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1 Ro-ràdh bhon Chathraiche

Tha e na thoileachas dhomh Aithisg Bhliadhnail na bliadhna sa aig Fèisean nan Gàidheal a mholadh dhuibh,
agus b’ ann tlachdmhor a bha e a bhith nam chathraiche air a’ Bhòrd fad bliadhna nuair a bha tòrr a’ tachairt.
Chaidh Fèisean ùra a stèidheachadh, chaidh àireamhan de dhaoine aig na Fèisean agus ann an clasaichean
fad na bliadhna an àirde, fhuaras naidheachd mhìorbhaileach bho Iomairt na Gàidhealtachd gun robh iad a’
cur luach £632,000 de mhaoineachadh ris na Fèisean thar nan trì bliadhna ri thighinn agus b’ e tachartas
sònraichte a bh’ ann am foillseachadh leabhair a tha a’ comharrachadh a’ chiad 25 bliadhna de na Fèisean.

B’ e aon de na cuimhneachain a bu tlachdmhoire bho an-uiridh
nuair a ghlèidh Fèisean nan Gàidheal an duais Am Pròiseact
Coimhearsnachd as Fheàrr aig Duaisean Ciùil Traidiseanta na h-
Alba sa Ghearastan. Bha an duais a’ comharrachadh adhartas nam
Fèisean air fad, agus gu sònraichte spàirn an luchd-obrach saor-
thoileach. ’S e th’ anns an ùine, an t-saothair agus an stòras a tha
na ceudan air feadh Alba cho deònach a thoirt seachad smior nam
Fèisean. ’S e pàrantan, seanairean is seanmhairean nan daoine a
tha, no a bhà, an sàs sna Fèisean a th’ ann an tòrr den luchd-
obrach shaor-thoileach agus tha sinn glè mhothachail dha, agus
moiteil às, an taic leantainneach aca agus an obair mhòr aca a

chuireas ri soirbheas nam Fèisean. Tha seo, cuide ris an taic-ionmhais a gheibhear bho ar prìomh luchd-
maoineachaidh – Comhairle Ealain na h-Alba, Comhairle na Gàidhealtachd, Iomairt na Gàidhealtachd agus
Bòrd na Gàidhlig – a bharrachd air taghadh farsaing de luchd-maoineachaidh ionadail is pròiseict, air a bhith
riatanach do shoirbheachadh nam Fèisean bhon a thòisich iad ann an 1981.

Tha a’ Ghàidhlig aig cridhe gach tachartais sna Fèisean, agus thar nam 12 mìosan a dh’fhalbh, tha na Fèisean
agus Fèisean nan Gàidheal air a bhith ag obair gu cruaidh gus Gàidhlig a chleachdadh, agus càileachd a’
chleachdaidh sin, a leudachadh. Bu thoigh leam meal-a-naidheachd a chur air gach Fèis ri linn an saothrach
ann a bhith a’ cur an gnìomh Poileasaidh Gàidhlig na buidhne agus tha mi air adhartas mòr fhaicinn a thaobh
seo thairis air a’ bhliadhna a dh’fhalbh.

Tha am Bòrd agus an luchd-obrach cuideachd air a bhith ag obair gu cruaidh, agus thathar a’ cumail ar
Coinneamh Bhliadhnail agus gach coinneamh Bùird agus luchd-obrach ann an Gàidhlig, le eadar-
theangachadh mar-aon ann am Beurla ma dh’fheumar, agus tha pàipearan a’ Bhùird agus aithisgean an
luchd-obrach uile ann an Gàidhlig agus Beurla.

A thuilleadh air an seo tha Fèisean nan Gàidheal, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, air a bhith ag obair gu cruaidh
air grunn phròiseactan Gàidhlig eile; nam measg bha dhealbh-chluich ùr, leis an ainm Le Meas, air chuairt le
ar companaidh Dràma-am-Foghlam Meanbh-Chuileag, agus sreath de dh’fhèisean dràma Gàidhlig do
dh’òigridh air feadh Alba.

Cuideachd, lìbhrig Fèisean nan Gàidheal grunn phròiseactan ro-innleachdail fo chùmhnant ann an 2006-07 a
chuidich na Fèisean gu mòr, nam measg bha an Fhèis Blas, pròiseactan Iomairt Ciùil na h-Òigridh ann an
Roinn na Gàidhealtachd agus sgìre Chomhairle Lodainn an Ear, an leasachadh proifeiseanta a bha an lùib
prògram GhASD, agus an obair rianachd an lùib Lìonraidh Trèanaidh Luchd-teagaisg Ciùil Traidiseanta
(TMTTN).

Thòisich Gàidhealtachd 2007 gu h-oifigeil ann an Inbhir Nis air 12mh Am Faoilteach, agus tha tòrr Fhèisean
air pròiseactan ùra a thòiseachadh mar phàirt dhen bhliadhna seo a tha a’ comharrachadh dualchas na
Gàidhealtchd. Tha na Fèisean air aon de na h-iomairtean as soirbheachaile a thaobh dualchas na
Gàidhealtachd agus bu thoigh leam taing mhòr a thoirt do na buill eile air Bòrd Fèisean nan Gàidheal, agus
dhan luchd-obrach, airson an cuid saothrach agus an dìcheall ann an 2006-07.

Tha mi a’ fàgail an fhacail mu dheireadh airson na spàirn mhòir a rinn liuthad de dhaoine agus an taic gun
lasachadh a thug iad seachad gu saor-thoileach do na Fèisean ionadail aca thar nan dusan mìos a dh’fhalbh,
agus tha mi an dòchas gum bi a’ bhliadhna ri thighinn a cheart cho soirbheachail agus buadhmhor ris a’
bhliadhna seo.

Ceitidh NicAdhaimh
Cathraiche Fèisean nan Gàidheal

An t-Sultain 2007
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2 Fiosrachadh mu na Fèisean

FIOSRACHADH MU NA
FÈISEAN 2006-07 Àireamh de Dhaoine a Ghabh Pàirt ann an Tachartasan FnG
Àireamh iomlan nam
Fèisean 41 Prìomh Fhèisean
Roinn na Gàidhealtachd 22 Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt 5,237
Comhairle nan Eilean Siar 7 Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £109,995
Earra-Ghàidheal is Bòid 4 Cosgais iomlan nam Fèisean £297,012
Baile Dhùn Èideann 1 Clasaichean is Bùthan-obrach
Lannraig a Tuath 1 Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £35,742
Baile Ghlaschu 1 Cosgais iomlan nam Fèisean £89,355
Sgìre Dhùn Bhreatainn an Iar 1 Uairean Bliadhnail
Siorrachd Àir a Tuath 1 Obraichean ionann ’s làn-thìde 2.5
Sgìre Rinn Friù an Ear 1 Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £31,350
Siorrachd Shruighlea 1 Maoin Leasachaidh nam Fèisean
Baile Obar Dheathain 1 Luach iomlan nan tachartasan £46,294

Sùim shlàn a chaidh a dhìoladh le Fèisean nan Gàidheal £12,196
Cuairtean-Cèilidh
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £43,000
Tachartasan Eile
YMI: An àireamh a ghabh pàirt ann 6,211
Luchd-èisteachd nam Fèisean Dràma & Meanbh-Chuileag 2,320
Luchd-èisteachd airson Blas 4,681
Luchd-èisteachd airson nan Cuairtean-Cèilidh 9,998
TABHARTASAN IOMLAN A GHEALLADH ANN AN
2006-07 £232,283
ÀIREAMH IOMLAN: DAOINE A GHABH
PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD 28,447

Obair ealain le com-pàirtichean Fèis Dhùn Èideann
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3. Prìomh Leasachaidhean is Meadhanan Lìbhrigidh

Chithear gu h-ìosail geàrr-chunntas air na 6 prìomh raointean leasachaidh anns a bheil Fèisean nan Gàidheal
ag obair às leth nam Fèisean agus nam com-pàirtichean eile. Fo gach fear de na fo-chinn seo tha meadhanan
lìbhrigidh, agus mìneachaidhean goirid nuair a dh’fheumar.

3.1 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.

Sgeama Thabhartasan do dh’Fèisean Thathar a’ dìoladh thabhartasan bhon Mhaoin Leasachaidh do
dh’Fhèisean a tha nam buill gus cosgaisean “na Prìomh” Fhèis
aca, gnìomhachd fad na bliadhna agus pròiseactan a
mhaoineachadh. Gheibhear fiosrachaidh san chlàr-
fhiosrachaidh gu h-ìosail.

