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’S e companaidh earranta fo bharantas a th’ ann am Fèisean nan Gàidheal, leis an 

àireamh-chlàraidh SC130071.  Tha e clàraichte mar bhuidheann-carthannais Albannach le 
OSCR, àireamh-clàraidh SC002040, agus tha e taingeil agus ag aithneachadh na taic a 

gheibhear bhon phrìomh luchd-mhaoineachaidh aige: 
 

Alba Chruthachail | Bòrd na Gàidhlig | Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean 
Riaghaltas na h-Alba  | Comhairle na Gàidhealtachd 

Comhairle nan Eilean Siar | Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tha e a’ toirt toileachas mòr dhomh Aithisg 
Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal airson 2017-18 
a chur fo ur comhair. Bha e na urram dhomh a 
bhith a’ tòiseachadh mar Chathraiche air a’ 
bhuidhinn às dèidh Dhonnchaidh MhicGuaire, a 
bha na Chathraiche rè ùine a bha air leth 
soirbheachail don bhuidhinn. Bu toigh leam an 
cothrom a ghabhail mo thaing a thoirt dha 
airson na taice is an stiùiridh a thug e do Bhuill a’ 
Bhùird agus ar luchd-obrach fhad ’s a bha e air 
Bòrd nan Urrasairean. 
 
Tha an Aithisg Bhliadhnail seo a’ toirt dhuibh 
sealladh mionaideach air ar prògram obrach 
airson na bliadhna, a chaidh aontachadh le Alba 
Chruthachail, Iomairt na Gàidhealtachd is nan 
Eilean agus Bòrd na Gàidhlig. Cuideachd, thug 
sinn seachad grunn sheirbheisean do 
dh’ùghdarrasan ionadail, leithid Comhairle na 
Gàidhealtachd, Comhairle Earra-Ghàidheal is 
Bhòid agus Comhairle nan Eilean Siar. Fhuair 
sinn grunn chùmhnantan bho ùghdarrasan 

ionadail is buidhnean poblach eile, tron t-
seirbheis Fèisgoil againn. 
 
Tha na Fèisean againn a’ cumail orra a’ 
lìbhrigeadh prògram glè mhòr air feadh Alba, a 
tha làn de chothroman do dhaoine òga, agus bu 
toigh leam moladh a dhèanamh air saothair ar 
luchd-obrach shaor-thoileach uile a bhios a’ cur 
seachad ùine a’ toirt taic do dh’adhartachadh 
ealain, cànan is cultar nan Gàidheal. ’S iadsan a’ 
bhuidheann as cudromaiche de dhaoine leis am 
bi Fèisean nan Gàidheal ag obair. 
 
Bha sinn gu math toilichte iarrtas fhaighinn 
airson ballrachd bho Fhèis Chille Bhrìghde an Ear 
agus tha sinn a’ guidhe gach soirbheachas 
dhaibh agus iad an dùil na ciad thachartasan aca 
a chumail nas fhaide air adhart ann an 2018.  Bha 
e cuideachd math Fèis Ghàidhlig Ghlaschu 
fhaicinn a-rithist, às dèidh beagan ùine nuair 
nach robh an fhèis ann, agus tha mi an dòchas 
gun cùm iad orra a’ dol am feabhas mar thaic do 
thuilleadh adhartais le Foghlam tron Ghàidhlig 
sa bhaile. 
 
Bha samhradh trang aig muinntir nan Cèilidhean 
air Chuairt a-rithist agus iad a’ cluich thall is a-
bhos sna sgìrean ionadail aca agus ann an 
àiteachan eile. Bidh an fheadhainn a bhios a’ 
gabhail pàirt sa phròiseact seo a’ togail sgilean is 
eòlas gu math feumail agus tha mi glè mhoiteil 
às cho math ’s a rinn iad. Stèidhichte air na 
modhan-obrach aig na Cèilidhean air Chuairt, 
thug Dràma air Chuairt an aon seòrsa cothruim 
do chleasaichean Gàidhlig agus chaidh am 
pròiseact-dearbhaidh airson na h-iomairt sin a 
thoirt gu buil gu soirbheachail san t-Sultain 
2017. 
 
Bha an t-iarrtas airson Fèisgoil a’ sìor dhol am 
meud air feadh na bliadhna agus tha e na 
adhbhar misneachd a bhith a’ faicinn uiread 
ùghdarrasan ionadail a’ toirt cùmhnant dhuinn 
gus na Seiseanan le Blasad Gàidhlig a thoirt 
seachad sna bun-sgoiltean aca. Chunnacas 
toraidhean fìor mhath a-rithist bho ar 
pròiseactan dràma, agus dh’obraich ar 
pròiseactan dràma-oideachaidh, Meanbh-
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Chuileag, Hùb-Hàb agus Sporan còmhla ris an 
àireimh as motha riamh de sgoilearan  ann an 
sgoiltean is sgoiltean-àraich air feadh na 
dùthcha. 
 
Chaidh trì tachartasan còmhnaidh a chumail sa 
bhliadhna a dh’fhalbh: 5 Latha, An Sgoil 
Shamhraidh Dràma agus Fèis nan Òran, agus 
chaidh iad sin uile a chumail sa Ghàidhlig. Bha 
grunn math dhaoine an làthair aig gach 
tachartas agus fhuair na daoine a ghabh pàirt 
annta cothroman oideachaidh air leth. 
 
Ged a bha tòrr mì-chinnt ann a thaobh taic-
airgid do Bhlas, bha sinn toilichte gun do rinn 
Comhairle na Gàidhealtachd co-dhùnadh cumail 
orra leis an taic aca don fhèis ann an 2017. Uile-
gu-lèir, chaidh 38 tachartasan a chumail air a’ 
Ghàidhealtachd agus ann an Earra-Ghàidheal, 
agus airson a’ chiad uair, sna h-Eileanan Siar. Tha 
an fhèis cho soirbheachail ’s a bha i riamh agus 
tha coimhearsnachdan dùthchail a’ faighinn 
cothrom sònraichte èisteachd ri cuid den luchd-
chiùil is seinneadairean Gàidhlig as fheàrr a th’ 
againn agus abair gu bheil bratach cànan is 
cultar nan Gàidheal air a togail an àirde fad ùine 
na fèise. 
 
