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Ro-ràdh bhon Chathraiche

Tha e na thoileachas dhomh Aithisg Bhliadhnail
Fèisean nan Gàidheal 2011 a chur far comhair,
bliadhna far an do shoirbhich leinn le bhith
lìbhrigeadh ar prògram obrach a-rithist.
A dh’aindeoin ’s gur e àm duilich a bh’ ann agus
gearraidhean san sporran phoblach a’
tòiseachadh air buaidh a thoirt, bha Fèisean
nan Gàidheal fhathast a’ soirbheachadh le
iomadh adhbhar moit dhuinn, gu sònraichte
mar a chuir na Fèisean fhèin aghaidh ris gach
dùbhlan. Mar as àbhaist, bu thoil leam taing
mhòr a thoirt don luchd saor-thoileach a tha a’
cumail orra leis an obair aig na Fèisean air
feadh na dùthcha. Nì sinne, mar an ceudna, ar
dìcheall le bhith a’ toirt taic dhuibh mar as
urrainn dhuinn.
Fhuair am prògram, na Cèilidhean air Chuairt,
taic a bharrachd a bhios air leth feumail, agus
iad a’ faighinn maoineachadh 3-bliadhna bho na
prògraman LEADER airson na Gàidhealtachd
agus airson Earra-Ghàidheal. Air sgàth sin, b’
urrainn dhuinn trèanadh is margaideachd choroinnte a thoirt seachad do na sia buidhnean a
bha a’ cumail Cèilidh air Chuairt, agus b’ urrainn
dhuinn cuirmean a chur air dòigh aig deireadh
an t-seusain airson gach sgìre.
Bha sinn air leth toilichte gun robh sinn an sàs
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ann an tuilleadh phròiseactan a thaobh dràma
Ghàidhlig. Bha a’ chuairt aig Meanbh-Chuileag
timcheall nan sgoiltean Gàidhlig, bha Sgoil
Shamhraidh Dràma Ghàidhlig ann a-rithist, bha
Fèisean dràma sna sgoiltean agus rinneadh
obair dràma ann an sgìrean nan Iomairtean
Gàidhlig agus mar thoradh air a’ phròiseact sin
chaidh grunn dhealbhan-cluiche rèidio a
chraoladh gach seachdain air a’ phrògram
Aileag air BBC Radio nan Gàidheal. Tha dràma
glè chudromach ann a bhith a’ piobrachadh
òigridh gu bhith a’ cleachdadh Gàidhlig, agus
tha sinn an dòchas pròiseactan ùra a chur air
adhart an co-bhuinn ri buidhnean eile leithid
Sabhal Mòr Ostaig agus an RSAMD.
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra le bhith a’ toirt
piseach air mar a tha iad a’ cleachdadh na
Gàidhlig, bha trèanadh Gàidhlig ann do luchdobrach, a thuilleadh air trèanadh do luchd saorthoileach agus luchd-teagaisg aig an Fhèis
Thrèanaidh agus an Deireadh-seachdain
Thrèanaidh do Luchd-teagaisg. Cuideachd, thug
sinn taic do na Fèisean gus dèanamh cinnteach
gun dèan iad na stuthan foillsichte agus stuthan
air-loidhne aca san dà chànan, agus tha sinn a’
feuchainn ri Fèisean a chuideachadh gus
dèanamh cinnteach gum bi barrachd Gàidhlig ri
faicinn agus ri cluinntinn an lùib na h-obrach
aca tro Sgioba-G agus oidhirpean eile.
Ri linn Poileasaidh Gàidhlig nas làidire, bho
2012, feumaidh luchd-teagaisg aig Fèisean nan
Gàidheal a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig
mura h-eil Gàidhlig aca mu thràth. Cha bhi seo
furasta ach bidh e mar chùmhnant le
tabhartasan gun tèid am poileasaidh seo a chur
an gnìomh agus feumaidh Fèisean dèanamh
cinnteach gu bheil fios aig an luchd-teagaisg
aca mu dheidhinn seo agus gun lean iad am
poileasaidh, anns an aon dòigh a dh’fheumas
Fèisean cumail ri riaghailtean Disclosure andràsta. Cuidichidh Fèisean nan Gàidheal luchdteagaisg nam Fèisean a tha ag iarraidh Gàidhlig
ionnsachadh, agus bidh iad a’ ruith
chùrsaichean a dh’aona-ghnothach gus
frithealadh air feumalachdan nam Fèisean ri linn
’s gun cluinnear barrachd Gàidhlig aig na
Fèisean.
Rè na bliadhna thug sinn trèanadh do luchd
saor-thoileach ann an diofar sgilean, agus
dh’ionnsaich sinn sgilean teagaisg do luchd2