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

Faodaidh Fèisean a tha nam buill iarrtas a chur a-staigh airson
tabhartas-taice a chuidicheas le bhith fastadh cuideigin a bheir
taic dhaibh le obair rianachd làitheil.

A’ Cho-labhairt Bhliadhnail Eagraichte aig an aon àm ’s a tha a’ Choinneamh Bhliadhnail
san t-Sultain gach bliadhna agus ann an àite eadar-dhealaichte
a h-uile bliadhna, le taic airson dèanamh comasach do dh’aon
duine bho gach Fèis a bhith an làthair. Chaidh a’ Cho-labhairt a
chumail ann am Beinn nam Fadhla ann an 2006.

Àrachas Tha Fèisean nan Gàidheal air aonta iomlan sònraichte
fhaighinn airson àrachais, a tha a’ dìon uidheamachd ga
cleachdadh aig na Fèisean, dochann pearsanta, cùram
poblach, agus cùram luchd-fastaidh.

Stòras Ionnstramaidean Ciùil Rim faotainn air chor ’s gum bi cothrom aig daoine òga
ionnstramaidean cosgail fheuchainn gun feum aca an
ceannach agus gus ionnstramaidean a thoirt air iasad do na
Fèisean, saor ’s an asgaidh, gus dèanamh cinnteach gu bheil
ionnstramaidean ann airson teagasg aig na Fèisean.

Dearbhadh air Fiosrachadh Pearsanta Eagraichte agus ga thoirt seachad gun chosgais do na Fèisean,
airson luchd-teagaisg agus daoine a tha ag obair gu saor-
thoileach. Thathar a’ cumail fiosrachadh ann an stòr-dàta
tèarainte agus tha neach-cruinneachaidh ga chumail, agus ga
ùrachadh.

Stòr-dàta Luchd-teagaisg Goireas feumail a tha a’ toirt luchd-teagaisg agus luchd-
fastaidh, a dh’fhaodadh obair a thabhann, còmhla.

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

Tha Fèisean nan Gàidheal air grunn leabhraichean
fhoillseachadh, nam measg leabhar ùr ann an 2006 leis an
tiotal “Fèis: the first twenty-five years of the Fèis movement”,
deasaichte le Kate Martin.

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

Chaidh a’ chuairt-litir Faileas a chlò-bhualadh gu proifeiseanta
airson a’ chiad uair ann an 2006. Thèid a chur ann am post-d
is sa phost gu mu 2,000 duine gach uair a thathar ga
fhoillseachadh.

Taic do dh’Fhèisean Ùra Tha luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal a’ toirt taic
phragtaigeach, a thuilleadh air cothrom air taic-airgid bho
Mhaoin Leasachaidh nam Fèisean, a tha air a mhaoineachadh
le Comhairle Ealain na h-Alba, Iomairt na Gàidhealtachd agus
Comhairle na Gàidhealtachd.

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

Tha Fèisean nan Gàidheal ag obair gu dlùth còmhla ri Fèisean
Loch Abar aig a bheil an comataidh-stiùiridh aca fhèin gus
beachdan-smuain a chur an cèill agus gus a bhith ag obair ann
an dòigh ro-innleachdail air feadh na sgìre le Oifigear
Leasachaidh làn-thìde.

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

Tha Fèisean nan Gàidheal ag obair gus taic bho na h-
ùghdarrasan ionadail a leudachadh do dh’Fhèisean air a’ chost
an Ear agus ann am Meadhan na h-Alba.
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3.2 A’ leudachadh cleachdadh na Gàidhlig sna Fèisean. Ag adhartachadh labhairt na
Gàidhlig mar seòl conaltraidh is meadhan teagaisg, a rèir feumalachdan gach
coimhearsnachd air a bheil gach Fèis a’ frithealadh.

Poileasaidh Gàidhlig Fèisean nan
Gàidheal

Dh’fhoillsich Fèisean nan Gàidheal a’ chiad Phoileasaidh
Gàidhlig aca ann an 2006 agus tha e a’ bualadh air gach Fèis a
tha na ball, gach ball dhen Bhòrd Stiùiridh agus air an luchd-
obrach air fad.

Sgioba Leasachaidh Gàidhlig Le taic, a’ chuid as motha de sin a’ tighinn bho Bhòrd na
Gàidhlig, tha sgioba de dhithis ag obair do dh’Fèisean nan
Gàidheal an-dràsta gus cleachdadh na Gàidhlig a leudachadh
sna Fèisean, agus sin a’ gabhail a-staigh a bhith a’ solarachadh
sgiobaidhean is stòras a chuidicheas le sin. Tha Fèisean a’
faighinn taic bho luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal le bhith
cur am poileasaidh an gnìomh agus tha iad a’ dèanamh seo
ann an diofar dhòighean, ach a tha freagarrach do ìre na
Gàidhlig ann an sgìre na Fèise, agus le bhith sireadh
bheachdan gu tric bho na Fèisean.

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

Am measg nan leasachaidhean ann an 2006-07 chaidh a h-uile
coinneamh dhen Bhòrd a chumail ann an Gàidhlig, agus
dh’fhoillsicheadh pàipearan a’ Bhùird uile, an Aithisg
Bhliadhnail m.s.s.a. gu dà-chànanach. Thathar a’ cumail gach
coinneamh luchd-obrach ann an Gàidhlig agus tha a’ mhòr-
chuid de chonaltradh taobh a-staigh na buidhne ann an
Gàidhlig. Tha conaltradh poblach dà-chànanach.

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

Tha 6 Fèisean ann an-dràsta a tha a’ teagasg tro mheadhan
na Gàidhlig a-mhàin, agus thathar a’ lìbhrigeadh barrachd is
barrachd bhùthan-obrach sa Ghàidhlig. Feumaidh gach ball ùr
a bhith dealasach daingeann ann an leasachadh na Gàidhlig
mus faigh iad ballrachd ann am Fèisean nan Gàidheal.

A’ leasachadh Dràma Gàidhlig Tha dleastanas sònraichte aig aon neach san Sgioba Ghàidhlig
airson leasachadh dràma Gàidhlig. An lùib seo tha an
companaidh Dràma-am-Foghlam Meanbh-Chuileag, agus
Fèisean dràma ionadail agus bùthan-obrach co-cheangailte
riutha ann an Earra-Ghàidheal & Loch Abar agus an Leòdhas.
Ann an 2006-07 chaidh 3 Fèisean dràma agus cuairt sia-
seachdainean sna sgoiltean a chumail.

3.3 A’ leasachadh obair nam Fèisean ann an roinn fhoirmeil an fhoghlaim.

Cùmhnant Iomairt Ciùil na h-Òigridh
ann an Roinn na Gàidhealtachd

Fon chùmhnant seo tha luchd-teagaisg nam Fèisean a’ teagasg
ceòl traidiseanta anns gach bun-sgoil air a’ Ghàidhealtachd,
agus seo a’ gabhail a-staigh cuid de na sgoiltean as
iomallaiche ann an Alba.

Cùmhnantan Iomairt Ciùil na h-
Òigridh ann an sgìrean eile

Tha Fèisean nan Gàidheal ag obair ann an co-bhuinn ri Fèis
Dhùn Èideann gus prògram de chlasaichean ceòl traidiseanta
ann an sgoiltean Lodainn an Ear.

Gàidhlig sna sgoiltean Chaidh Meanbh-Chuileag air chuairt sna sgoiltean le dealbh-
chluich ùr leis an ainm Le Meas agus tha teagasg ann an
Gàidhlig airson ceòl traidiseanta ri fhaotainn aig na sgoiltean
Gàidhlig tron obair a tha sinn a’ dèanamh ann an Roinn na
Gàidhealtachd le Iomairt Ciùil na h-Òigridh.

Obair eile ann an roinn fhoirmeil an
fhoghlaim

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ leantainn orra le bhith
rannsachadh caochladh chothroman, gu sònraichte, a thaobh a
bhith ag ullachadh stuthan-teagaisg a bhios freagarrach do
dh’fhoghlam foirmeil. Mar chom-pàirtiche ann am Fòram Ceòl
Traidiseanta na h-Alba, bha Fèisean nan Gàidheal an sàs ann
an rannsachadh gus tomhas dè na feumalachdan a th’ aig an
roinn fhoirmeil agus thathar an dùil ri linn seo gun tig stuthan-
teagaisg ùra.
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3.4 Pròiseactan ro-innleachdail is obair fo chùmhnant, ann am compàirt, air a bheil Fèisean
nan Gàidheal is Fèisean fa leth ag obair.

