‐
Iuchar 2007, agus
chaidh an
fheadhainn a
ghabh pàirt gu
Fèis Alba ro làimh
airson trèanadh.
Tha an Fhèis a’
beachdachadh air grunn
thachartasan gus
barrachd dhaoine a
thàladh don eilean, agus
air coimpiutair ùr a
cheannach.
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Eile

Fèis nan
Garbh
Chrìochan

Sròn an t‐Sìthein
agus Àth
Tharracail,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh prìomh Fhèis na bliadhna
air 16‐20 An t‐Iuchar. Tha
clasaichean gan cumail tron latha aig
Àrd‐sgoil Àird nam Murchan, ann an
Sròn an t‐Sìthein le tachartasan air
an oidhche ann an Àth Tharracail.
Bidh mu 75 neach a’ dol don
phrìomh Fhèis le 27 òganaich a’ dol
don Fhèis Òigridh.

Tha Fèis nan Garbh
Chrìochan a’ tabhann
taghadh farsaing
chlasaichean fad na
bliadhna, nam measg tha
a’ phìob, am bogsa agus an
fhidheall.

Bùth‐obrach nan Deugairean, Na Gearranan, Leòdhas

Fèis Cheann Loch Goibhle [Elizabeth Bain]
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Sgìrean nam Fèisean: Na h‐Eileanan Siar (Prìomh Oifigear: Jenna Chuimeineach)
Ainm na
Fèise
Fèis
Bharraigh

Àite

Prìomh Fhèis

Clasaichean fad na bliadhna

Leasachaidhean Ùra

Eile

Barraigh,
Comhairle nan
Eilean Siar

Chumadh an Fhèis air 15‐21
An t‐Iuchar le còrr is 120 a’
gabhail pàirt innte. Am
measg nan cuirmean air an
oidhche bha pìobaireachd
ann an Caisteal Chìosamal
agus Soraidh Slàn na Fèise air
Disathairne.

Tha Fèis Bharraigh a’ cumail
orra le bhith a’ tabhann
chlasaichean a bharrachd air
cuid a dh’ionnstramaidean
agus seo a’ toirt cothrom do
dhaoine na sgilean aca a
leasachadh.

Cumaidh Fèis Bharraigh
Fèis Uisge‐beatha Gu
Leòr san t‐Sultain 2009
mar phàirt den bhliadhna
Tilleadh a dh’Alba.

Chùm Fèis Bharraigh
fèis chiùil dà‐latha,
BarraFest, air 27mh is
28mh An t‐Iuchar mar
phàirt de
Ghàidhealtachd 2007.
Shoirbhich gu mòr leis
an tachartas seo.

Fèis Tìr a’
Mhurain

Uibhist a Deas,
Comhairle nan
Eilean Siar

Chumadh a’ phrìomh Fhèis 9‐
13mh An t‐Iuchar ann an
Sgoil Dhalabrog. Ghabh còrr
is 100 òganach pàirt innte,
barrachd na an‐uiridh agus
bha barrachd dheugairean an
sàs innte. Bha an teagasg air
fad tron Ghàidhlig.

Thabhainn a’ chomataidh
clasaichean air a’ phìob, am
bogsa, seinn agus dannsa air
an oidhche am‐bliadhna.

Fèis Tìr an
Eòrna

Uibhist a Tuath,
Comhairle nan
Eilean Siar

Ghabh 96 neach pàirt ann am
Fèis na bliadhna air 2‐6mh An
t‐Iuchar. Ghabh feadhainn
nas òige aois 6‐7 pàirt san
Fhèis Bhig, agus iad a’ dol an
sàs ann an ciùird is ceòl tron
Ghàidhlig.

Fèis Eilean na
Hearadh

Na Hearadh,
Comhairle nan
Eilean Siar

Chumadh Fèis air an
Tairbeart, 9‐13 An t‐Iuchar, le
Fèis Bheag cuideachd far an
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Tha a’ chomataidh an‐
dràsta a’ dealbh
taisbeanadh airson
seòmar na Fèise ann an
Taigh‐tasgaidh Chill
Donnain gus
tachartasan na Fèise
ann an Uibhist a Deas
thar nam
bliadhnaichean a
shealltainn.
Tha Fèis Tìr an Eòrna gu
mòr ag iarraidh
tachartasan nas
adhartaiche a
stèidheachadh sna h‐
eileanan mu dheas
airson deugairean san
sgìre.