teagaisg, agus tha sinn a’ sìor leasachadh ar
prògram trèanaidh gus am bi obair an dà
bhuidhinn seo nas fhasa.
Chunnacas barrachd thoraidhean bhon
Phròiseact Thasglainn fheumail againn, agus
nochd dà fhoillseachadh eile bho Fhèis
Lochabair is Fèis a’ Chaolais. Tha a’ chiad ìre
den phròiseact, a fhuair taic bho Mhaoin
Dualchais a’ Chrannchuir, deiseil a-nis.
Bha Fèis Bhlais air leth soirbheachail ann an
2010 a-rithist. Ged nach robh i cho mòr ri 2009,
nuair a bha taic a bharrachd againn a thaobh
ionmhais agus margaideachd bhon Tilleadh
Albannach, reic sinn an aon uiread de
thiogaidean a reic sinn ann an 2008 agus arithist bha àireamh àrd den luchd-èisteachd
toilichte leis na chuala agus na chunnaic iad,
agus seo air a mheasadh aig 88%. Tha sinn air
leth taingeil airson na taice a fhuair sinn arithist bho ar prìomh chom-pàirtiche, Comhairle
na Gàidhealtachd, agus airson na taice bho
Bhòrd na Gàidhlig, EventScotland agus grunn
bhuidhnean prìobhaideach leithid Innes &
MacAoidh, am Fosglan Gnìomhachais, agus
MacRath & Dick. Chaidh ceithir prògraman uair
a thìde de Bhlas 2010 a chraoladh air BBC
ALBA.
Bha e na urram mòr dhuinn fàilte a chur air
Anndra Dixon, an t-Àrd Oifigear ùr aig Alba
Chruthachail, agus e a’ toirt seachad òraid aig
ar Co-labhairt Bhliadhnail a chaidh a chumail sa
Chèilidh Place ann an Ulapul san t-Sultain 2010.
Ged nach b’ urrain dhi fhèin a bhith an làthair,
fhuair sinn teachdaireachd bhidio bho Fiona
Hyslop BPA, Ministear airson Cultar agus
Cùisean Taobh A-muigh, a bhruidhinn mu mar a
bha na Fèisean air leth cudromach do chultar
na h-Alba agus don Ghàidhlig.
Dh’fhoillsich Iomairt na Gàidhealtachd agus nan
Eilean, a tha air taic ionmholta a thoirt do na
Fèisean, Measadh Buaidhe Eaconamach is
Sòisealta a sheall gun robh na Fèisean a’ cur
còrr is £2m ris an eaconamaidh. Thug an
aithisg seo iomradh cuideachd air mar a tha ar
n-obair a’ cruthachadh 60 obraichean ionnan is
làn-thìde.
Am measg nan nithean sònraichte eile a
thachair ann an 2010 bha còir aig cèilidhean a
bhith ann air deireadh-sheachdain an Naoimh
Anndra air an cur air dòigh còmhla ri Comhairle
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na Gàidhealtachd. Gu mì-fhortanach air sgàth
fìor dhroch thìde cha robh an luchd-èisteachd
uabhasach mòr aig na cèilidhean, ach chaidh
gach cèilidh a chumail a dh’aindeoin na sìde,
ach a-mhàin cèilidh Pholl Iù nach deach air
adhart idir.
Bu thoigh leam mo thaing dhùrachdach a thoirt
do luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal airson an
obair chruaidh, ionmholta agus an dìcheall thar
na bliadhna; do na buill eile air a’ Bhòrd a tha a’
cosg tòrr ùine agus a’ cur an cuid eòlais gu
feum air ceann na buidhne; agus gu dearbh
don iomadh neach a tha ag obair gu saorthoileach agus don luchd-eagrachaidh phàighte
a tha ag obair aig na Fèisean, don luchdteagaisg agus don òigridh a tha a’ toirt fuil is
fàth do na Fèisean.
Bha sinn duilich gun do dh’fhàg Emily Edwards
sinn ann an 2010, bha i ag obair trì bliadhna air
a’ Phròiseact Thasglainn agus grunn
phròiseactan sònraichte eile. Bha Emily gu math
dripeil agus ealanta na h-obair agus cha robh e
gu diofar dè an obair a bh’ ann dheigheadh aice
air a dèanamh. Nì i obair fhìor mhath aig
Dualchas Nàdair na h-Alba agus tha sinn a’
guidhe gach soirbheachadh do Emily na
dreuchd ùir far am bi i fhathast a’ cur nan
sgilean Gàidhlig aice gu feum.
Am-bliadhna-sa, thòisich sinn air ar tairgse do
dh’Alba Chruthachail feuch an glèidh sinn ar ninbhe mar bhuidheann stèidhichte. Tha sinn air
fios fhaighinn a-nis gun lean Alba Chruthachail
oirre a’ toirt maoineachadh dhuinn airson ar nobair airson nam bliadhnaichean 2012-15.
Cuideachd, tha Alba Chruthachail a’ dol a
dh’fhighe a-steach do ar maoineachadh
stèidhichte an t-airgead a bhathar roimhe a’
toirt dhuinn bho bhliadhna gu bliadhna, gun
ghealltanas sam bith, airson Sgeama
Tabhartasan nam Fèisean. Aig àm glè dhoirbh,
tha sinn gu math taingeil airson sin.
Tha Fèisean nan Gàidheal uabhasach taingeil
don fheadhainn a tha a’ toirt taic-airgid dhuinn
agus tha sinn an dòchas gun lean an taic seo
bho ar luchd-compàirt – Comhairle na
Gàidhealtachd, Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na
Gàidhealtachd & nan Eilean, Comhairle nan
Eilean Siar agus Comhairle Earra-Ghàidheal is
Bhòid. Tha sinn cuideachd taingeil airson na
taice bho chaochladh luchd-maoineachaidh eile
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airson phròiseactan fa leth, air an tugadh
iomradh roimhe.
Ged a tha dùil againn gum bi na beagan
bhliadhnaichean a tha romhainn dùbhlanach,
chaidh cliù Fèisean nan Gàidheal a chosnadh tro
bhith a’ dèanamh cinnteach gun coileanar
caochladh phròiseactan, agus iad daonnan a
chum maith nam Fèisean. Tha prògram obrach
againn a tha farsaing agus air a lìbhrigeadh le
inbhean àrda. Tha ar n-obair a’ cur milleanan ri
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eaconamaidh na h-Alba agus tha i a’
cruthachadh ghrunn obraichean Gàidhlig agus
ann an roinn nan Gnìomhachasan Cruthachail.
Tha e cudromach a thaobh cànain agus cultair
gun lean sinn oirnn a bhith a’ toirt taic do na
Fèisean, agus nuair as urrainn dhuinn, a’ toirt
cothrom dhaibh fàs.
Catrìona Nic an t-Saoir
Cathraiche
Sultain 2011
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Fiosrachadh mu na Fèisean