Leasachadh Blas – A’ comharrachadh
Ceòl na Gàidhealtachd

’S e Fèisean nan Gàidheal am prìomh chompàirtiche ann a
bhith cur an gnìomh Fèis Bhlas ann an Roinn na
Gàidhealtachd. Chaidh an àireamh de dhaoine san luchd-
èisteachd aig na cuirmean-ciùil suas gu mòr ann an 2006 agus
chaidh faisg air 5,000 tiocaid a reic agus chomharraich 88%
dhen luchd-èisteachd gun robh iad riaraichte.

Cuairtean-Cèilidh nam Fèisean Ann an 2006, bha 4 Cuairtean-Cèilidh air a’ Ghàidhealtachd. ’S
ann an Siorrachd Rois, san Eilean Sgitheanach is Loch Aillse,
Loch Abar agus Cataibh a bha iad agus fhuair iad taic bho
Maoin a’ Chrannchuir aig Comhairle Ealain na h-Alba,
LEADER+, Comhairle na Gàidhealtachd agus Iomairt na
Gàidhealtachd.

Pròiseact Thasglann Tha maoineachadh a-nis ann airson a’ phròiseict seo, le
dearbhadh gu bheilear a’ faighinn tabhartas luach £50,000 bho
Mhaoin Dualchais a’ Chrannchuir. Thèid sanas a sgaoileadh
airson obair phàirt-thìde as t-samhradh 2007, agus tòisichidh
am pròiseact as t-fhoghar.

Buidheann Leasachaidh Ro-
innleachdail nan Ealain Gàidhlig
(GASD)

Tha Fèisean nan Gàidheal nam compàirtiche dhen bhuidhinn
seo a tha ag amas air a bhith leudachadh gnìomhachd ann an
Roinn nan Ealain Gàidhlig. Tha Fèisean nan Gàidheal os cionn
planadh airson trèanadh proifeiseanta airson na buidhne agus
tha sinn cuideachd air stiùireadh a dhealbh airson
maoineachadh greisean-trèanaidh is greisean-còmhnaidh.

Na Fèisean ag obair còmhla Thèid am pàirt seo de dh’obair Fèisean nan Gàidheal a chur fo
sgèith Maoin Leasachaidh nam Fèisean bho 2007. Aig deireadh
2006-07 bhathar a’ beachdachadh air pròiseact a bhiodh a’
cruthachadh ceangal eadar deugairean Fèis Rois is Fèis Eilean
an Fhraoich.

Lìonraidh Trèanaidh Luchd-teagaisg
Ciùil Traidiseanta (TMTTN)

’S e Fèisean nan Gàidheal a’ phrìomh bhuidheann a tha a’
riaghladh TMTTN, a tha a’ leantainn air ann a bhith a’
brosnachadh Duais Leasachaidh Proifeiseanta (PDA) ann an
Teagasg Ciùill. Tha an t-Oifigear Leasachaidh Trèanaidh
againn cuideachd a’ coimhead ri trèanadh airson luchd-ealain
Gàidhlig a tha ag obair aig ìre phroifeiseanta mar phàirt dhen
phrògram aig GASD.

3.5 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.

Oifigear Leasachaidh Trèanaidh Tha oifigear trèanaidh ag obair do dh’Fhèisean nan Gàidheal
gus trèanadh a thoirt do luchd-obrach saor-thoileach, luchd-
obrach agus luchd-teagaisg nam Fèisean.

Prògram Trèanaidh Bhliadhnail An lùib seo tha na bùthan-obrach trèanaidh airson luchd-
teagaisg aig Sabhal Mòr Ostaig gach bliadhna sa Ghearran
agus airson a’ chiad uair riamh, an Fhèis Thrèanaidh,
cuideachd sa Ghearran a bha air leth soirbheachail.

Tha cothrom aig gach neach-obrach, neach-teagaisg agus aig
na daoine a tha ruith nam Fèisean Gàidhlig ionnsachadh agus
thathar ga chur air dòigh ann an dòigh a tha freagarrach do
dh’fheumalachdan na feadhna a tha ga iarraidh.

A’ frithealadh air Deugairean sna
Fèisean

’S ann air leth cudromach a tha cruthachadh barrachd
bhùthan-obrach airson deugairean do dh’Fhèisean nan
Gàidheal. Tha tòrr a bharrachd chothroman ann a-nis na bh’
ann roimhe, ach thathar an dòchas gum faicear barrachd
adhartais sa phàirt seo de ar n-obair ann an sgìrean eile m.e.
Na h-Eileanan Siar.
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3.6 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.

A’ cruthachadh Lìonraidh Tha Fèisean nan Gàidheal a’ leantainn orra le bhith dèanamh
thaisbeanaidhean do chaochladh mòr bhuidhnean, nam measg
ùghdarrasan ionadail, buidhnean maoineachaidh poblach agus
co-labhairtean. Tha a’ bhuidheann air a riochdachadh air grunn
bhuidhnean cudromach mar GASD, Fòram Ceòl Traidiseanta
na h-Alba, TMTTN agus air buidheann-gnìomha a tha a’
coimhead air Sgoil Shamhraidh Dràma Gàidhlig a
chruthachadh às ùr.

A’ tagradh ’S e aon de na prìomh sheirbheisean a tha Fèisean nan
Gàidheal a’ toirt seachad do na Fèisean a bhith ag àrdachadh
ìomhaigh nam Fèisean agus a bhith a’ tagradh airson barrachd
taic às leth nam Fèisean. Thathar a’ dèanamh seo ann an
diofar dhòighean, nam measg le bhith an làthair aig
tachartasan, le bhith an sàs ann an co-labhairtean agus tro ro-
innleachd PR.

Ceanglaichean Eadar-nàiseanta Tha Fèisean nan Gàidheal a’ brosnachadh obair aig ìre eadar-
nàiseanta nuair a thathar am beachd gu bheil e feumail. Tha
seo follaiseach bho Fhèis Bhlas, agus bhon taic a tha Fèisean
a’ faighinn bho Mhaoin Leasachaidh nam Fèisean.

Sanasachd is Margaidheachd Tha Fèisean nan Gàidheal a’ dèanamh caochladh rudan gus
dèanamh cinnteach gun tèid fiosrachadh a sgaoileadh do thòrr
dhiofar bhuidhnean agus daoine fa leth. An lùib seo tha
foillseachadh na cuairt-litir Faileas, sgaoileadh na cuairt-litir
airson Lìonraidh Shaor-thoileach nan Ealain agus taghadh
farsaing de dh’fhiosrachadh eile a tha freagarrach do na
Fèisean ionadail.

Fiosrachadh Tha Fèisean nan Gàidheal a’ faighinn tòrr fiosrachaidh, agus
thathar ga chlò-bhuaileadh agus ga sgaoileadh am measg nam
Fèisean a tha nam buill.

An Làrach-lìn agus TFC Tha an làrach-lìn ùr a-nis beò aig www.feisean.org. Tha an
làrach-lìn ùr gu tur dà-chànanach agus tha e ag obair tro
shiostam riaghlaidh stuthan leis an urrainn luchd-obrach an
làrach-lìn ùrachadh gu cunbhalach.

Cothroman Taisbeanaidh Thathar a’ beachdachadh air sreath de 4 cuirmean-ciùil Ceòl
nam Fèis a chumail ann an Alba san Ògmhios 2007. Bidh
òigridh bho na Fèisean cuideachd an sàs ann am Blas, gu
sònraichte sna cuirmean-ciùil Harvest, anns na h-
oidhcheannan fosgailte agus aig an tachartas-fosglaidh le
Runrig ann an Druim na Drochaide air 18mh An Lùnastal.