Chaidh na ciad thachartasan a chraoladh le 
FèisTV bho Fhèis Bhlas agus fhuaras beachdan 
gu math taiceil bho dhaoine ris an do chòrd an t-
seirbheis ùr seo. Leis na tachartasan eile a tha e 
san amharc dhuinn a chraoladh sa bhliadhna ri 
thighinn agus leis an iomairt ùir ‘Oide’ - 
bhidiothan teagaisg air-loidhne - tha mi  
cinnteach gum bi FèisTV a’ dol am meud agus 
gum bi e na ghoireas air leth luachmhor do 
dh’Fhèisean nan Gàidheal, agus e a’ toirt 
cothrom dhuinn ruighinn air luchd-amhairc air 
feadh an t-saoghail. 
 
Bha mi air mo dhòigh glan fhaicinn gun deach 
aithne a thoirt do dh’obair Fèisean nan Gàidheal 
nuair a ghlèidh a’ bhuidheann Duais 
Eaconamach na Gàidhlig aig na Duaisean 
Gàidhlig ann an 2017, a chaidh a chur air dòigh 
le Bòrd na Gàidhlig agus a tha a’ faotainn taic 
bhon Daily Record. 
 
Tha sin an comain nam buidhnean 
maoineachaidh a tha leantainn orra leis an taic 
aca do ar n-obair. Bha sinn gu sònraichte 

toilichte aontaidhean maoineachaidh ùra a chur 
air dòigh le HIE is Alba Chruthachail airson trì 
bliadhna, agus sinn a’ faighinn maoineachadh 
cunbhalach bho Alba Chruthachail airson 2018-
21 leis an aonta acasan. Cuideachd, fhuair sinn 
dearbhadh air maoineachadh bho 
EventScotland airson tachartas mòr, leis an ainm 
Òran Mòr, a bhios mar phàirt de Bhliadhna na h-
Òigridh agus a thèid a chumail mar phàirt de 
dh’Fhèis Bhlas 2018. Bheir am maoineachadh sin 
taic cuideachd do choimisean ùr le neach òg 
agus don chonsairt, Ceòl nam Fèis.  
 
Bu toigh leam taing a thoirt do na Buill eile air a’ 
Bhòrd, agus gu h-àraidh don fheadhainn a tha 
air am Bòrd fhàgail sa bhliadhna a dh’fhalbh - 
Seumas Caimbeul, Peigi NicIllInnein, Donnchadh 
MacGuaire, Ùisdean Robasdan agus Elaine 
Spence. Tha mi cuideachd a’ cur fàilte mhòr air 
na Buill ùra a thàinig nan àite – Anna 
NicAmhlaigh, Anna Mhoireach, Colin Sandilands, 
Sarah-Jayne Shankland agus Seòras Stoddart. 
Tha sinn fada nan comain airson na h-obrach a 
rinn iad às leth Fèisean nan Gàidheal. 
 
Sa bhliadhna a dh’fhalbh, thug sinn soraidh slàn 
do Raonaid Harris a bha air a bhith ag obair 
dhuinn airson 5 bliadhna mar Oifigear 
Leasachaidh agus a rinn tòrr obrach phrìseil don 
bhuidhinn, gu h-àraidh an obair a rinn i ann a 
bhith a’ stiùireadh a’ phròiseict, Fuaran. Tha sinn 
a’ guidhe gach soirbheachas dhi san dreuchd ùir 
aice mar nurs. Bha sinn gu math toilichte fàilte a 
chur air Nicola Simpson a thill thugainn às dèidh 
dhi a bhith air fòrladh màthaireil, agus air Karen 
Oakley a fhuair an dreuchd aig Raonaid, agus a 
bha air a bhith ag obair againn mar Oifigear 
Leasachaidh air cùmhnant sealach mu thràth. 
 
San dealachadh, bu toigh leam an cothrom a 
ghabhail, às leth Bhòrd nan Urrasairean, ar taing 
dha-rìribh a thoirt do luchd-obrach Fèisean nan 
Gàidheal a bhios ag obair cho cruaidh agus le 
uiread dealais is dìoghrais agus a tha a’ sìor 
lìbhrigeadh thoraidhean anabarrach math don 
bhuidhinn. Tha mi a’ guidhe gach soirbheachas 
dhaibhsan, agus do na Fèisean uile, sna 
bliadhnaichean ri thighinn. 
 
Cairistìona Ghreumach 
Cathraiche 
Sultain 2018 
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Fèisean 
Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt ann am Fèisean 6,648 

An àireamh luchd-èisteachd airson consairtean nam Fèisean 6,808 

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £243,083 

An t-sùim iomlan air a cosg leis na Fèisean £924,648 
 

Cèilidhean air Chuairt 
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £54,243 

An àireamh luchd-èisteachd airson tachartasan nan Cèilidhean air Chuairt 20,360 
 

Fèisgoil  
An àireamh dhaoine a ghabh pàirt ann an tachartasan Fèisgoil 10,461 

An àireamh luchd-èisteachd airson taisbeanaidhean Fèisgoil 6,223 
 

Blas agus Taisbeanaidhean Eile 
An àireamh luchd-èisteachd airson tachartasan Blas agus taisbeanaidhean 12,851 
 

Tasgadh 
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn do phròiseactan Tasgadh £31,500 

Luach iomlan nam pròiseactan Tasgadh £121,313 

An àireamh dhaoine a ghabh pàirt ann am pròiseactan Tasgadh 1,576 

An àireamh luchd-èisteachd airson pròiseactan Tasgadh 5,030 
 

Na Meadhanan 
Luchd-èisteachd Telebhisein is Rèidio (tuairmse) 120,000 

Seallaidhean air bhideothan air-loidhne (bhon phrìomh 50 a chaidh a lorg) 71,911 
 

ÀIREAMHAN IOMLAN 

TABHARTASAN IOMLAN A CHAIDH A GHEALLTAINN ANN AN 2017-18 £328,826 

GU LÈIR: TIONNDADH-AIRGID NAM FÈISEAN AGUS FÈISEAN NAN GÀIDHEAL £2,690,178 

GU LÈIR: DAOINE A CHUIR SEACHAD ÙINE GU SAOR-THOILEACH 760 

GU LÈIR: LUCHD-TEAGAISG A BHA AN SÀS SA PHRÒGRAM OBRACH 961 

GU LÈIR: LUCHD-CIÙIL A BHA AN SÀS ANN AN CUIRMEAN IS TAISBEANAIDHEAN 535 

GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD AIG TACHARTASAN 81,035 

GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD a’ toirt a-steach MEADHANAN 272,946 