Fèisean 2010-11 a-rèir Ùghdarrasan Ionadail
Àireamh iomlan nam Fèisean
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar
Earra-Ghàidheal is Bòid
Baile Dhùn Èideann
Siorrachd Lannraig a Tuath
Baile Ghlaschu
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar
Siorrachd Àir a Tuath
Siorrachd Shruighlea
Baile Obar Dheathain
Moireibh
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear
Siorrachd Pheairt

Àireamh iomlan nan daoine a ghabh pàirt ann am Prògram FnG
Fèisean
Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
Cosgais iomlan nam Fèisean
Clasaichean is Bùthan-obrach
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
Cosgais iomlan nam Fèisean
Luchd-rianachd air am fastadh le Uairean Bliadhnail
Obraichean ionann ’s làn-thìde
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
Maoin Leasachaidh nam Fèisean
Luach iomlan nan tachartasan
Sùim shlàn a chaidh a thoirt seachad le Fèisean nan Gàidheal
Cèilidhean air Chuairt
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
Tachartasan Eile
YMI: An àireamh a ghabh pàirt ann
Luchd-èisteachd airson Meanbh-Chuileag agus Fèisean Dràma
Luchd-èisteachd airson Blas
Luchd-èisteachd airson nan Cèilidhean air Chuairt is Cuirmean
Na Meadhanan
Luchd-èisteachd Telebhisein is Rèidio (tuairmse)
Seallaidhean air YouTube (bhon Phrìomh 30 a chaidh a lorg)
TABHARTASAN IOMLAN A GHEALLADH ANN AN 2010-11
GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD AIG TACHARTAS
GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD a’ gabhail a-steach MEADHANAN