Dealbhan le Reeaz Mohamed
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4 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 Nòtaichean An làthair Fèis

Sìne NicNèill 4/4 Fèis Bharraigh
Seonag Robasdan Leig i dhith a dreuchd san t-Sultain 06 1/2 Fèis Tìr a' Mhurain
A’ Ghàidhealtachd    
Ceitidh NicAdhaimh (Cathraiche) 4/4 Fèis a' Bhaile
Peggy NicNeacail (Iar-chathraiche) 4/4 Fèis an Earraich
Alasdair MacDhòmhnaill 3/4 Fèis Lochabair
Laura Green Air a taghadh san Dùbhlachd 06 1/1 Fèis Rois
Ken Houston Thàinig an trì bliadhna gu crìch 1/2 Fèis Chataibh
Earra-Ghàidheal & Bòid    

Elizabeth Bain Air a taghadh san t-Samhain 06 2/2 Fèis Ceann Loch Goibhle
Coinneach MacCoinnich Thàinig an trì bliadhna gu crìch 2/2 Fèis Latharna
Sgìrean Eile    

Michael Sweeney Air a thaghadh san t-Samhain 06 2/2 Fèis Dhùn Breatuinn an Iar
George Stoddart (Rùnaire a’
Chompanaidh)

3/4 Fèis sa Mheadhan

Jessie Newton 3/4 Feis Dhùn Èideann
Ceit NicIlleChiar Thàinig an trì bliadhna gu crìch 0/2 Fèis Dhùn Breatuinn an Iar
Luchd-amhairc    

Ian Mac a’ Ghobhainn 1/4 Comhairle Ealain na h-Alba
Alasdair MacLeòid 2/4 Iomairt na Gàidhealtachd
Mòrag Anna NicLeòid 1/4 Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairliche Dòmhnall Iain MacSuain 2/4 Comhairle nan Eilean Siar 
Luchd-obrach    

Art MacCarmaig Stiùiriche 4/4  
Daibhidh Boag Manaidsear Leasachaidh 4/4  
Anna Willoughby Oifigear Ionmhais is Rianachd 3/4  

A bharrachd air coinneamhan a’ Bhùird, chaidh ceithir coinneamhan dhen Bhuidhinn Riaghlaidh a chumail,
agus iad uile aig Cluaine Inn, ann an Siorrachd Inbhir Nis air 10mh An Cèitean, 23 An Lùnastal agus 15mh An
t-Samhain 2006, agus 12 An Gearran 07. ’S e a th’ ann am Buidheann Riaghlaidh triùir luchd-dreuchda, luchd-
amhairc agus triùir luchd-obrach a tha ag obair aig àrd ìre. Tha a’ bhuidheann 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.

Mar phàirt de Phoileasaidh Gàidhlig na buidhne, chaidh a h-uile coinneamh dhen Bhòrd a chumail ann an
Gàidhlig, le eadar-theangachadh mar-aon ri fhaotainn aig gach coinneimh.

Dealbh le Ewen Wotherspoon



10

5 Luchd-obrach

Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn structar an luchd-obrach mar a bha e air 31mh Am Màrt 2007, agus an
dàimh a th’ aige ri ballrachd fharsaing Fhèisean nan Gàidheal. Tha gach neach-obrach làn-thìde mura h-eilear
ag ràdh a chaochladh.

 

’S ann an Taigh a’ Mhill ann am Port Rìgh 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 ann an Inbhir Nis (IN), An
Gearastan (AG), Steòrnabhagh (ST), agus tha Oifigear-taic nam Fèisean airson Earra-Ghàidheal is Glaschu ag
obair bhon taigh ann an Ceann Loch Gilb (L).

Thòisich Calum Ailig Mac a’ Mhaoilinn leis a’ bhuidhinn san Lùnastal 2007 mar Oifigear Gàidhlig, agus am
prìomh dhleastanas aige taic fheumail a thoirt do na Fèisean airson inbhe na Gàidhlig a leudachadh aig na
tachartasan aca. Chaidh Ingrid NicEanraig, Oifigear Leasachaidh Loch Abar, air fòrladh màthaireil aig deireadh
a’ Mhàirt 2007, agus Fiona Ironside a’ dèanamh a cuid obrach fhad ’s a bha i air falbh agus i air cùmhnant 6
mìosan an-toiseach.

Tha Fiona NicAonghais (Oifigear Leasachaidh sna h-Eileanan Siar) agus Elaine Fhearghasdan (Neach-taic
Rianachd) a’ gabhail chùrsaichean tidseir pàirt-thìde, agus tha sinn a’ sùileachadh gum fàg iad san Lùnastal.
Thèid sanasan a chur a-mach airson nan dreuchdan seo ri ùine, agus dreuchd an neach-taic rianachd a’ dol
na dhreuchd làn-thìde.

A thuilleadh air an seo, tha a’ bhuidheann ag amas air oifigear pàirt-thìde fhastadh air cùmhnant trì-bliadhna
gus Pròiseact Thasglann a chur an gnìomh, agus tha sinn ag amas air Neach-obrach Dràma fhastadh as t-
samhradh 2007.

Tha a’ bhuidheann an-dràsta a’ sireadh bheachdan bho bhuill a’ Bhùird agus luchd-obrach a thaobh a bhith
toirt an aon ìre-dhreuchdail do na h-obraichean Oifigear Leasachaidh is Neach-taic nam Fèisean, agus a
thaobh a bhith dèanamh nan obraichean sin uile làn-thìde. Thairis air a’ bhliadhna ri thighinn, thathar an dùil
gun leudaich na h-obraichean ionann is làn-thìde bho 11.1 gu 13.6 agus iad uile stèidhichte ann an roinn
Iomairt na Gàidhealtachd.

Buidheann Riaghlaidh
Daoine an Dreuchdan, Stiùiriche, Manaidsear Leasachaidh,

Oifigear Ionmhais & Rianachd agus Luchd-amhairc

Am Bòrd
Stiùiridh

Fèisean a
tha nam

buill

Oifigear Leasachaidh na
Tuath Ghàidhealtachd

Nicola Marshall (IN)

Oifigear Leasachaidh
Trèanaidh

Iona NicDhòmhnaill (P)

Sgioba Leasachaidh
Gàidhlig

Dùghlas Beck (IV)
& Calum Ailig Mac a’

Mhaoilinn (IV)
Oifgear Dìon

Chloinne
Sandy Gray 0.2 (P)

Luchd-taic nam Fèisean
Fiona NicAonghais 0.6 (ST)

Cairistìona Nic an t-Saoir 0.8 (L)

Oifigear Leasachaidh
Loch Abar

Ingrid NicEanraig (AG)

Naidheachdan & PR
Chris DePlano (P)

Manaidsear
Leasachaidh

Dàibhidh Boag (IN)

Oifigear Ionmhais is
Rianachd

Anna Willoughby (P)

Neach-taic Rianachd
Elaine Fhearghasdan 0.3 (P)

Stiùiriche
Art MacCarmaig (P)

Cùmhnant YMI air a’
Ghàidhealtachd

Rae NicEacharna 0.2 (P)
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6 Ballrachd is Obair nam Fèisean

Na h-Eileanan Siar    
 1. Fèis Taigh Dhonnchaidh  2. Fèis Eilean an Fhraoich  3. Fèis Eilean na Hearadh  4. Fèis Tìr an Eòrna
 5. Fèis Tìr a' Mhurain  6. Fèis Bharraigh  7. Fèis an Rubha  

A’ Ghàidhealtachd    

 8. Fèis Air an Oir  9. Fèis Rois Òigridh 10. Fèis Rois nan Deugairean 11. Fèis Rois Inbhich
12. Fèis Chataibh 13. Fèis Thròdairnis 14. Fèis Ratharsaidh 15. Fèis nam Bealach
16. Fèis an Earraich 17. Fèis Alba 2006 18. Fèis Òigridh na Mara 19. Fèis Chille Mhòraig
20. Fèis Inbhir Narainn 21. Fèis a' Bhaile 22. Fèis na h-Òige 23. Fèis Farr
24. Fèis Ghleann Albainn 25. Fèis Eige 26. Fèis nan Garbh Chrìochan 27. Fèis Lochabair
28. Fèis Spè  

Earra-Ghàidheal & Bòid    

29. Fèis Thiriodh 30. Fèis Mhuile 31. Fèis Latharna 32. Fèis Ìle
33. Fèis Ceann Loch Goibhle 34. Fèis Dhùn Bhreatainn  

Sgìrean Eile    

35. Fèis Obar Dheathain 36. Fèis Òigridh Glaschu 37. Fèis Innis an Uillt 38. Fèis Lannraig a Tuath
39. Fèis sa Mheadhan 40. Fèis Dhùn Èideann 41. Fèis Ghlaschu 42. Fèis Arainn
43. Fèis Naomh Conbhal    

Photography by Elizabeth Bain
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Sgìre na Fèise: Na h-Eileanan Siar     

Ainm na Fèise Àite Prìomh Fhèis Clasaichean fad na bliadhna Leasachaidhean ùra Rudan Eile

Fèis Taigh
Dhonnchaidh

Nis, Eilean Leòdhais Chaidh an Fhèis seo a chumail
ann an co-bhuinn ri Ceòl Nis 1-
5mh An Lùnastal. Bha na
clasaichean cloinne na bu
shoirbheachail agus bha
barrachd dhaoine an làthair na
bh’ ann riamh roimhe.