Fèis Eilean na
Hearadh

Na Hearadh,
Comhairle nan
Eilean Siar

Fèis Eilean an
Fhraoich

Steòrnabhagh,
Eilean Leòdhais,
Comhairle nan
Eilean Siar

Fèis Taigh
Dhonnchaidh

Nis, Eilean
Leòdhais,
Comhairle nan
Eilean Siar

Fèis an
Rubha

An Rubha,
Eilean Leòdhais,
Comhairle nan
Eilean Siar

Chumadh Fèis air an
Tairbeart, 9‐13 An t‐Iuchar, le
Fèis Bheag cuideachd far an
robh gach tachartas tron
Ghàidhlig.
Ghabh còrr is 180 neach,
bhon sgìre agus a bha a’
tadhal, pàirt ann am Fèis na
bliadhna, a chumadh 23‐27
An t‐Iuchar. Tha an t‐
seachdain an còmhnaidh a’
tòiseachadh le caismeachd
tro shràidean Steòrnabhaigh
le luchd‐teagaisg agus clann.
Nochd sluagh math a‐rithist
aig a’ chuirm‐chiùil
dheireannach, agus bha an
Seòmar Co‐chruinneachaidh
ann an Àrd‐sgoil MhicNeacail
loma làn.
Chumadh an Fhèis eadar
30mh An t‐Iuchar – 3mh An
Lùnastal am‐bliadhna. Chòrd
am measgachadh
chlasaichean tron t‐
seachdain ris an fheadhainn a
bha an làthair.
Nochd àireamh mhath chlann
dhealasach am‐bliadhna aig
an Fhèis a chumadh 30 An t‐
Iuchar – 3 An Lùnastal.
Ghabh còrr math is 50 neach
pàirt ann an caochladh
chlasaichean ionnstramaid
agus chumadh clas obair‐
buidhne gach latha airson a
h‐uile duine.

Tha cothrom aig muinntir
nam Fèisean na sgilean aca
adhartachadh a thaobh a
bhith a’ cluich còmhla aig
Oidhche Chiadain, bùth‐
obrach air an oidhche, a tha
a’ toirt cothrom do dhaoine
obair ann am buidhnean
agus an taghadh phuirt aca
fhèin a chruthachadh.

Chaidh bùthan‐obrach a
chumail aig na taighean
dubha ann an Càrlabhagh
sa Ghearran 2008 agus
dh’obraich Fèis Eilean an
Fhraoich còmhla ri Fèis
Rois air “Ceòl thar a’
Chuain”, a chrìochnaich
le cuirm‐chiùil aig Fèis
Cheilteach Innse Gall an
2007.

Tha planaichean ann
gus a’ chiad Chuairt
Cèilidh sna h‐Eileanan
Siar a stèidheachadh as
t‐samhradh 2008. Ged a
bhios Fèis Eilean an
Fhraoich air ceann a’
ghnothaich, thathar an
dòchas gun gabh daoine
bho air feadh nan Eilean
Siar pàirt ann.

Bidh Fèis Taigh Dhonnchaidh
a’ cumail grunn chlasaichean
tron bhliadhna, nam measg
tha am bogsa putain agus
giotàr, agus tòrr dhiubh tron
Ghàidhlig.

Tha an Fhèis air iarrtas a
chur a‐steach don
Mhaoin Leasachaidh
airson barrachd
ionnstramaidean a
cheannach gus an
cleachdadh gu h‐ionadail.

Tha ùidh aig an Fhèis
sreath bhùthan‐obrach
a stèidheachadh air
riochdachadh fuaime.
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Sgìrean nam Fèisean: Ceann a Tuath na Gàidhealtachd (Prìomh Oifigear: Nicola Marshall)
Ainm na Fèise

Àite

Prìomh Fhèis

Fèis Air an Oir

An t‐Srathaidh,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh a’ phrìomh Fhèis
mar as àbhaist ann an Talla na
Srathaidh agus chrìochnaich i
le cuirm‐chiùil teaghlaich.