44
20
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6,364
£131,963
£377,037
£76,990
£192,475
1.3
£15,863
£85,083
£23,827
£53,516
4,803
1,990
10,212
6,273
360,000
80,735
£286,296
29,682
470,417

Fèisean 2010-11
Tha ballrachd Fèisean nan Gàidheal ag amas air Fèisean teagaisg, airson daoine òga aois 8-18,
le pàirt nach beag den fhèis ann an Gàidhlig, agus le teagasg ann an ceòl is òrain a bhuineas do
dhualchas na Gàidhlig. Ann an 2010-11 bha na Fèisean a leanas fo sgèith na buidhne:
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Ainm na Fèise

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

InG

InG - Sgìre
Dhùbhlanach

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

Chùm Fèisean nan Gàidheal orra a’ leudachadh
na taice a tha iad a’ toirt do dh’Fhèisean ann an
2010-11. Mar bhuidhinn tha sinn a’ tabhann
caochladh dhiofar sheirbheisean taice, nam
measg tha: Sgeama nan Tabhartasan airson
prìomh Fhèisean agus clasaichean làn-ùine,
Stòras Ionnstramaidean Ciùil, meadhansheirbheis airson Dearbhadh Pearsanta no
Disclosure, Àrachas iomlan agus Fèis
Thrèanaidh bhliadhnail airson buill
chomataidhean nam Fèisean.
Tha sgioba de thriùir Oifigearan Leasachaidh
agus Prìomh Oifigear Leasachaidh air am
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√
√
√
√
√
√

√
√
√

Ainm na Fèise

InG

InG - Sgìre
Dhùbhlanach

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

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

fastadh gus conaltradh is taic chunbhalach a
chumail ri Fèisean a thaobh cur a-staigh airson
tabhartasan, a’ tarraing maoin bhon taobh amuigh, a’ cur tachartasan air dòigh agus cur an
gnìomh phoileasaidhean.
Ann an 2010-11, thug sinn taic do 44 Fèisean.
Rè na bliadhna bidh sinn a’ foillseachadh
naidheachdan bho Fhèisean fa leth ann am
Faileas, a’ chuairt-litir againn a thig a-mach
ceithir tursan sa bhliadhna (chithear iad uile
air-loidhne). Bu toil leinn san Aithisg Bhliadhnail
seo iomradh a thoirt air cuid de phrìomh
thachartasan na bliadhna:
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•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Chaidh an 30mh Fèis Bharraigh a chumail
Ghabh Fèis Rois agus Fèis Eilean an Fhraoich pàirt san t-sreath iTrad air BBC ALBA
Fhuair Fèis Ghallaibh agus Fèis Air an Oir maoineachadh bhon Sgeama Taic Freumhan
Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig gus bùthan-obrach a chumail agus iad ag
ullachadh airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail ann an Gallaibh ann an 2010
Dh’fhoillsich Fèis a’ Chaolais an leabhran mu dheireadh den Phròiseact Thasglainn a
fhuair taic bho Mhaoin Dualchais a’ Chrannchuir agus a bha gu math soirbheachail
Chaidh Fèis nan Garbh Chrìochan a chumail sa bhun-sgoil ùir ann an Àth Tharracail, tha
an talla aice air ùr uidheamachadh le suidheachain ioma-ìre (no ‘raked’), PA agus solais
a chaidh a cheannach le tabhartasan LEADER a thug Fèisean nan Gàidheal dhaibh, agus
le airgead bho ar Maoin Leasachaidh.
Chuir Fèis Spè agus Fèis Mhoireibh pròiseact air dòigh còmhla aig Speyfest far an robh
cothrom aig daoine air teagasg bho luchd-ciùil bhon Treacherous Orchestra
Stèidhich Fèis Latharna Cèilidh air Chuairt airson Earra-Ghàidheal
Bha an còmhlan aig Fèis Eilean an Fhraoich, Oidhche Chiadain, a’ cluich aig cuirm lomalàn aig Fèis Cheilteach Innse Gall agus chlàr iad CD
Chaidh Fèis an Iar Thuath a stèidheachadh ann an Sgobhairigh ann an Ceann an Iarthuath Chataibh, às dèidh do ghrunn bhuidhnean Gàidhlig tadhal air an sgìre agus iad
a’ tabhann taic don choimhearsnachd, tha daoine sa choimhearsnachd ag iarraidh
foghlam Gàidhlig a stèidheachadh san sgìre
Chùm Fèis Lochabair a’ chiad Fhèis nan Deugairean aca
Chùm Fèis Tìr a’ Mhurain deireadh-sheachdain le tachartasan tro mheadhan na Gàidhlig
ann an co-bhuinn ri Iomairt Ghàidhlig Uibhist.
Chùm Fèis na h-Òige deireadh-sheachdain Pìobaireachd tro mheadhan na Gàidhlig far
an robh daoine a’ fuireach an oidhche
Chùm Fèis Rois a’ chiad thachartas ann an sreath de ghrunnan gus an 25mh ceannbliadhna aca a chomharrachadh: cuirm-chiùil aig Celtic Connections san Fhaoilleach
2011