Tha Fèis Taigh Dhonnchaidh a’
ruith taghadh de chlasaichean
fad na bliadhna, nam measg
am bogsa-putain is giotàr, tòrr
dhiubh tro mheadhan na
Gàidhlig.

Tha e na amas CD dhen
Fhèis ann an 2007
fhoillseachadh.

Fèis Eilean an
Fhraoich

Steòrnabhagh, Eilean
Leòdhais

Chaidh seo a chumail eadar
24-28mh An t-Iuchar, le 160
duine òg an sàs ann. Chaidh
tòrr a bharrachd chlasaichean
a lìbhrigeadh tro mheadhan na
Gàidhlig.

Tha an clas obair-buidhne do
dheugairean “Oidhche
Chiadain” fhathast a’ dol bho
neart gu neart, le tòrr
thachartasan san leabhar-
latha.

Thathar an dùil obair
còmhla ri Fèis Rois air
pròiseact far am bi
deugairean ag obair ann
am buidhnean as t-
Earrach/t-Samhradh 2007.

Fèis Eilean na
Hearadh

Na Hearradh Chaidh an Fhèis a chumail
eadar 10-14 An t-Iuchar, agus
bha an àireamh bu mhotha
riamh an sàs ann, 80 duine òg.
Chaidh na clasaichean dràma
is seinn air fad do chloinn 5-7
bliadhna a dh’aois a chumail
tro meadhan na Gàidhlig
airson a’ chiad uair.

Fèis Tìr an Eòrna Uibhist a Tuath Chaidh an Fhèis bhliadhnail a
chumail 3-7 An t-Iuchar, le 104
an sàs ann. Rim faotainn bha
taghadh de chlasaichean, agus
am measg nan tachartasan
feasgair bha an gèam iomain
eadar sgoilearan is luchd-
teagaisg a bhios ann a h-uile
bliadhna.
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Fèis Tìr a' Mhurain Uibhist a Deas Thèid an Fhèis seo a chumail
gu tur tro mheadhan na
Gàidhlig, agus tha i a’ tàladh
dhaoine bho air feadh na h-
Alba. Chaidh 85 òganaich ann
am-bliadhna, bho 10-14 An
Iuchair. Thòisich clasaichean
ùra a bha a’ teasgasg sgilean
dannsa Innse Gall is sgilean
sna meadhanan.

Cuiridh an Fhèis
taisbeanadh air dòigh de
ghnìomhachd is
phearsaichean aig Taigh-
tasgaidh Chill Donnain as t-
samhradh 2007.

Fèis Bharraigh Barraigh Chaidh a’ phrìomh Fhèis a
chumail eadar 16-21mh An t-
Iuchar, le 150 duine òg an
làthair, agus bha taghadh
farsaing de chlasaichean is
cur-seachadan ann air an
oidhche. Nam measg bha an
oidhche phìobaireachd
bhliadhnail aig Caisteal
Chìosamul ann am Bàgh a’
Chaisteil.

Tha Fèis Bharraigh a’ ruith tòrr
dhiofar chlasaichean fad na
bliadhna, nam measg an
fhidheall, am bogsa agus
pìobaireachd. Stèidhicheadh
clasaichean eile do luchd-ciùil
aig a bheil barrachd eòlais le
taic bho Chlann ann an Èis
agus tabhartasan Neo-
fhoirmeil YMI.

A thuilleadh air na
clasaichean, ri linn an
tabhartais bho Chlann ann
an Èis b’ urrainn dhan Fhèis
neach-obrach fhastadh 17
uairean san t-seachdain
airson bliadhna.

Thathar ag amas air
BarraFest a chumail mar
phàirt de Ghàidhealtachd
2007, 27mh is 28mh An
t- Iuchar.

Fèis an Rudha An Rudha, Eilean Leòdhais B’ e seo a’ chiad bhliadhna aig
Fèis an Rudha agus shoirbhich
leotha gu mòr, le 42 duine òg
an sàs bhon sgìre, 7-11 An
Lùnastal.
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Sgìre na Fèise: Ceann a Tuath na Gàidhealtachd     

Ainm na Fèise Àite Prìomh Fhèis Clasaichean fad na bliadhna Leasachaidh ùra Rudan Eile

 Fèis Air an Oir Iar-thuath Chataibh Tha an comataidh a’ cumail na
prìomh Fhèis aca ann an Talla
an t-Sratha gach Ògmhios,
agus airson crìoch a chur air
tachartasan an latha tha
cuirm-chiùil mhòr is dannsa
ann.

Tha an Fhèis fhathast a’ ruith
prògram de chlasaichean a
chumar gach cola-deug ann an
Àrd-sgoil Fàrr, nam measg
teagasg air a’ mheur-chlàr, am
bogsa, an giotàr, an fhidheall,
am feadan, an druma, an
fhìdeag agus seinn.

 Fèis Rois Òigridh Ulapul B’ e an Fhèis òigridh a’ chiad
tachartas am-bliadhna, agus i
fosgailte do dh’òigridh ann an
clas 4-7 sa bhun-sgoil. Bha
120 duine uile gu lèir an sàs
ann bho 3-7 An Giblean ann an
Ulapaul.

Tha Fèis Rois a’ cumail orra le
bhith cur air dòigh prògram
fad na bliadhna de
chlasaichean air feadh na
sgìre. An lùib seo cuideachd
tha taghadh de shàr
chlasaichean sònraichte, agus
seiseanan do dheugairean.

Fhuair Fèis Rois taic bhon
Mhaoin Leasachaidh aig
Fèisean nan Gàidheal gus
cuideachadh le bhith cur air
dòigh cuirm-chiùil
shònraichte a bha a’
comharrachadh 21 bliadhna
de dh’Fhèis Rois mar phàirt
dhen Fhèis Celtic
Connections san
Fhaoilteach 2007.

B’ e tachartas gu math
trang a bh’ ann an
Cuairt-cèilidh Fèis Rois a-
rithist as t-samhradh
2006, le tachartasan air
feadh Siorrachd Rois,
nam measg Fèis
Belledrum san Lùnastal
agus Blas.

Fèis Rois nan
Deugairean

Ulapul Tha an Fhèis fosgailte do
dhaoine nas sine gu daoine
òga san àrd-sgoil, agus coltach
ris an Fhèis òigridh tha a’
mhòr-chuid a’ fuireach ann
cuideachd. Uile gu lèir bha 172
òganaich, a’ mhòr-chuid
dhiubh à Siorrachd Rois ach le
cuid bho àiteachan nas fhaide
air falbh, an sàs ann eadar 9-
13mh An Dàmhair.

Fèis Rois Inbhich Ulapul Chan eil tachartas eile coltach
ri Fèis nan Inbheach fhathast,
agus bha 2006 a cheart cho
sònraichte ri bliadhnaichean
eile. Uile gu lèir, bha còrr is
300 duine bho air feadh Alba
agus bho thall thairis an sàs
ann.
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agus bho thall thairis an sàs
ann.

Fèis Chataibh Goillspidh Chaidh an Fhèis bhliadhnail a
chumail eadar 3-7mh An t-
Iuchar, le àireamhan gu math
fallain an làthair a-rithist. Bha
taghadh farsaing de
chlasaichean rim faotainn,
agus aig deireadh na
seachdain bha cuirm-chiùil air
leth math ann.

Bha Fèis Chataibh
soirbheachail le bhith
faighinn maoineachadh gus
leabhran is CD de dh’òrain
a bha co-cheangailte ris an
Fhèis a dhèanamh.