Fèis a’ Bhaile

Inbhir Nis,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chùm Fèis a’ Bhaile a’
phrìomh fhèis shoirbheachail
aca ann an Acadamaidh
Charleston bho 15‐19 An
Dàmhair.

Fèis a’ Bhealaich

A’ Chomraich,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh a’ phrìomh Fhèis aig
deireadh na Sultaine.

Clasaichean fad na
bliadhna
Tha an Fhèis fhathast a’
cumail prògram
chlasaichean gach dàrna
seachdain air caochladh
ionnstramaidean.

Leasachaidhean Ùra

B’ i Fèis Air an Oir aon
de na chiad fhèisean a
chuir a‐steach airson a
bhith an sàs sa
phròiseact tasglainn
aig Fèisean nan
Gàidheal.
Chaidh iarrtas airson
maoineachadh a chur
a‐steach gu Comhairle
Ealain na h‐Alba gus
am prògram seo a
leudachadh.

Bhon a chumadh a’
phrìomh Fhèis san
Dàmhair, tha àireamh
de dh’òigridh nas sine
air a bhith dol gu clas
obair‐buidhne a tha a’
cluich aig ìre eadar‐
meadhanach no
adhartach. Tha
clasaichean dràma
airson luchd‐
ionnsachaidh na
Gàidhlig agus fileantaich
fhathast gan ruith gach
seachdain.
Às dèidh tòrr
saothrach chruaidh,
dh’fhoillsich Fèis a’
Bhealaich agus a’
choimhearsnachd
ionadail DVD “Às a’
Chomraich” san t‐
Samhain.
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Eile

Bidh Fèis a’ Bhealaich
a’ dol an sàs sa
Phròiseact Tasglainn
aig Fèisean nan
Gàidheal.

Fèis Chataibh

Goillspidh,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Fèis a’ Chaolais

Drochaid a’
Bhanna, Comhairle
na Gàidhealtachd

Fèis Rois

Rois agus
Crombaidh,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh a’ phrìomh Fhèis sa
chiad seachdain de shaor‐
làithean an t‐samhraidh, 2‐
7mh An t‐Iuchar 2007.

Chùm Fèis Rois trì prìomh
Fhèisean ann an 2007‐08,
agus gach tè dhiubh ann an
Ulapul. Chumadh Fèis Rois
Òigridh do sgoilearan bun‐
sgoile 5‐7 air 2‐6mh An
Giblean, Fèis Rois Inbhich air
29mh An Giblean – 1mh An
Cèitean, agus Fèis Rois nan
Deugairean do sgoilearan àrd‐
sgoile. Uile gu lèir, ghabh 600
duine pàirt annta.

Tha Fèis Chataibh a’
cumail orra a’
leudachadh am
prògram bhùthan‐
obrach as t‐earrach
agus sa gheamhradh.

Fhuair Fèis a’ Chaolais
ballrachd agus iad a’
cumail prògram
bhùthan‐obrach gach
mìos do sgoilearan
Gàidhlig ann an sgìre
Drochaid a’ Bhanna.
A thuilleadh air an seo,
tha Fèis Rois a’ cumail
prògram farsaing de
dh’obair fad na bliadhna
san sgìre: Rois an Ear,
meadhan Rois, Rois an
Iar agus san Eilean
Dhubh.
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Le tairgse
shoirbheachail don
mhaoin leasachaidh
chùm Fèis Chataibh a’
chiad tachartas do
dheugairean air obair‐
buidhne sa Ghearran.

Shoirbhich le Cuairt
Cèilidh Fèis Chataibh a‐
rithist nuair a thug iad
cuairt san Iuchar a’
tadhal air àiteachan air
feadh Chataibh agus
Gaillibh.

Lìbhrig Fèis Rois grunn
phròiseactan ann an
2007‐08, nam measg a’
cluich aig Duaisean
Ceòl Traidiseanta na h‐
Alba, a’ foillseachadh
DVD a’ comharrachadh
21 bliadhna, agus a’
cumail “Harvest”
airson a’ chiad uair air
a’ Ghàidhealtachd. Bha
iad cuideachd an sàs
ann am pròiseact
còmhla ri Fèis Eilean
an Fhraoich a
chrìochnaich le cuirm‐
chiùil aig Fèis
Cheilteach Innse Gall.