Seirbheisean agus Tachartasan

Trèanadh
Tha Fèisean nan Gàidheal a’ tabhann
chothroman trèanaidh gu cunbhalach do luchdobrach, buill chomataidhean nam Fèisean agus
luchd-teagaisg.
Chaidh an Fhèis Thrèanaidh bhliadhnail a
mhaireas dà latha a chumail sa Ghearasdan sa
Mhàrt 2011 far an tàinig 49 luchd-obrach is
luchd-eagrachaidh bho na Fèisean còmhla agus
iad a’ faighinn cothrom air caochladh
chùrsaichean co-cheangailte ri cànan,
gnìomhachas, cultar is poileasaidhean a
bhuineas do dh’obair nam Fèisean.
Chaidh deireadh-sheachdain Trèanaidh a
chumail airson Luchd-teagaisg sa Ghearran far
an robh cothrom aig 29 luchd-teagaisg bho na
Fèisean air trèanadh is leasachadh sgilean.
Bhathar a’ tabhann cùrsa ùr aig Ìre 3 gus
dèanamh cinnteach gun dèanadh luchdteagaisg le barrachd eòlais adhartas.
Fèisean nan Gàidheal - Aithisg Bhliadhnail 2011

Thathar daonnan a’ cumail sùil air
feumalachdan trèanaidh luchd-obrach agus
gheibh daoine fa leth cothroman trèanaidh
iomchaidh, no ma tha grunn luchd-obrach
feumach air an aon seòrsa trèanaidh, bheirear
trèanadh seachad do bhuidhinn.
Ag Adhartachadh na Gàidhlig
Chùm Fèisean nan Gàidheal is na Fèisean fhèin
orra a’ leudachadh an uiread de Ghàidhlig san
obair aca. Tha planaichean leasachaidh Gàidhlig
aig gach Fèis gus dèanamh cinnteach à
adhartas agus tha luchd-obrach a’ toirt taic
chunbhalach dhaibh a thaobh eadartheangachaidh. Fhuair cuid a dh’Fhèisean taic
bhon Sgioba-G gus tachartasan Gàidhlig a
chumail agus gus taic a chumail ri Fèisean nuair
a bhathar gan cumail.
Rinneadh suirbhidh air sgilean cànain an luchdteagaisg ann an 2010 gus faighinn a-mach dè
na sgilean a bh’ aig luchd-teagaisg agus dè an
7

seòrsa trèanaidh a bha dhìth orra. Chaidh
sgrùdadh a dhèanamh air na toraidhean agus
chaidh feumalachdan trèanaidh a
chomharrachadh. Tha planaichean ann airson
cothroman trèanaidh a thabhann ann an 201112 a nì cinnteach gum bi co-dhiù sgilean
Gàidhlig bunaiteach aig gach neach-teagaisg
bhon fhoghar 2012.

na h-Alba, a’ bhuidheann nàiseanta a tha a’ cur
stad air an leithid eucoir. Chaidh panto Gàidhlig
airson sgoiltean, Marsaili agus a' Bhlèideag
Airgid, air chuairt sna h-Eileanan Siar sa chiad
seachdain den Dùbhlachd agus iad a’ tadhal air
9 ionadan-cleasachd le 630 neach uile gu lèir
ga fhaicinn.
Pròiseactan Dràma Rèidio – Bha ar dithis
Oifigearan Dràma ag obair ann am compàirt ri
Ruaraidh MacNeacail à Eden Court còmhla ri 16
roinnean sgoile Gàidhlig air a’ Ghàidhealtachd,
anns na h-Eileanan agus ann an EarraGhàidheal gus pìosan goirid dràma a chlàradh.
Tro chom-pàirteachas le BBC Radio nan
Gàidheal, chaidh 29 dealbhan-cluiche rèidio a
chraoladh air a’ phrògram chloinne, Aileag.
Pròiseact Dràma Loch Abar is Earra-Ghàidheal –
Airson an t-siathamh bliadhna sreath ri chèile,
bha na sgìrean seo an sàs ann an sreath de
bhùthan-obrach, agus mar thoradh orra sin bha
dealbhan-cluiche gan sealltainn ann an Talla a’
Chorrain, san Òban.