Goirid às dèidh na
prìomh Fhèise tha a’
Chuairt-cèilidh ann, a
bha anabarrach
soirbheachail a-rithist,
agus i a’ siubhal dhan a
h-uile ceàrnaidh dhen
sgìre, bho thuath gu
deas agus bhon ear chun
an iar.

Fèis Thròdairnis Tròndairnis, Ceann a
Tuath an Eilein
Sgitheanaich

Chùm an Fhèis a’
Choinneamh Bhliadhnail
aca san t-Sultain, agus
chaidh aontachadh gun
stadadh iad an Fhèis an-
dràsta, seach gun do
dh’fhàg feadhainn de
bhuill a’ chomataidh an
sgìre o chionn ghoirid.

Fèis Ratharsaidh Ratharsaidh Chaidh Fèis Ratharsaidh a
chumail aig an deireadh-
sheachdain fada sa Ghearran,
agus b’ ann soirbheachail a
bha e a-rithist. A thuilleadh air
daoine òga bho Ratharsaidh,
tha an tachartas a’ tàladh
dhaoine bho air feadh an Eilein
Sgitheanaich is Loch Aillse.

Fèis a' Bhealaich A’ Chomraich Chùm Fèis a’ Bhealaich am
prìomh thachartas aca air an
deireadh-sheachdain 22mh is
23mh An t-Sultain. An lùib seo
bha clasaichean le clann bho
chuid de na bun-sgoiltean
ionadail sa Chomraich
Dihaoine, agus latha a
bharrachd de chlasaichean
Disathairne.

Chuir comataidh na Fèise
iarrtas a-staigh dhan
Mhaoin Leasachaidh airson
cosgaisean DVD a
dhèanadh sanasachd air
Gàidhlig ann an sgìre na
Comraich.
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Fèis an Earraich An t-Eilean Sgitheanach is
Loch Aillse

Chaidh Fèis na bliadhna a
chumail sa chiad seachdain
dhen Ghiblean ann am Port
Rìgh. Bha daoine òga bho air
feadh na sgìre an làthair gus
dol an sàs ann an caochladh
chlasaichean.

Tha Fèis an Earraich a’ ruith
prògram de chlasaichean, nam
measg am bogsa, an fhidheall,
pìobaireachd agus an druma,
agus na clasaichean sin a’ dol
fad na bliadhna san Eilean
Sgitheanach is Loch Aillse.

Chùm Fèis an Earraich
Cuairt-cèilidh san sgìre as
t-samhradh 2006 a bha
air leth soirbheachail, le
taic a bharrachd bho
LEADER+ Ceann a Tuath
na Gàidhealtachd.

Fèis Alba Am Ploc Chaidh Fèis Alba na bliadhna-
sa a chumail sa Phloc, fo stiùir
chùramach Dhòmhnaill
Sheathaich. Bha buidhnean
bho Fhèis an Earraich is Fèis
Loch Abar ann, còmhla ri
buidheann bhon Edinburgh
Youth Gatherin’.

Fèis Chille Mhòraig Cille Mhòraig, A’
Mhanachainn & Gleann
Urchardan

Chaidh a’ phrìomh Fhèis a
chumail ann an Àrd-sgoil
Ghlinn Urchardain air an
deireadh-sheachdain 15mh is
16mh An t-Sultain. Ged a bha
iarrtasan ro-làimh nas lugha na
bliadhnaichean eile, nochd tòrr
air an latha fhèin agus bha
sluagh math ann a-rithist.

Fèis Inbhir Narainn Inbhir Narann Chùm Fèis Inbhir Narainn a’
phrìomh Fhèis aca san
acadamaidh sa bhaile aig
toiseach an Dàmhair.

Tha an Fhèis cuideachd a’ ruith
prògram farsaing de
chlasaichean fad na bliadhna
ann an sgìre Inbhir Narann.

Chuir Fèis Inbhir Narainn a-
staigh dhan mhaoin
leasachaidh airson airgead
a cheannaicheadh
coimpiutair-uchd agus
uidheamachd oifis co-
cheangailte ris.

Fèis a' Bhaile Inbhir Nis Chùm Fèis a’ Bhaile an Fhèis
bhliadhnail aca eadar 16-20mh
An Dàmhair ann an
Acadamaidh Charleston. Nochd
an àireamh bu mhotha riamh
agus rinn iad obair ionmholta a
thaobh a bhith a’ togail
ìomhaigh na Gàidhlig aig an
tachartas.

Tha an Fhèis a’ cumail oirre le
bhith ag obair gu dlùth le Fèis
na h-Òige ann a bhith
leudachadh chlasaichean
dràma Gàidhlig ann an Inbhir
Nis.

Cheannaich Fèis a’ Bhaile
camara-bhidio agus trì-
chasach gus cleachdadh
ann an clasaichean dràma
agus aig an Fhèis fhèin.
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Fèis na h-Òige Inbhir Nis Chaidh a’ phrìomh Fhèis a
chumail ann an Àrd-sgoil
Inbhir Nis, rè a’ chiad
seachdain de shaor-làithean an
t-samhraidh. Thathar a’ cumail
a’ phrògraim gu tur tro
mheadhan na Gàidhlig agus
tha e a’ tàladh theaghlaichean
bho air feadh Alba.

Chùm an Fhèis grunn Fhèisean
aon-latha feadh na bliadhna,
agus iad a’ cur ris na sgilean a
dh’ionnsaicheadh aig a’
phrìomh Fhèis, agus bha iad
aig an aon àm a’ toirt blas air
grunn sgilean dhan òigridh.

Chuir comataidh na Fèise
iarrtas gu Maoin
Leasachaidh Fèisean nan
Gàidheal agus gu
Gàidhealtachd 2007 gus
“Mìosan na Bliadhna”,
pròiseact le brataichean aig
Stèisean Rèile Inbhir Nis, a
chur air dòigh.

Chùm Fèis na h-Òige
oirre leis a’ cho-
obrachadh dhlùth aca le
Fèis a’ Bhaile agus iad a’
ruith dà bhùth-obrach
dràma Gàidhlig, aonan
airson fileantaich agus
tèile airson luchd-
ionnsachaidh.

Fèis Fàrr Fàrr, Siorrachd Inbhir Nis Chùm Fèis Fàrr an sreath de
chlasaichean aca as t-fhoghar
mar as àbhaist ann an Talla
Fàrr, faisg air Inbhir Nis.

Tha an comataidh gu
mòr an sàs ann an ceòl
gu h-ionadail mar luchd-
eagrachaidh agus bidh
iad a’ cumail chuirmean-
ciùil gu tric san talla
choimhearsnachd.

Fèis Ghlinn Albainn Cille Chuimein is Gleann
Garadh

Bha bliadhna thrang eile aig
muinntir Fèis Ghlinn Albainn, le
50 duine an sàs sa phrìomh
thachartas aca san Iuchair, nas
motha na a’ bhliadhn’ an-
uiridh. Airson a’ chiad uair bha
Fèis Bheag ann do dhaoine nas
òige.

Tha an Fhèis a’ cumail sreath
de chlasaichean fad na
bliadhna, nam measg tha
seisean do dheugairean air
obair-buidhne a th’ ann gu
cunbhalach, agus air a bheil
fèill mhòr.

Chuir Fèis Ghlinn Albainn
iarrtas a-staigh dhan
mhaoin leasachaidh gus an
cuideachadh le bhith dol
nan Companaidh Earranta
fo Bharantas. Thathar a’
dèanamh seo gus ullachadh
airson fèis mith-chiùil mhòr
a chur air dòigh  ann an
2007.

Tha an comataidh ag
amas air fèis mith-chiùil
– NessFest – a chumail
mar phàirt de
Ghàidhealtachd 2007. An
lùib seo bidh àrd-ùrlar
fosgailte ann do
chòmhlain-chiùil òga.

Fèis Spè Bàideanach & Srath Spè Chaidh a’ phrìomh Fhèis a
chumail ann am Bun-sgoil
Bhaile nan Granndach bho 9-
13mh An Dàmhair agus b’ ann
air leth math a chaidh cùisean,
le taghadh math de
chlasaichean gan teagasg le
luchd-teagaisg aig an robh tòrr
eòlais.

Le taic bhon mhaoineachadh
leantainneach bhon roinn neo-
fhoirmeil aig YMI, Pàirce
Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh
agus LEADER+, tha an Fhèis a’
cumail orra le bhith toirt
seachad clasaichean fad na
bliadhna air feadh na sgìre.