Shoirbhich le Cuairt
Cèilidh Fèis Rois a‐
rithist as t‐samhradh
ann an 2007, bho
16mh An t‐Iuchar gu
14mh An Lùnastal.

Fèis an Earraich

An t‐Eilean
Sgitheanach is Loch
Aillse, Comhairle na
Gàidhealtachd

Ghabh an àireamh bu mhotha
riamh pàirt sa phrìomh Fhèis,
a chaidh a chumail ann am
Port Rìgh aig saor‐làithean na
Càisge.

Fèis Fàrr

Siorrachd Inbhir
Nis,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Fèis Gleann
Albainn

Cille Chuimein,
Inbhir Garradh,
Inbhir Moireasdan,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chaidh a’ phrìomh Fhèis agus
an Fhèis Bheag a chumail ann
an Acadamaidh Cille Chuimein
aig deireadh an Iuchair le 47
aois 8‐18, agus 17 fo 8
bliadhna a dh’aois.

Fèis Inbhir
Narann

Inbhir Narann,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh a’ phrìomh Fhèis sa
Ghearran ann an Ionad
Coimhearsnachd Inbhir
Narann, agus ghabh 81 duine
pàirt ann an taghadh
chlasaichean, seiseanan agus
cèilidhean thar na deireadh‐
seachdain.

Bidh Fèis an Earraich a’
cumail prògram mòr fad
na bliadhna a thogas air
an fhèis. Am measg nan
clasaichean tha an
fhidheall, am bogsa
agus drumaireachd.
Bidh Fèis Fàrr a’ cumail
bhùthan‐obrach gach
mìos a tha fosgailte do
dhuine sam bith, às bith
dè an aois a tha iad,
agus bidh gu math tric
cho àrd ri 70 neach a’
gabhail pàirt gach mìos.
Bidh daoine de gach
aois a’ dol gu
cunbhalach gu
clasaichean a tha a’
togail air obair na fèise.

Bidh a’ chomataidh a’
cumail prògram
cunbhalach
chlasaichean a tha a’
togail air obair na Fèise
an dà chuid do
dh’òigridh agus inbhich,
agus tha iad a’
cruthachadh
chothroman do gach
aois cluich còmhla. Thar
na bliadhna a dh’fhalbh
ghabh 308 duine pàirt
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Chaidh Cuairt Cèilidh a
chumail airson na
treasamh bliadhna fad
trì seachdainean san
Iuchar.

Le tabhartas bhon
mhaoin leasachaidh, b’
urrainn do chòmhlan
na Fèise ùine a chur
seachad a’ cluich
còmhla agus cuirm‐
chiùil a chumail gus
airgead a thogail don
Fhèis.
Thug Fèis Inbhir
Narann pròiseact air
leth soirbheachail gu
buil air aibidil na
Gàidhlig. Na lùib,
chaidh bun‐sgoiltean
ionadail an sàs ann an
cur‐seachadan
Gàidhlig mar seinn
agus geamannan san
raon‐chluiche.

Chumadh NessFest –
deireadh‐seachdain
ceòl traidiseanta a
chùm an Fhèis san
Lùnastal mar phàirt de
Ghàidhealtachd 2007.

ann an còrr is 400 clas.

Fèis Mhoireibh

Eilginn agus
Siorrachd
Mhoireibh ,
Comhairle
Mhoireibh
Inbhir Nis,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chaidh a’ chiad Fhèis
Mhoireibh a chumail ann an
Colaiste Mhoireibh, Eilginn,
san Ògmhios, agus bha i gu
math soirbheachail.
Chumadh a’ phrìomh Fhèis sa
chiad seachdain de shaor‐
làithean an t‐samhraidh.
Chaidh a h‐uile bùth‐obrach a
chumail tron Ghàidhlig.

Fèis Ratharsaigh

Ratharsaigh,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Fèis Spè

Bàideanach &
Strath Spè,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh Fèis Ratharsaigh aig
an deireadh‐sheachdain fhada
sa Ghearran. Tharraing am
prògram farsaing àireamh
mhath dhaoine a ghabh pàirt
san Fhèis san eilean bhrèagha
seo.
Chumadh a’ phrìomh Fhèis, le
tachartasan ùr do
dheugairean, eadar 15 is
19mh An Dàmhair ann am
Baile Ùr nan Granndach.