Thabhainn Riaghaltas na h-Alba beagan
maoineachaidh dhuinn gus a dhol an sàs ann
an iomairt feuch am biodh barrachd aithne air
a’ Ghàidhlig. An lùib seo bidh stuthan a nì
sanasachd air a’ Ghàidhlig rim faotainn aig gach
Fèis agus aig gach tachartas aig Fèisean nan
Gàidheal fad na bliadhna. Tha mu 30,000
neach an làthair aig no a’ gabhail pàirt sna
tachartasan againn, mar sin tha cothrom ann
gun ruig am fiosrachadh sin tòrr dhaoine.
Cuideachd, thathar a’ dol a dhealbh App fòn
leis am faigh daoine cothrom air faclan is
abairtean Gàidhlig uair sam bith a thogras iad.
Dràma
Rè 2010-11 tha Fèisean nan Gàidheal air a
bhith an sàs ann an grunn phròiseactan dràma
agus ar dithis Oifigearan Dràma Ghàidhlig gan
stiùireadh.

Sgoil Shamhraidh Dràma – Bha 16 cleasaichean
òga an làthair aig Sgoil Shamhraidh Dràma
Ghàidhlig 2010 ann am Port Rìgh. Fhuair iad
oideachadh bho chleasaichean Gàidhlig ainmeil
agus iad ag ionnsachadh taghadh de sgilean
dràma, agus a rèir na feadhna a ghabh pàirt,
chòrd e riutha.

Meanbh-Chuileag – Chaidh a’ bhuidheann
dràma-oideachaidh aig Fèisean nan Gàidheal
air chuairt leis an dealbh-chluich aca Aonan sa
Ghearran agus sa Mhàrt agus iad a’ tadhal air
44 sgoiltean far a bheil FMG. Bha an dealbhchluich a’ coimhead air eucoir fiadh-bheatha
agus chaidh a chumail ann an co-bhuinn ri PAW
Fèisean nan Gàidheal - Aithisg Bhliadhnail 2011
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traidiseanta as fheàrr ann an Alba. An uair sin
chaidh iad air chuairt sna sgìrean aca fhèin,
agus chluich iad aig fèisean is tachartasan eile
sna coimhearsnachdan aca fhèin agus ghabh
feadhainn dhiubh pàirt ann am Fèis Bhlais.
Chaidh an dàrna còmhlan bho Fhèis Rois a
chluich aig tachartasan ann an Cambridge, na
h-Oileáin Árann (Èirinn), sa Chuimrigh agus mu
dheireadh aig Iomall Fèis Dhùn Èideann.

Cèilidhean air Chuairt – Slighean Ùra
Ann an 2010 thòisich Fèisean nan Gàidheal
Cèilidhean air Chuairt – Slighean Ùra, a’ chiad
bhliadhna de phròiseact 3-bliadhna air a
mhaoineachadh le LEADER na Gàidhealtachd,
LEADER a’ Mhonaidh Ruaidh agus LEADER
Earra-Ghàidheal is nan Eilean. Chaidh sia
Cèilidhean air Chuairt air adhart fad mìosan an
t-samhraidh: Fèis Chataibh, Fèis Rois (dà
chòmhlan), Fèis Spè, Ceilear bho Fhèis an
Earraich, Fèis Lochabair agus an Cèilidh air
Chuairt airson Earra-Ghàidheal bho Fhèis
Latharna.

Fhuair daoine bho gach Cèilidh air Chuairt
trèanadh aig Fèis Alba sa Phloc far an d’fhuair
iad oideachadh bho chuid den luchd-ciùil
Fèisean nan Gàidheal - Aithisg Bhliadhnail 2011