AN ÀIREAMH DE DH’OBRAICHEAN AIR AN CRUTHACHADH TRON PHRÒGRAM 95.3 
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Tha e na amas is na rùn do dh’Fhèisean nan Gàidheal a bhith ag altram nan comasan cruthachail aig 
òigridh, a’ toirt aithne do na sgilean aca agus a’ toirt chothroman dhaibh a dhol am feabhas agus gus 
soirbheachadh. Tha sinn air cur romhainn obrachadh còmhla ri coimhearsnachdan air feadh Alba, agus 
sinn a’ toirt taic do sgiobaidhean dìcheallach de luchd-obrach saor-thoileach is proifeiseanta gus daoine 
a bhrosnachadh gu bhith a’ gabhail pàirt is tlachd ann an ealain is cultar na Gàidhlig, agus nì sin 
cinnteach gum bi ar cànan is dualchas fhathast a’ dol am feabhas agus air an aithneachadh mar 
dhìleaban prìseil a tha neartachadh dualchas sònraichte na h-Alba. 
 
Tha ceithir targaidean leasachaidh a tha a’ toirt taic do dh’amasan Fèisean nan Gàidheal: 
 
(1) Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean 
(2) A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan 
(3) A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an lùib Oideachadh Cruthachail 
(4) A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan Àireamhan aca 
 
Ann an 2017-18 chùm sinne aig Fèisean nan Gàidheal oirnn, agus na Fèisean againn, a’ toirt prògram 
farsaing de theagasg, trèanadh, cuirmean agus tachartasan gu buil a bha a’ toirt taic do na prìomh 
thargaidean againn gu h-àrd.  San earrainn a leanas den Aithisg Bhliadhnail, gheibhear sealladh farsaing 
air prògram obrach na bliadhna sa far an deach sinn an sàs ann an grunn thachartasan is phròiseactan a 
thug barrachd chothroman do choimhearsnachdan air feadh Alba a dhol an sàs ann an ealain, cultar 
agus cànan na Gàidhlig agus tlachd fhaighinn asta. 
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Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean 

Thug sinn taic do 45 Fèisean ann an 2017-18 ann an coimhearsnachdan air feadh na dùthcha, fèisean a 
bha a’ tabhann taghadh farsaing is susbainteach de chothroman do dhaoine òga aois 0-25. Tha Fèisean 
nan Gàidheal a’ toirt taic do na Fèisean tro dhiofar sheirbheisean, a’ gabhail a-steach: tabhartasan 
maoineachaidh, cothrom air stòras ionnsramaidean, seirbheis Disclosure air a ruith bho na h-oifisean 
againn, taic le Gàidhlig, maoin leasachaidh airson phròiseactan ùra is innleachdach, àrachas iomlan agus 
trèanadh do ar luchd-obrach saor-thoileach gus an cuideachadh le bhith a’ toirt nam prògraman 
bliadhnail aca gu buil. Tha Oifigear Leasachaidh ann a tha an urra ris gach Fèis, a bhios ag obair gu dlùth 
còmhla ris a’ chomataidh gus dèanamh cinnteach gu bheil an taic a tha dhìth orra aca gus na h-amasan 
leasachaidh agus na prògraman bliadhnail aca a choileanadh. 
 
Tha a’ chuairt-litir ràitheil air-loidhne againn, Faileas, a’ toirt dhuibh nan naidheachdan as ùire agus 
gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an sin air tachartasan is obair nam Fèisean. Chithear gu h-ìosal taghadh 
de rudan cudromach a choilean na Fèisean ann an 2017-18:  Às dèidh ùine ghoirid nuair nach robh i ann, chaidh Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a stèidheachadh as ùr 

agus chaidh na ciad thachartasan aca a chumail eadar 26 is 28 Cèitean.  Chuir Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra, Fèis an Tairbeirt agus Fèis Latharna làithean le bùithtean-obrach air 
dòigh agus fhuair iad taic airson sin bho Fhèis Chiùil is Dhannsa na Gàidhealtachd is nan Eilean agus 
Stèidheachd Alba.  Chuir Fèis Phàislig clasaichean adhartach air dòigh don chloinn le barrachd eòlais  agus fhuair iad 
cothrom cluich aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba a chaidh a chumail ann am Pàislig san 
Dùbhlachd 2017.  Chùm Fèis Tìr a’ Mhurain sreath de bhùithtean-obrach airson seinn Ghàidhlig agus airson an 
fheadain/na pìoba.  Chuir Fèis a’ Bhaile clasaichean dannsa-ceum air dòigh gach mìos.  Chomharraich Fèis Lochabair, Fèis na h-Òige agus Fèis Eilean na Hearadh an 25mh ceann-bliadhna 
aca, agus iad a’ cumail diofar thachartasan gus a’ chlach-mhìle shònraichte sin a chomharrachadh.  Chùm Fèis Chataibh deireadh-seachdain air leth soirbheachail air obair-chòmhlain san t-Samhain.  Chuir Fèis Spè sreath de bhùithtean-obrach airson dannsa-ceum air dòigh mar phàirt den phrògram 
thrèanaidh airson muinntir a’ Chèilidh air Chuairt aca.  Dh’obraich Fèis Lannraig a Tuath gu dlùth còmhla ri Àrd-sgoil Greenfaulds gus clàr Nollaig a 
dhèanamh, ‘S e Nollaig a th’ann.  Dh’fhoillsich an clas obair-chòmhlain aig Fèis Dhùn Èideann a’ chiad CD aca airson obair-chòmhlain, 
Spionnadh.  Fhuair Fèis Chataibh, Fèis Inbhir Narainn, Fèis Tìr an Eòrna agus Fèis Latharna uile maoineachadh bho 
Mhaoin Coimhearsnachd a’ Cho-op.  Chaidh Fèis Chille Bhrìghde an Ear a chur air bhonn mar bhall de dh’Fhèisean nan Gàidheal san t-
Sultain 2017 agus cumaidh iad na ciad thachartasan aca as t-fhoghar 2018.  Bha deireadh-seachdain glè shoirbheachail aig Fèis Mhoireibh nuair a chuir iad air dòigh bùithtean-
obrach ann am Baile nan Gòrdanach agus ghabh còrr is 40 neach pàirt annta.   Bha an Gearran gu h-àraidh trang do dh’Fhèis Inbhir Narainn le Latha na Fèise a bhios aca gach 
bliadhna, latha pìobaireachd agus deireadh-seachdain airson ionnsachadh mu bhith a’ cluich còmhla 
air a lìbhrigeadh le John Somerville. 