Shoirbhich le Fèis Spè le
bhith faighinn airgead
airson pasgan stuthan-
teagaisg a bha a’
ciallachadh gum b’ urrainn
do na Fèisean bùthan-
obrach air sgilean
traidiseanta a ruith.

Tha an comataidh air a
bhith ag obair còmhla ri
Pàirce Nàiseanta a’
Mhonaidh Ruaidh a
dh’ionnsaigh a bhith
stèidheachadh Cuairt-
cèilidh an co-bhuinn ris a’
phàirce as t-samhradh
2007.
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Sgìre na Fèise: Loch Abar     

Ainm na Fèise Àite Prìomh Fhèis Clasaichean fad na bliadhna Leasachaidhean ùra Rudan Eile

Fèis Lochabair An Gearastan A-rithist, chùm comataidh Fèis
Loch Abar prìomh Fhèis a bha
air leth soirbheachail, eadar 3-
7mh An Giblean ann an Àrd-
sgoil Loch Abar. Bha taghadh
farsaing de chlasaichean rim
faotainn, nam measg ealain,
dannsa ceum, am bogsa agus
iomain.

Tha Fèis Loch Abar a’ cumail
orra le bhith ruith prògram de
chlasaichean fad na bliadhna,
a tha air daoine òga a
chuideachadh le bhith togail
sàr sgilean thar nam
bliadhnaichean.

Fhuair Fèis Loch Abar taic
bhon Mhaoin Leasachaidh
gus cuirm-chiùil a chur air
dòigh aig a’
Chruinneachadh ann an
Àrd-sgoil Loch Abar, gus
aire dhaoine a thoirt chun
na Fèise a bha gu bhith
ann.

Chùm Fèisean Loch Abar
a’ chuairt-chèilidh aca a-
rithist am-bliadhna air
feadh na sgìre ann am
mìosan an t-samhraidh.
A rèir na chualas chòrd
iad gu mòr ri daoine.
Chlàraich a’ chòmhlan CD
sa Chèitean agus san
Ògmhios, agus bha seo
ga reic fad na cuairte.

Fèis nan Garbh
Chrìochan

Mùideart, Taobh Siar Loch
Abar

Chùm an comataidh an Fhèis
bhliadhnail aca san Iuchar
2006, le taghadh de dh’òigridh
bhon sgìre ionadail agus bho
nas fhaide air falbh an sàs
ann, 17-21mh An Iuchar.

Tha an Fhèis a’ cumail oirre le
bhith ruith taghadh farsaing de
chlasaichean fad na bliadhna
ann am Mùideart is Taobh Siar
Loch Abar.

Rinneadh obair mhòr am
bliadhna le Comhairle na
Gàidhealtachd, a tha an
dùil Bun-sgoil a thogail ann
an Àth Tharracail. Mar
phàirt dhen togalach ùr
seo, thathar a’ moladh gum
bi seòmar aig an Fhèis
airson clasaichean
cunbhalach a chumail ’s
m.s.s.a.

Fèis Òigridh na Mara Malaig, Mòrar agus Àrasaig Chùm an comataidh a’ phrìomh
Fhèis aca ann am Malaig 4-
7mh An t-Samhain. Tharraing
seo àireamh mhath de dhaoine
òga bhon sgìre ionadail a
fhrithealadh nam bùthan-
obrach a bha rim faotainn.

A thuilleadh air a’ phrìomh
Fhèis, tha taghadh farsaing de
chlasaichean fad na bliadhna
rim faotainn. Tha seo a’ toirt
cothrom do dhaoine òga na
sgilean aca a leudachadh thar
grunn mhìosan, a bharrachd
air an liuthad chlasaichean a
gheibhear aig na prìomh
thachartasan.

Chuir Fèis Òigridh na Mara
iarrtas a-staigh gun Mhaoin
Leasachaidh aig Fèisean
nan Gàidheal agus fhuair
iad airgead airson
uidheamachd
coimpiutaireachd, gus
ionnstramaidean ùra a
cheannach agus gus
goireas a chruthachadh
airson ionnsachadh mu
obair-buidhne.
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Fèis Eige Eilean Eige Chaidh a’ phrìomh Fhèis
bhliadhnail a chumail san
eilean air 21-23 An t-Iuchar
2006, agus i a’ tàladh àireamh
mhath de luchd-tadhail airson
an deireadh-seachdain. A
bharrachd air na bùthan-
obrach tron latha, bha cuirm-
chiùil ann air an oidhche aig an
robh tòrr dhaoine agus chord
a’ chuirm riutha.

Tha an Fhèis ag amas air
deireadh-seachdain de
theagasg a’ bhogsa-putain
a chur air dòigh.

Dealbhan le Christine MacIntyre
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Sgìre na Fèise: Glaschu & Earra-Ghàidheal     

Ainm na Fèise Àite Prìomh Fhèis Clasaichean fad na bliadhna Leasachaidhean ùra Rudan Eile

Fèis Thiriodh Tiriodh Chaidh a’ phrìomh Fhèis a
chumail san Àrd-sgoil eadar
10-14 An t-Iuchar agus bha i
gu math soirbheachail. The e
coltach gur e seo aon de na
Fèisean as fheàrr leis an luchd-
teagaisg, agus ’s e tachartas
ris a bheil fiughair mòr gach
samhradh.

Fèis Mhuile Muile Tha Fèis Mhuile air a bhith ag
obair air sreath de bhùthan-
obrach air feadh an eilein thar
nam beagan bhliadhnaichean a
dh’fhalbh, agus tha iad sin
fhathast gu math
soirbheachail.

Fèis Latharna Baile is Sgìre an Òbain Chaidh a’ phrìomh Fhèis a
chumail ann am Bun-sgoil na
Pàirce, san Òban eadar 10-
14mh An Giblean le
clasaichean rim faotainn ann
an caochladh chuspairean mar
am bodhran, a’ chlàrsach, an
fhidheall agus am bogsa.

Chaidh clasaichean fad na
bliadhna a chumail thar grunn
sheachdainean air Disathairne
ron Fhèis, le clasaichean
giotàir, clàrsaich, bogsa agus
fìdhill. Bha seiseanan aig ìre
nas àirde air obair-buidhne
cuideachd rim faotainn.

Thàinig am pròiseact
eadar Fèis Latharna is
Fèis Mhuile, a fhuair
airgead bhon
Chrannchur, gu crìch as
t-fhoghar 2006. San
fharsaingeachd,
shoirbhich leis agus
thathar ag obair an-
dràsta gus an lean an
obair seo, agus an
leudaich e gu sgìrean eile
ann an Earra-Ghàidheal.

Fèis Òigridh Ìle agus
Dhiùra

Ìle is Diùra Leudaich an Fhèis seo am
bliadhna gu bhith gabhail a-
staigh tachartasan ann an
Diùra airson a’ chiad uair. Ri
linn an leudachaidh seo bha
seachdain shlàn de
thachartasan eadar 19-23mh
An Gearran, leis a’ chiad trì
latha ann an Ìle agus an
Diardaoin / Dihaoine ann an
Diùra.

Tha an Fhèis seo a’ cumail orra
le bhith cur air dòigh sreath de
chlasaichean fad na bliadhna
air an fheadan agus air an
fhidhill.

Chuir an Fhèis iarrtas a-
staigh dhan Mhaoin
Leasachaidh airson an
tachartas a leudachadh,
agus e a’ gabhail a-staigh
Diùra.

Tha an comataidh air a
bhith coimhead ri bhith
stèidheachadh dreuchd
neach-ciùil-còmhnaidh
airson Ìle, Diùra agus
Colobhsa.
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latha ann an Ìle agus an
Diardaoin / Dihaoine ann an
Diùra.

Fèis Ceann Loch
Goibhle

Ceann Loch Goibhle Chaidh a’ phrìomh Fhèis a
chumail air 10mh is 11mh Am
Màrt, agus chòrd an taghadh
de chlasaichean gu mòr ris an
fheadhainn a bha an làthair. B’
e seo a’ chiad uair a mhair an
Fhèis da latha.

Fhuair an Fhèis seo airgead
bhon Mhaoin Leasachaidh
gus am prìomh thachartas
aca a leudachadh gu dà
latha airson a’ chiad uair.
Chaidh seo a chumail ann
an Ionad Àrd Ruaidh agus
chaidh gu math leis.