Ann am com-pàirt ri Comhairle na
Gàidhealtachd, chaidh còig Cèilidhean a chur
air bhonn airson Latha an Naoimh Anndrais air
feadh na Gàidhealtachd, far an robh muinntir
nan Cèilidhean air Chuairt, luchd-ciùil agus
seinneadairean Gàidhlig cliùiteach a’ cluich agus
a’ seinn gus Seachdain Anndrais a
chomharrachadh. Air sgàth droch shìde cha
deach ach ceithir cèilidhean a chumail ann an
Dùn Bheagain, Farr (Inbhir Nis), Drochaid
Ruaidh agus Cinn Drochaid. Cha b’ urrainnear
cèilidh Poll Iù a chumail air sgàth na sìde fuair.
Ged a thug an t-sìde buaidh air àireamh an
luchd-èisteachd, chòrd na cèilidhean ris na bha
an làthair.
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Blas
Chaidh Blas 2010 a chumail eadar 3mh is 12mh
Sultain. A dh’aindeoin mì-chinnt a thaobh
maoineachaidh, agus buidseat nas ìsle bho anuiridh, chaidh 35 consairtean a chumail air
feadh na Gàidhealtachd agus bha 5,200 gu lèir
an làthair aig tachartasan na fèise. Tro
phrògram nan sgoiltean bha 50 cuirmean sna
bun-sgoiltean is àrd-sgoiltean a chunnaic cha
mhòr 5,000 duine cloinne. Chaidh ceithir
prògraman uair a thìde a chraoladh air BBC
ALBA. A rèir an rannsachaidh a chaidh a
dhèanamh air luchd-èisteachd bha ìre
riarachaidh 88% nam measg a thaobh luach an
airgid, mar a chòrd an fhèis riutha agus an
uiread de Ghàidhlig a chualas aig gach
tachartas.
Bha muinntir na fèise toilichte gun deach aca
air Eilidh NicChoinnich, a’ bhanasheinneadair/sgrìobhadair òran, a
choimiseanadh gus 10 òrain Ghàidhlig ùra a
sgrìobhadh agus a ghabhail aig an fhèis. Chùm
i a’ chuirm-chiùil aice, Saoghal Sona, aig Blas
agus an uair sin aig Celtic Connections 2011
agus chaidh dreach rèidio a chraoladh air BBC
Radio nan Gàidheal aig saor-làithean na
Nollaige.

Fèisean nan Gàidheal - Aithisg Bhliadhnail 2011

Iomairt Ciùil na h-Òigridh (YMI)
Chùm an obair chom-pàirt seo a’ dol eadar
Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle na
Gàidhealtachd air feadh 2010-11 agus bha
oifigear pàirt-ùine ag obair air a-rithist agus e
mar uallach orra an cùmhnant YMI a
lìbhrigeadh a thuilleadh air cothroman
trèanaidh a thabhann agus taic a thoirt do
luchd-teagaisg. Bha grunn chlasaichean ann
airson ionnstramaidean, seinn agus obair
buidhne a bha nam buannachd do sgoilearan
air Bun-sgoil 6 air a’ Ghàidhealtachd, agus
uaireannan buidhnean le sgoilearan bho
chlasaichean eile.
Tabhartasan Ciùil Prògram Ealain na
Gàidhealtachd
Fhuair Comhairle na Gàidhealtachd airgead bho
Alba Chruthachail gus grunn phròiseactan
ealain a chur air dòigh air feadh na
Gàidhealtachd. Thug a’ chomhairle cùmhnant
do dh’Fhèisean nan Gàidheal gus Sgeama
Thabhartasan Ciùil a làimhseachadh. Fhuaras
43 iarrtasan agus chaidh maoineachadh luach
£60,000 a thabhann do 19 luchd-iarrtais a
shoirbhich.
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Am Bòrd Stiùiridh agus Luchd-obrach

Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn Ballrachd a’ Bhùird an-dràsta air 31 Màrt 2011. Tha ‘An làthair’ a’
sealltainn cia mheud de na coinneamhan a bh’ ann aig an robh gach ball an làthair.
Na h-Eileanan Siar
Ceiteag NicNèill
A’ Ghàidhealtachd
Catrìona Nic an t-Saoir (Cathraiche)
Màiri Oakley
Magaidh Chamshron (Iar-chathraiche)
Derek MacIllFhinnein
Earra-Ghàidheal & Bòid
Seònaid NicDhòmhnaill
Sgìrean Eile
Fiona NicIain (Rùnaire)
Bernard Bell
Claire Bee
Luchd-amhairc
Anne Marie Reid
Iain Mac a’ Ghobhainn
Mòrag Anna NicLeòid
An Comhairliche Agnes Rennie
Luchd-obrach
Art MacCarmaig
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein
Anne Willoughby

Fèis Bharraigh

An Làthair
4 de 4

Fèis
Fèis
Fèis
Fèis

4
3
4
3

Lochabair
na h-Òige
an Earraich
a’ Bhealaich

de
de
de
de

4
4
4
4

Fèis Mhuile

2 de 4

Fèis Fhoirt
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar
Fèis an t-Sratha