Fèis na h‐Òige

Tha Fèis na h‐Òige a’
cumail orra a’ cur taic ri
clasaichean dràma Fèis
a’ Bhaile, agus stèidhich
iad buidheann seinn
Ghàidhlig do
dheugairean a tha a’
coinneachadh gu
cunbhalach ann an
Inbhir Nis.

Tha Fèis Spè a’ tabhann
prògram farsaing fad na
bliadhna agus tha iad
cuideachd a’ cumail orra
a’ lìbhrigeadh YMI sna
bun‐sgoiltean ionadail.
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Chùm an Fhèis grunn
bhùthan‐obrach aon‐
latha airson
ionnstramaidean
ionnsachadh san Sgoil
Ghàidhlig ùir.

Chùm comataidh na
Fèise agus an
fheadhainn a ghabh
pàirt innte grunn
thachartasan san Sgoil
Ghàidhlig gus airgead a
thogail.

Thòisich a’ chiad
Chuairt Cèilidh a’
Mhonaidh Ruaidh san
Iuchar agus chùm i a’
dol gu saor‐làithean na
Nollaige. San t‐Sultain,
thàinig daoine còmhla
a ghabh pàirt roimhe
agus a bha a’ gabhail
pàirt ann am Fèis Spè

Fèis Spè

Bàideanach &
Strath Spè,
Comhairle na
Gàidhealtachd

Chumadh a’ phrìomh Fhèis, le
tachartasan ùr do
dheugairean, eadar 15 is
19mh An Dàmhair ann am
Baile Ùr nan Granndach.

Fèis Alba

Am Ploc

Fèis Chille
Mhòraig

Gleann Urchadain
agus an sgìre mun
chuairt, Comhairle
na Gàidhealtachd

Chumadh Fèis Alba, anns an
robh grunn dhaoine bho na
Cuairtean Cèilidh an sàs, san
Sgoil Chiùil sa Phloc. Air ceann
an luchd‐teagaisg bha Gòrdon
Gunn agus Mhàiri Hall, agus
chrìochnaich an t‐seachdain le
cuirm‐chiùil leis na daoine a
ghabh pàirt san Fhèis.
Chùm Fèis Chille Mhòraig
cèilidh teaghlaich
dheireannach san Fhaoilteach
mus do chrìochnaich iad.
Thoradh gu robh tòrr den
chloinn aig a’ chiad
chomataidh air fàs suas agus
nach robh pàrantan ùra gu
leòr a’ nochdadh ùidh, cha b’
urrainnear an Fhèis a chumail
a’ dol.

Tha Fèis Spè a’ tabhann
prògram farsaing fad na
bliadhna agus tha iad
cuideachd a’ cumail orra
a’ lìbhrigeadh YMI sna
bun‐sgoiltean ionadail.
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Thòisich a’ chiad
Chuairt Cèilidh a’
Mhonaidh Ruaidh san
Iuchar agus chùm i a’
dol gu saor‐làithean na
Nollaige. San t‐Sultain,
thàinig daoine còmhla
a ghabh pàirt roimhe
agus a bha a’ gabhail
pàirt ann am Fèis Spè
airson cuirm‐chiùil
shònraichte fo sgèith
Gàidhealtachd 2007.

Sgìre nam Fèisean: Obar Dheathain, Dùn Èideann agus Sruighlea (Prìomh Oifigearean: Dàibhidh Boag agus Art
MacCarmaig)
Ainm na
Fèise
Fèis Obar
Dheathain

Àite

Prìomh Fhèis

Obar
Dheathain,
Baile Obar
Dheathain

Fèis sa
Mheadhan

Meadhan Alba

Chùm Fèis Obar Dheathain a’
phrìomh Fhèis aca aig Acadamaidh
Harlaw, 16‐18 An Gearran. Ghabh
àireamh mhath dhaoine pàirt innte
bho air feadh na sgìre, agus mu 50%
dhiubh sin daoine le Gàidhlig bhon
aonad Ghàidhlig aig Bun‐sgoil
Gilcomstoun.
Cha robh Fèis sa Mheadhan ann am‐
bliadhna, ged a tha planaichean ann
obair còmhla ri Comhairle na h‐
Eaglaise Brice ron Mhòd Nàiseanta
Rìoghail sa bhaile sin san Dàmhair
2008.