’S e prìomh adhbhar Fèisean nan Gàidheal, taic a thoirt do na Fèisean agus na Fèisean 
adhartachadh, agus e na amas dhuinn dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig a h-uile  
duine pàirt is tlachd a ghabhail sna h-ealain thraidiseanta. Tha sinn a’ toirt aithne do agus 
a’ cur luach san obair fhìor mhòr a tha luchd-obrach saor-thoileach a’ dèanamh agus iad  
a’ cur air dòigh agus a’ lìbhrigeadh nam prògraman teagaisg agus tha e mar  
phrìomhachas dhuinn dèanamh cinnteach gum faigh iad an taic a tha dhìth orra agus  
gum faigh iad cothrom air an taghadh farsaing de sheirbheisean a th’ againn. 
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 Chùm Fèis Taigh Dhonnchaidh latha le bùithtean-obrach agus consairt leis a’ chòmhlan aig Aonghas 
MacNeacail. 

 
A’ Mhaoin Leasachaidh 
Fhuair 6 pròiseactan aig na Fèisean taic bhon Mhaoin Leasachaidh againn ann an 2017/18. Thugadh 
seachad tabhartasan luach £31,851 uile-gu-lèir airson phròiseactan san robh luach iomlan de £43,000. 
 
Fèis nan Òran 
Chaidh Fèis nan Òran a chumail eadar 23 is 25 Gearran 2018 
far an do ghabh 9 sheinneadairean Gàidhlig òga pàirt ann 
an seiseanan leis na h-oidean, Kathleen NicAonghais agus 
Seumas Greumach. 
 
A’ Choinneamh Bhliadhnail agus A’ Cho-labhairt 
Chaidh Coinneamh Bhliadhnail is Co-labhairt air leth soirbheachail a chumail ann am Baile a’ Chaolais san 
t-Sultain 2017, agus b’ i Màiri Anna NicUalraig, an seinneadair is craoladair Gàidhlig, a bh’ againn mar 
aoigh gus prìomh òraid na Co-labhairt a thoirt seachad. 
 
Bha seisean aig riochdairean nam Fèisean le deasbad fosgailte air an iomadh nì a tha dhìth gus Fèis 
shoirbheachail a chumail agus thugadh seachad fiosrachadh farsaing air GDPR agus cùisean co-
ionannachd is iomadachd. 
 
Chaidh na molaidhean is beachdan bhon latha a chur còmhla, agus bheir iad stiùireadh do na 
leasachaidhean a bhios ann san ùine air thoiseach, agus chaidh cuid de na leasachaidhean sin a chur an 
sàs mu thràth. 
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A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ann an 2017-18 tro ar prògram trèanaidh chaidh grunn chothroman trèanaidh a thoirt do ar luchd-
obrach, luchd-obrach saor-thoileach nam Fèisean, luchd-frithealaidh nam Fèisean agus do dh’oidean. 
 
Chaidh 128 seiseanan trèanaidh a chumail do luchd-obrach air feadh na bliadhna, nam measg bha 
sgilean Gàidhlig, margaidheachd, buidseatan, dìon dàta, ciad chobhair agus a’ cleachdadh phrògraman 
coimpiutair leithid Excel is Photoshop. 
 
Ghabh buill chomataidhean nam Fèisean pàirt ann an seiseanan trèanaidh air feadh na bliadhna a bha a’ 
coimhead air cuspairean leithid: dìon chloinne, ciad chobhair, measadh chunnartan agus Gàidhlig. Uile-
gu-lèir, ghabh 101 luchd-eagrachaidh is luchd-frithealaidh nam Fèisean pàirt ann an 108 seiseanan 
trèanaidh. 
 
Fhuair luchd-ciùil nan Cèilidhean air Chuairt seachdain de dhian-oideachadh aig Fèis Alba san Iuchar, 
agus sin a’ togail air na dh’ionnsaich iad aig tachartasan trèanaidh a chaidh a chur air dòigh roimhe air 
diofar dheireadh-seachdainean sna sgìrean aca fhèin. Mus deach iad air chuairt, ghabh a h-uile neach-
ciùil òg pàirt ann am bùithtean-obrach gus cur ris na sgilean aca agus na sgilean sin a leasachadh, agus 
iad ag ionnsachadh mu: a’ sanasachd thachartasan, dòighean gus feum a dhèanamh de na meadhanan 
sòisealta, innleadaireachd fuaime, òrain agus cànan na Gàidhlig agus dannsadh cèilidh. Fhuair daoine 
cothrom obrachadh còmhla ri luchd-ciùil traidiseanta ainmeil a thug comhairle dhaibh a thaobh a bhith 
a’ roghnachadh is a’ cur air dòigh ceòl airson nan cèilidhean.  
 
Trèanadh do dh’Oidean 
Chaidh crìoch a chur air na cùrsaichean trèanaidh ùra againn do dh’oidean ann an 2017, a chaidh a 
dhealbh le Iain Fionnlagh MacLeòid. Chaidh dà thachartas, ‘Trèanadh don Luchd-trèanaidh’, a chumail 
san t-Samhain 2017 agus sa Mhàrt 2018 agus tha 6 luchd-trèanaidh ùra uidheamaichte a-nis gus 
trèanadh a thoirt seachad. 
 