4 de 4
3 de 4
0 de 4

HIE
Comhairle Ealain na h-Alba
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar

1
0
0
1

Stiùiriche
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Gnìomha

4 de 4
4 de 4
4 de 4

de
de
de
de

4
4
4
4

Chaidh coinneamhan a’ Bhùird a chumail sa Ghearasdan air 27 Cèitean 2010, ann an Ulapul air 24
Sultain 2010 agus ann an Inbhir Nis air 2 Dùbhlachd 2010 agus air 17 Gearran 2011.
Luchd-obrach 2010-11
Neach-obrach
Art MacCarmaig
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein
Anne Willoughby
Iona NicDhòmhnaill
Caoimhin Rodgers
Nicola Simpson
Emily Edwards
Cairistìona Nic an t-Saoir
Jenna Mhoireasdan
Moreen Pringle
Sandy Gray
Rae NicEacharna
Dougie Beck
Aonghas MacLeòid
Donna NicRath
Peter Kane

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

1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
0.8 ILT maireannach
0.2 ILT
cunnradair
0.2 ILT
cunnradair
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
0.8 ILT
cunnradair
0.2 ILT
cunnradair
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Dreuchd
Stiùiriche
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Gnìomha
Oifigear Trèanaidh & Poileasaidh
Oifigear Leasachaidh
Prìomh Oifigear Leasachaidh
Oifigear Tasglainn agus Phròiseactan
Sònraichte (gu Cèitean 2010)
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Ghnothaichean
Oifigear Dìon Chloinne

Stèidhichte
Port Rìgh
Inbhir Nis
Port Rìgh
Port Rìgh
An Gearasdan
Inbhir Nis
Inbhir Nis

Co-òrdanaiche Ceòl Òigridh

Slèite

Oifigear Gàidhlig (Dràma)
Neach-taic Dràma
Stiùiriche Fèis Bhlais

Inbhir Nis
Inbhir Nis
A’ Mhanachainn

Manaidsear PR is Mheadhanan Bhlais

Am Blàr Dubh

Àird Driseig
Na Hearadh
Port Rìgh
Port Rìgh
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Cunntas Ionmhasail 2010-11

Fo riaghailtean a thàinig a-staigh bho Oifis Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR),
feumar na cunntasan bliadhnail aig a’ bhuidhinn ullachadh agus a nochdadh ann an dòigh shònraichte
agus tha tòrr a bharrachd dhuilleagan ann na b’ àbhaist. Gheibhear na cunntasan sgrùdaichte slàn air
ar làrach-lìn www.feisean.org agus chan eil ann an seo ach ar Cunntas Gnìomhachd Ionmhais airson na
bliadhna a’ crìochnachadh 31mh Màrt 2011 còmhla ri aithris cothromachaidh aig a’ cheann-latha sin.
FÈISEAN NAN GÀIDHEAL
CUNNTAS AIR GNÌOMHACHD IONMHASAIL
airson na bliadhna a chrìochnaich 31 Màrt 2011

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

Fèisean nan Gàidheal - Aithisg Bhliadhnail 2011

31.03.11
Maoin
Neochuingealaichte
£

31.03.10
Maoin
iomlan

5,241
92,524
95

4,572
65,162
82

871,178
23,273
201,263
219,511
64,000
17,781
1,494,866

649,350
13,781
332,822
219,511
86,800
10,000
1,382,080

201,429

312,387

858,616
25,571
9,512
232,256
59,807
9,175
26,334
1,422,700

696,181
20,682
21,996
218,435
84,076
14,436
29,742
1,397,935

72,166

(15,855)

15,671

31,526

87,837

15,671

£
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FÈISEAN NAN GÀIDHEAL
AITHRIS COTHROMACHAIDH
Air 31 Màrt 2011
31.03.11

31.03.10

Maoin
Neochuingealaichte

Maoin
iomlan

£

£

5,587

7,450

52,820
119,080
171,900

157,974
73
158,047

(89,650)

(149,826)

MAOIN LUATH GU LÈIR

82,250

8,221

MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN LUATH

87,837

15,671

MAOIN GU LÈIR

87,837

15,671

MAOINEAN
Maoinean neo-chuingealaichte

87,837

15,671

MAOINEAN GU LÈIR

87,837

15,671

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

CREIDEASAICHEAN
Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna
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