Fèis Dhùn
Èideann

Dùn Èideann,
Baile Dhùn
Èideann

Thèid prìomh Fhèis na bliadhna‐sa, a
thèid a chumail mar as trice sa
Ghearran, a chumail sa Chèitean
2008.

Clasaichean fad na
bliadhna
Chùm an Fhèis àireamh
bheag sheiseanan obair‐
buidhne ann an 2007‐08.

Tha Fèis Dhùn Èideann a’
cumail prògram farsaing
chlasaichean sa bhaile fad
na bliadhna. Tha iad air a
bhith uabhasach
soirbheachail le bhith
cumail àireamh àird de
chlasaichean thar iomadh
bliadhna, agus fhuair
ceudan dhaoine òga
buannachd às an seo.
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Leasachaidhean Ùra

Eile

7

Cunntas Ionmhais gu 31 Màrt 2008

Fo riaghailtean ùra a thàinig a‐staigh bho Oifis Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h‐Alba (OSCR),
feumar na cunntasan bliadhnail aig a’ bhuidheann an ullachadh agus an nochdadh ann an dòigh
shònraichte agus tha tòrr a bharrachd dhuilleagan ann na b’ àbhaist. Gheibhear na cunntasan
sgrùdaichte slàn ma dh’iarrar air Fèisean nan Gàidheal, no air an làrach‐lìn www.feisean.org agus chan
eil ann an seo ach ar Cunntas Gnìomhachd Ionmhais airson na bliadhna a’ crìochnachadh 31mh Am
Màrt 2008 còmhla ri aithris cothromachaidh aig a’ cheann‐latha sin.
Group
31.03.08
Unrestricted
funds
£

Notes
INCOMING RESOURCES
Incoming resources from generated funds
Voluntary income
Activities for generating funds
Investment income
Incoming resources from charitable activities
Core activities
Training
Lochaber development fund
Blas Festival
Schools project
Gaelic Development
Heritage project

2
3
4
5

Charity
31.3.08
Unrestricted
funds
£

Group &
Charity
31.3.07
Total
funds
£

6,102
49,496
4,905

6,102
59,496
4,704

4,560
79,740
3,205

648,850
38,628
11,290
331,449
233,028
107,464
25,000

648,850
38,628
11,290
‐
233,028
107,464
25,000

433,269
41,519
32,995
268,526
219,511
95,584
‐

1,456,212

1,134,562

1,178,909

3,035

3,035

2,697

651,921
57,964
‐
31,541
323,235
262,022
91,916
12,789
31,306

651,921
57,964
‐
31,541
‐
262,022
91,916
12,789
27,746

490,808
60,571
2,319
31,105
250,880
267,006
86,850
‐
20,583

1,465,729

1,138,934

1,212,819

(9,517)

(4,372)

(33,910)

Funds brought forward

112,869

112,869

146,779

TOTAL FUNDS CARRIED FORWARD

103,352

108,497

57,992

Total incoming resources
RESOURCES EXPENDED
Costs of generating funds
Fundraising trading: cost of goods sold and other
costs
Charitable activities
Core activities
Training
ICT Project
Lochaber development fund
Blas Festival
Schools project
Gaelic Development
Heritage project
Governance costs

6
7

10

Total resources expended

NET OUTGOING RESOURCES
RECONCILIATION OF FUNDS
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Group
31.3.08
Unrestricted
funds

Charity
31.3.08
Unrestricted
funds
£

Group &
Charity
31.3.07
Total
funds
£

14
15

8,282
‐
8,282

‐
1
1

‐
‐
‐

16

98,742
160,502

101,050
160,502

78,200
114,003

259,244

261,552

192,203

(153,056)

(134,211)

Notes
FIXED ASSETS
Tangible fixed assets
Investments

CURRENT ASSETS
Debtors
Cash at bank

CREDITORS
Amounts falling due within one year

17

(164,174)

NET CURRENT ASSETS

95,070

108,496

57,992

103,352

108,497

57,992

103,352

108,497

57,992

103,352

108,497

57,992

103,352

108,497

57,992

TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES

NET ASSETS

FUNDS
Unrestricted funds:
General fund

18

TOTAL FUNDS
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