Chaidh an cùrsa a dhealbh gus am bi e inntinneach agus gus daoine a bhrosnachadh gu bhith a’ gabhail 
làn-phàirt san trèanadh, agus bithear a’ toirt sùil gu h-àraidh air na cuspairean a leanas: sgilean teagaisg 
coitcheann, fiosrachadh bunaiteach mu na Fèisean, reachdas, poileasaidhean Fèisean nan Gàidheal, 
prìomh sgilean teagaisg, a’ cumail rian air clas, dìon chloinne, sgilean Gàidhlig agus dleastanasan 
rianachd an oide. 
 
Chaidh a’ chiad latha trèanaidh airson oidean a chumail ann an Obar Dheathain sa Mhàrt agus chòrd e ri 
daoine. Thèid làithean trèanaidh eile, a ghabhas lìbhrigeadh ann an Gàidhlig no Beurla, a thabhann ann 
an 2018-19 fhad ’s a bhios prògram nan cùrsaichean a’ dol air adhart. 
 
Trèanadh Iomairt Chiùil na h-Òigridh (ICO) agus Blasad Gàidhlig 
Chaidh latha trèanaidh airson oidean ICO a chumail san Lùnastal mus do thòisich bliadhna na sgoile. Bha 
32 oidean an làthair a ghabh pàirt ann am bùithtean-obrach a bha a’ coimhead air dòighean-teagaisg, 
taghaidhean de cheòl is òrain, mar a chumas iad rian air clas agus geamannan gus dèanamh cinnteach 
gun robh iad uidheamaichte agus misneachail gu leòr gus teagasg ann an sgoiltean.  

Tha na Fèisean air soirbheachadh gu mòr ann a bhith a’ brosnachadh dhaoine gu bhith  
dol an sàs sna h-ealain, agus ann a bhith a’ leasachadh thàlantan dhaoine. Tha an obair  
againn air buaidh a thoirt, agus bidh i a’ toirt buaidh fhathast, air na sgilean cruthachail,  
cànain is sòisealta aig an òigridh a ghabhas pàirt sna Fèisean. Tha sinn a’ gabhail ris gum  
feum sinn cumail oirnn a’ cosg airgead air a bhith a’ leasachadh sgilean nan daoine a tha 
 a’ lìbhrigeadh ar prògraim feuch am faigh sinn na builean as fheàrr as urrainn às. 
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A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an Lùib 
Oideachadh Cruthachail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thàinig tuilleadh leudachaidh air obair Fèisgoil ann an 2017-18 agus sinn a’ lìbhrigeadh taghadh farsaing 
de phròiseactan do Bhuidhnean Poblach is Ùghdarrasan Ionadail air feadh na dùthcha. Am measg nan 
seirbheisean aig Fèisgoil tha clasaichean Gàidhlig, clasaichean ann an ceòl, obair dràma agus trèanadh 
gus am bi daoine nas mothachail air a’ Ghàidhlig. Chithear geàrr-iomradh gu h-ìosal air na seirbheisean is 
pròiseactan a chaidh a lìbhrigeadh tron t-seirbheis seo a tha a’ sìor dhol am meud. 
 
Blasad Gàidhlig – Seiseanan le Blasad Gàidhlig 
Bithear a’ toirt sheiseanan le Blasad Gàidhlig seachad ann an sgoiltean a tha air Gàidhlig a roghnachadh 
mar C2 no C3 mar phàirt den Iomairt Chànain aig Riaghaltas na h-Alba. Chaidh sgioba de dh’oidean a tha 
fileanta sa Ghàidhlig fhastadh air chùmhnantan geàrr-ùine agus fhuair iad dian-thrèanadh mus do 
thadhail iad air na sgoiltean. Chithear gu h-ìosal geàrr-iomradh air na seiseanan le Blasad Gàidhlig a 
chaidh a lìbhrigeadh ann an 2017-18:  Ann an sgìre na h-Eaglaise Brice, chaidh 925 seiseanan a lìbhrigeadh airson còrr is 900 sgoilear ann an 

7 sgoiltean rè na bliadhna sgoile.  Chaidh 641 seiseanan a lìbhrigeadh ann an sgoiltean Comhairle na Gàidhealtachd, airson 3,564 
sgoilearan.  Chaidh 23 seiseanan a lìbhrigeadh ann an Dùn Èideann airson 114 sgoilearan ann an 1 sgoil.  Chaidh 15 seiseanan a lìbhrigeadh airson 90 sgoilear ann an 1 sgoil ann an Siorrachd Lannraig a 
Tuath.  Chaidh 42 seiseanan a lìbhrigeadh ann an Glaschu airson 160 sgoilear ann an 1 sgoil.  Chaidh 30 seisean a lìbhrigeadh airson 116 sgoilearan ann an 2 sgoil ann an sgìre Shruighlea.  Chaidh 130 seiseanan a lìbhrigeadh airson 340 sgoilearan ann an 3 sgoiltean ann am Fìobha. 

 
Iomairt Chiùil na h-Òigridh (ICO) 
Às dèidh do lùghdachadh nach beag sa mhaoineachadh a fhuaras bho Chomhairle na Gàidhealtachd, 
chaidh an àireamh de sheachdainean airson chlasaichean ICO a lùghdachadh bho 12 gu 8 airson 173 
sgoiltean san sgìre. A dh’aindeoin sin, thathar fhathast a’ faighinn moladh mòr bho na sgoiltean air an 
iomairt seo agus sin ri linn mar a tha sgioba de dh’oidean eòlach, sgileil againn a bhios a’ toirt seachad 
nan leasanan. 
 