Fèis Dhùn Breatuinn Dùn Bhreatainn Tha an Fhèis seo a’ cur air
dòigh sreath de chlasaichean
10-seachdain ann an Ionad
Coimhearsnachd Concorde ann
am Dùn Bhreatainn. Am measg
nan seiseanan a bha rim
faotainn bha seinn Ghàidhlig,
clasaichean Gàidhlig, a’
chlàrsach agus an fhidheall.

Fèis Innis an Uillt Drochaid an Easbaig ’S iad pàrantan chloinne a tha
a’ dol dhan roinn Ghàidhlig aig
Bun-sgoil Innis an Uillt a tha
an sàs ann. Bha sreath de
dh’Fhèisean fad latha is leth-
latha ann.

Thairis air a’ bhliadhna a
dh’fhalbh, thòisich an Fhèis
sgioba iomain, agus chuir
iad air dòigh lìog iomain
san sgìre.

Thathar ag amas air Fèis
dà latha ann an 2007-08,
agus tha iad an dòchas
dàimh nas dlùithe a
dhèanamh ri Fèis
Lannraig a Tuath, gu
sònraichte a thaobh a
bhith brosnachadh
iomain am measg clann
le Gàidhlig.

Fèis Lannraig a
Tuath

Condorrat, Lannraig a
Tuath

’S iad pàrantan aig a bheil
clann a tha a’ dol dhan roinn
Ghàidhlig aig Bun-sgoil
Chondorrat a tha a’ cur air
dòigh Fèis Lannraig a Tuath, a
thèid a chumail gach Lùnastal.
B’ ann air leth soirbheachail a
bha i am-bliadhna.
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Fèis Ghlaschu Baile Ghlaschu Thachair an Fhèis
shoirbheachail seo eadar 3mh
is 9mh An Giblean, agus
chaidh tòrr de na clasaichean a
chumail tro mheadhan na
Gàidhlig.

Fèis Àrainn Àrainn Chaidh Fèis Àrainn a chumail
eadar 25mh is 28mh An t-
Iuchar ann an Àrd-sgoil Àrainn
agus shoirbhich leotha gu mòr.

Tha an comataidh a’ cumail
orra le bhith ag eagrachadh
prògram de chlasaichean fad
na bliadhna airson na fìdhle.

Fèis Chille Chonbhail Inbhir Chluaidh, Siorrachd
Rinn Friù, agus Rinn Friù
an Ear

Air eagrachadh thar trì
roinnean comhairle gus
Gàidhlig a bhrosnachadh sa
choimhearsnachd, chaidh a’
phrìomh Fhèis a chumail bho
31 An t-Iuchar gu 4mh An
Lùnastal.

Clasaichean fad na bliadhna air
a’ chlàrsaich, an fhidheall,
seinn Ghàidhlig agus am
feadan.

Fèis Òigridh
Ghlaschu

Baile Ghlaschu ’S e a bh’ anns an Fhèis seo
sreath de bhùthan-obrach
dràma, agus mar thoradh air
na bùthan-obrach seo bha
oidhche de dhràma ann an
Talla Woodside ann an
Glaschu.
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Sgìre na Fèise: Obar Dheathain, Dùn Èideann & Sruighlea     

Ainm na Fèise Àite Prìomh Fhèis Clasaichean fad na bliadhna Leasachaidhean ùra Rudan Eile

Fèis Obar Dheathain Obar Dheathain Chùm an comataidh a’ phrìomh
Fhèis aca eadar 17-19 An
Gearran. Bha taghadh farsaing
de chlasaichean rim faotainn,
agus thàinig cùisean gu crìch
le cuirm-chiùil Diluain.

Chuir Fèis Obar Dheathain
iarrtas a-staigh dhan
Mhaoin Leasachaidh aig
Fèisean nan Gàidheal
airson coimpiutair is clò-
bhualadair ùr a cheannach.

Fèis sa Mheadhan Siorrachd Shruighlea Tha bliadhna caran duilich air a
bhith aig Fèis sa Mheadhan, gu
sònraichte a thaobh ballrachd
sheasmhach air a’ chomataidh
agus cruth stèidhichte air an
tachartas fhèin.

Tha an Fhèis a’ cumail oirre le
bhith cur air dòigh bùthan-
obrach còmhlain fad na
bliadhna. Tha a’ chòmhlain
“Sgiobalta” air a bhith gu math
trang am-bliadhna, agus
chluich iad aig grunn
thachartasan gu h-ionadail.

Fèis Dhùn Èideann Dùn Èideann Chaidh an Fhèis a chumail
eadar 12-15 An Gearran, agus
a-rithist, bha cothrom aig tòrr
dhaoine òga bhon sgìre a dhol
an sàs ann an grunn
chlasaichean.

Tha Fèis Dhùn Èideann a’
leantainn orra le bhith ruith
àireamh mhòr de chlasaichean
seachdaineach sa bhaile.

Chùm Fèis Dhùn Èideann
sreath de chlasaichean
fìdhle is percussion ann an
Sgoil Kaimes a tha toirt taic
do dhaoine òga le
feumalachdan foghlaim
sònraichte.

Dealbhan le Elizabeth Bain, Ewen Wotherspoon and Gordon Willoughby
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7 Cunntas Ionmhais

Fo riaghailtean ùra a thàinig a-staigh bho Oifis Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR),
feumar na cunntasan bliadhnail aig a’ bhuidhinn 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 2007 còmhla ri aithris
cothromachaidh aig a’ cheann-latha sin.

31.3.07 31.3.06
Neo-chuingealaichte Iomlan

maoin maoin
£ £

STÒRAS A-STEACH
Stòras a-steach bho mhaoineachadh
coisinnte
Teachd-a-steach Saor-thoileach 4,560 4,115
Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh 79,740 95,820
Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe 3,205 7,434
Stòras a’ tighinn a-steach bho
ghnìomhachd carthannais
Prìomh Ghnìomhachd 433,269 370,402
Trèanadh 41,519 54,207
Maoin leasachaidh Loch Abar 32,995 32,274
Fèis Bhlas 268,526 146,500
Pròiseact nan Sgoiltean 219,511 181,511
Leasachadh Gàidhlig 95,548 80,717

Stòras iomlan a-steach 1,178,909 972,980

STÒRAS COSGTE
Cosgais ann a bhith cosnadh ionmhas
Reic airson airgead a thogail: cosgais nan
rudan a reiceadh agus cosgaisean eile 2,697 2,530
Gnìomhachd Carthannais
Prìomh Ghnìomhachd 490,808 413,044
Trèanadh 60,571 65,786
Pròiseact TCF 2,319 5,767
Maoin leasachaidh Loch Abar 31,105 33,080
Fèis Bhlas 250,880 147,028
Pròiseact nan Sgoiltean 267,006 283,199
Leasachadh Gàidhlig 86,850 72,391
Cosgaisean riaghlaidh 20,583 11,784

Stòras iomlan a chaidh a chosg 1,212,819 1,034,609

STÒRAS A-STEACH/(A-MACH) RO
CHÌSEAN (33,910) (61,629)

RÈITEACHADH IONMHAIS

Suimean iomlan gun toirt air adhart 146,779 208,408

A’ MHAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR
ADHART

112,869 146,779
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Aithris Cothromachaidh air 31mh Am Màrt 2007

31.3.07 31.3.06
Neo-chuingealaichte Iomlan

maoin maoin
£ £

MAOIN STÈIDHICHTE
Maoin Stèidhichte - 275

MAOIN LUATH
Earrannan 3,478
Luchd-fiach 78,200 87,728
Airgead sa Bhanca 114,003 137,669

192,203 228,875

CREIDEASAICHEAN
Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna (79,334) (82,371)

MAOIN LUATH GU LÈIR 112,869 146,504

MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN
LUATH 112,869 146,779

MAOIN GU LÈIR 112,869 146,779

MAOINEAN
Maoinean neo-chuingealaichte:
Maoin choitcheann 112,869 146,779

MAOINEAN GU LÈIR 112,869 146,779
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Fèisean nan Gàidheal
Taigh a’ Mhill

Port Rìgh
An t-Eilean Sgitheanach

IV51 9BZ
Fòn 01478 613355
Facs 01478 613399

fios@feisean.org
www.feisean.org