Tha am prògram air a ruith le grunn Fhèisean gus teagasg a thoirt seachad anns gach sgìre agus gus 
cùisean a cho-òrdanachadh gu h-ionadail mar a leanas:  Fèis Chataibh: Cataibh   Fèis an Earraich: An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse   Fèis Inbhir Narainn: Inbhir Narann  Fèis Lochabair: Loch Abar  Fèis Rois: Siorrachd Rois, Inbhir Nis agus Gallaibh   Fèis Spè: Bàideanach is Srath Spè 

Tha Fèisean nan Gàidheal, agus na Fèisean fhèin, fortanach gu bheil sinn ag obair  
còmhla ri buidheann air leth sgileil de dh’oidean thairis air taghadh farsaing de  
phròiseactan is tachartasan. Tha fhios againn gu bheil grunn dhòighean ann sam  
faodadh oidean nam Fèisean feum a dhèanamh de na sgilean aca ann an roinn an  
fhoghlaim fhoirmeil, agus iad a’ dèanamh feum den eòlas is comasan teagaisg aca gus  
obair a dhèanamh an lùib nan ealain agus ann an clasaichean Gàidhlig gus na builean  
a choileanadh a tha dhìth leis a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais, am Plana airson  
Ionnsachadh Cruthachail, am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus iomairtean  
Riaghaltas na h-Alba san fharsaingeachd. 
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Lìbhrig Fèis Phàislig na clasaichean ICO ann an sgoiltean Phàislig le taic bho Chomhairle Siorrachd Rinn 
Friù agus thug Fèis Rois seachad prògram farsaing do Chomhairle Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh. 
 
Seinn 
Rè na bliadhna sgoile, chùm sinn oirnn a’ toirt seachad teagasg ann an seinn ann an còig sgoiltean san 
Eilean Sgitheanach mar phàirt de chùmhnant a bharrachd do Chomhairle na Gàidhealtachd. Bha triùir 
oidean seinn a’ toirt taic do sgoilearan fhad ’s a bha iad ag ullachadh airson a’ Mhòid Ionadail agus am 
Mòd Nàiseanta agus cuirmean sgoile aig deireadh na teirm.  
 
Dràma sna sgoiltean 
B’ e an-uiridh aon de na bliadhnaichean a bu thrainge airson ar prògraim dràma airson sgoiltean agus 
thug sinn seachad 226 seiseanan dràma san deach còrr is 7,000 sgoilear bun-sgoile is àrd-sgoile bho air 
feadh na dùthcha an sàs. 
 
Am measg nam pròiseactan a chaidh a lìbhrigeadh bha bùithtean-obrach ann an sgoiltean ann an Earra-
Ghàidheal is air a’ Ghàidhealtachd agus TÒG, iomairt dràma òigridh a bhios sinn a’ lìbhrigeadh ann an 
com-pàirt ri Eden Court. 
 
Chithear geàrr-iomradh gu h-ìosal air pròiseactan eile a thug sinn gu buil ann an 2017/18. 
 
Meanbh-Chuileag 
Chaidh a’ chuairt nàiseanta bhliadhnail aig Meanbh-Chuileag a chumail thairis air trì seachdainean san 
Dàmhair 2017 agus 3 seachdainean eile sa Ghearran 2018. B’ e cuspair an dealbh-chluiche Am Prionnsa 
Teàrlach agus na Seumasaich. Uile-gu-lèir, chaidh a shealltainn 51 turas ann an 48 sgoiltean, agus ghabh 
1,463 sgoilearan pàirt ann. 
 
Chaidh panto na bliadhna sa, Anna Bheag a’ Chòta 
Dheirg, a shealltainn 28 tursan ann an 44 sgoiltean, agus 
bha taisbeanadh ann don mhòr-shluagh cuideachd, 
agus chunnaic 2,826 daoine uile-gu-lèir e. Chaidh am 
panto a chraoladh air FèisTV cuideachd agus chaidh 
sealltainn air còrr is 200 uair bho chaidh a chur suas air 
an eadar-lìon. 
 
Hùb-Hàb 
Chaidh Hùb-Hàb, an iomairt dràma oideachaidh againn airson nan tràth-bhliadhnaichean, air chuairt 
timcheall sgoiltean is sgoiltean-àraich nan Eilean Siar sa Chèitean 2017, agus iad a’ sealltainn Hùb-Hàb 
agus na Cumaidhean Ceòlmhor do chòrr is 700 duine cloinne. 
 
Sgoil Shamhraidh Dràma 

Chaidh Sgoil Shamhraidh Dràma bhliadhnail Fèisean nan 
Gàidheal a chumail tràth san Iuchar 2017 agus ghabh 12 neach 
pàirt ann. Chaidh sgoil na bliadhna sa a stiùireadh le Daibhidh 
Walker, le taic bho Artair Donald, agus chaidh bùth-obrach ann 
an sgrìobhadh sgriobtaichean a stiùireadh le Catrìona Lexy 
Chaimbeul. Cuideachd, bha cothrom aig an fheadhainn a 
ghabh pàirt ann a dhol gu bùithtean-obrach airson obair le 
pupaidean a lìbhrig Gavin Glover agus rinn iad film còmhla ri 
Dòmhnall Eòin MacFhionghain. Thàinig an sgoil shamhraidh gu 
crìch le taisbeanadhean poblach sa Phloc agus ann an Cille 
Mhoire le taic bho mhuinntir Fèis Thròndairnis.  
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Sporan 
Thug an t-Oifigear Dràma Gàidhlig againn, Aonghas MacLeòid, bùth-obrach chom-pàirteach seachad, 
stèidhichte air sgeulachd Choinnich Odhair, airson 14 sgoiltean air a’ Ghàidhealtachd mar phàirt de Bhlas 
2017 agus ghabh 889 sgoilearan pàirt ann. 
 
5 Latha 
Chaidh 5 Latha a chumail eadar 10 is 15 Giblean 2017 aig Taighean-dubha nan Gearrannan ann an 
Leòdhas. Ghabh 18 duine pàirt ann agus chaidh iad uile an sàs ann an taghadh farsaing de chur-
seachadan is obair, agus iad ag ionnsachadh mun Chlò Hearach, croitearachd, gearradh na mòna, fuine, 
fuaigheal agus fhuair iad clasaichean ann an ceòl is seinn còmhla ri Ellen NicDhòmhnaill, Robaidh Greig 
agus Noraidh MacÌomhair. 
 

Bidh muinntir Chàrlabhaigh a’ toirt taic mhòr dhuinn fad na seachdain agus tha sinn gu mòr nan comain 
airson mar a bhios iad a’ cur fàilte mhòr oirnn gach bliadhna. 
 
Oideachadh mar thaic don Mhòd 
Ann an com-pàirt ris a’ Chomunn Ghàidhealach agus Comataidh Ionadail a’ Mhòid, thug sinn taic do 14 
sgoiltean ann an sgìre Loch Abar fhad ’s a bha iad ag ullachadh airson a’ Mhòid Nàiseanta ann an 2017 a 
chaidh a chumail san sgìre. 
 
Meanbh-Fhèis 
Airson na seachdamh bliadhna, bha e na thoileachas dhuinn latha le Meanbh-Fhèis a chur air dòigh do 
luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus fileantaich air ÀS2 ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh agus chuir sinn air 
dòigh an aon seòrsa tachartais ann an Àrd-sgoil Chùil Lodair. Tha na meanbh-fhèisean seo air 
soirbheachadh gu mòr agus bidh iad a’ cuideachadh le bhith a’ toirt àrdachadh air an àireamh sgoilearan 
a bhios a’ roghnachadh Gàidhlig mar chuspair fhad ’s a tha iad a’ dol tron àrd-sgoil. 
 
Buidhnean Poblach  
Thug sinn barrachd trèanaidh le Fiosrachadh mun Ghàidhlig do luchd-obrach aig Leabharlann Nàiseanta 
na h-Alba agus Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba san t-Samhain 2017 agus san Fhaoilleach 2018. 
 

Chùm sinn oirnn leis a’ chom-pàirteachas againn le Àrainneachd Eachdraidheil Alba gus pròiseactan 
ioma-ealain a thoirt gu buil le buntainneas ri Caisteal Dhùn Èideann agus Taigh-dubh Àrnoil agus sinn a’ 
lìbhrigeadh nam pròiseactan sin ann an sgoiltean faisg air an dà làrach sin.  
 

Dh’obraich sinn gu dlùth còmhla ri Iseabail NicPhàrlain bho O is for Hoolet gus goireasan a chruthachadh 
airson làithean-trèanaidh airson mion-chànanan. 
 

Stèidhich Foghlam Alba frèam-obrach nàiseanta, ùr airson seinn sa bhliadhna a dh’fhalbh, Singing to 
learn, learning to sing, a chaidh a stiùireadh leis a’ Bhuidhinn Com-pàirteachais airson Foghlam Ciùil 
(BCFC). Chaidh iarraidh air Fèisean nan Gàidheal òrain Ghàidhlig a thoirt seachad mar ghoireas airson an 
fhrèam-obrach ùir seo, agus chlàr Eilidh NicCarmaig, aon de na h-oidean againn airson Fèisgoil, sreath de 
bhidiothan a dh’fhaodas sgoiltean fhaicinn tro lìonra air-loidhne.  
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A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan 
Àireamhan aca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cèilidhean air Chuairt 
Tha na Cèilidhean air Chuairt air a bhith a’ dol airson 19 bliadhna a-nis, agus tha iad fhathast a’ toirt 
chothroman air leth do luchd-ciùil òga aois 16-25 piseach a thoirt air na sgilean ciùil aca agus eòlas prìseil 
a chosnadh agus iad a’ faighinn pàigheadh airson a dhol air chuairt leis a’ cheòl aca as t-samhradh.  
 
Thòisich na còmhlain airson nan Cèilidhean air Chuairt an samhradh aca le seachdain de thrèanadh aig 
Fèis Alba sa Phloc, a chaidh a chumail thairis air cola-deug aig toiseach an Iuchair le buidhnean eadar-
dhealaichte gach seachdain. Uile-gu-lèir ghabh 47 daoine pàirt ann an 45 seiseanan trèanaidh air 
cuspairean leithid innleadaireachd fuaime, a’ cur thachartasan air dòigh is gan sanasachd, a’ cluich airson 
dannsairean, seinn Ghàidhlig agus a’ taisbeanadh ceòl air an àrd-ùrlar, agus dh’obraich iad còmhla ri 
luchd-ciùil traidiseanta ainmeil a thug comhairle dhaibh a thaobh a bhith a’ roghnachadh is a’ cur air 
dòigh ceòl airson nan cèilidhean mus deach iad air chuairt sna sgìrean ionadail aca. 
 
Thug Fèisean nan Gàidheal taic do 7 Cèilidhean air Chuairt ann an 2017-18.  A bharrachd air sin, chùm 
Fèis Rois 3 Cèilidhean air Chuairt eile a fhuair maoineachadh bho bhuidhnean eile.  Chluich iad airson 
còrr is 20,000 neach aig barrachd air 200 tachartas air feadh na dùthcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dràma air Chuairt 
Chaidh Dràma air Chuairt, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, a chur air dòigh airson a’ chiad uair san 
Lùnastal/san t-Sultain 2017. Bha e stèidhichte air dòighean-obrach nan Cèilidhean air Chuairt, ach bha 
cleasaichean Gàidhlig a’ gabhail pàirt an àite luchd-ciùil, agus thug am pròiseact cothrom do cheathrar 
chleasaichean òga aois eadar 18 is 25 pàirt a ghabhail ann an cola-deug de thrèanadh is ullachadh mus 
deach iad air chuairt le dealbh-chluich Gàidhlig ùr a sgrìobh Catrìona Lexy Chaimbeul bho Theatre Gu 
Leòr, Clach na Nathrach, agus stiùir Catrìona Lexy an dealbh-chluich agus an obair ullachaidh cuideachd. 
Sheall a’ bhuidheann an dealbh-chluich ann an trì àrd-sgoiltean mar phàirt de phrògram sgoiltean Fèis 
Bhlas agus bha dà thaisbeanadh poblach aca ann an Slèite is Inbhir Nis agus fhuaras beachdan fìor 
mhath bho dhaoine air mar a chòrd an dealbh-chluich riutha. 
 

Tro ar prògram-obrach ’s urrainn dhuinn cothrom a thoirt do choimhearsnachdan  
ionadail agus luchd-tadhail frithealadh air diofar thachartasan Gàidhlig agus ealain  
agus pàirt a ghabhail annta. Gach bliadhna tha sinn a’ dèanamh oidhirp gus  
luchd-èisteachd a thàladh, gus an àireamh dhiubh a chur an àirde agus gus taic a chumail 
 ri coimhearsnachdan ann a bhith a’ cur air dòigh iomairtean is tachartasan cultarach. Tha 
 na tachartasan againn a’ sìneadh thar raon farsaing den dùthaich, agus tha sin  
a’ ciallachadh gun urrainn do choimhearsnachdan beaga tachartasan a chur air adhart  
is a chumail sna sgìrean aca fhèin agus chan fheum iad siubhal do na bailtean-mòra an  
uair sin airson leithid a thachartasan. 
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Blas  
A dh’aindeoin mì-chinnt mun taic-airgid bho Chomhairle na Gàidhealtachd, bha sinn toilichte gun deach 
an 13mh Fèis Bhlas bhliadhnail a chumail eadar 1 is 9 Sultain 2017,  gus bratach cànan, cultar agus ealain 
na Gàidhlig a thogail an àirde ann an coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd, Earra-Ghàidheal 
agus airson a’ chiad turas, sna h-Eileanan an Iar. Bha 38 consairtean aig an fhèis agus bha prògram 
farsaing ann cuideachd airson sgoiltean is coimhearsnachdan, agus thairis air na 9 làithean bha 12,851 
neach an làthair aig tachartasan na fèise. 
 
Chithear iomradh air cuid de phrìomh thachartasan na fèise gu h-ìosal:  Chaidh ar coimisean airson 2017 a stiùireadh is a thoirt gu buil leis a’ chraoladair Jo NicDhòmhnaill. 

Le Dìleab Uilleim bhathar a’ cuimhneachadh air beatha an Urramaich Uilleam MacMhathain nach 
maireann agus air an t-saothair a rinn e airson ar cànain is cultair leis na h-òrain a chruinnich e agus 
na clàraidhean a rinn e. Chaidh an coimisean a lìbhrigeadh tron Ghàidhlig agus aig a’ chuirm chualas 
cuimhneachain air beatha Uilleim agus taghadh de na h-òrain a chruinnich e air an seinn le 
seinneadairean Gàidhlig cliùiteach.  Chomharraich sinn an 80mh ceann-bliadhna aig ceathrar a tha air an t-uabhas a dhèanamh airson 
cànan, ceòl agus cultar nan Gàidheal: Mòrag NicLeòid, Feargaidh Dòmhnallach, Ceana Chaimbeul 
agus an Dr Fionnlagh MacLeòid.  Chùm sinn dà chèilidh sònraichte gus an 25mh ceann-bliadhna aig Fèis Lochabair agus Fèis na h-
Òige a chomharrachadh, le ceòl is seinn bho oidean is luchd-frithealaidh nam Fèisean sin agus bho 
dhaoine a chleachd a bhith a’ dol thuca.  Chluich Skipinnish aig na h-Ironworks ann an Inbhir Nis mar phàirt de cheann-bliadhna Fèis na h-
Òige agus an t-àite loma-làn air an oidhche sin.  Chaidh an coimisean as ùire aig Fèis Rois, Coinneach Odhar le Lauren NicColla, a thaisbeanadh ann 
am Baile an Todhair agus Inbhir Nis le ceòl ùr a chaidh a sgrìobhadh stèidhichte air fàidheadaireachd 
Choinnich Odhair.  Cha robh tiogaid air fhàgail airson nan cuirmean-ciùil aig a’ chòmhlan aig Donnchadh Siosalach agus 
an còmhlan aig Mischa Nic a’ Phearsain sna coimhearsnachdan far an do chluich iad: Loch an Inbhir, 
Geàrrloch agus Slèite.  Chuir sinn fàilte air Fidil agus Sharon Shannon à Èirinn agus Alexis NicÌosaig agus Calum 
MacCoinnich à Canada.  Chaidh an t-seirbheis, FèisTV, aig Fèisean nan Gàidheal a chur air bhog aig an fhèis nuair a chaidh dà 
thachartas a chraoladh beò air-loidhne agus bha sin a’ ciallachadh gun robh barrachd luchd-
èisteachd aig an fhèis uile-gu-lèir agus i air a faicinn air an eadar-lìon airson a’ chiad uair.   Chùm sinn oirnn leis a’ chom-pàirteachas again le Comhairle nan Leabhraichean a thug taic do 
sgrìobhadairean a bhith an làthair aig grunn thachartasan aig Blas.  Chaidh 6 cèilidhean teaghlaich a chumail le còmhlain dannsa, seinneadairean Gàidhlig, pìobairean 
agus dannsairean.  Dh’obraich sinn ann an co-bhuinn ri Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean gus consairt agus dà 
sheisean ciùil a chur air dòigh ann an Inbhir Nis le oileanaich bhon Chùrsa ann an Ceòl Practaigeach 
a tha air a stiùireadh le Àrainn Bheinn na Faoghla aig Colaiste a’ Chaisteil.  Chluich an sàr chòmhlan ciùil thraidiseanta, Mànran, aig consairt a bha loma-làn ann an Slèite agus 
far an d’ fhuair iad taic bho chòmhlan ùr, Hecla, sa bheil triùir a b’ àbhaist a bhith a’ dol gu na 
Fèisean, agus bho Cheilear, an còmhlan airson a’ Chèilidh air Chuairt san Eilean Sgitheanach is Loch 
Aillse. 

 
Tac an Teine 
Chùm sinn oirnn leis an t-seisean seinn Ghàidhlig againn, Tac an Teine, ann an Taigh-òsta a’ Ghlinne 
Mhòir ann an Inbhir Nis. Tha an seisean neo-fhoirmeil seo fosgailte don a h-uile duine agus tha a’ 
còrdadh glan ris an fheadhainn a bhios a’ dol ann le mu 30 a’ dol ann gu cunbhalach gach mìos. 
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Guth nan Gàidheal  
San Lùnastal 2017, ghabh 12 daoine òga le Gaeilge is Gàidhlig pàirt ann am Fèis Lochabair agus fhuair 
iad deagh bhlasad de chultar na Gàidhealtachd an Iar bho Mhairead Ford agus Feargaidh Dòmhnallach. 
Bidh turas com-pàirteach eile ann an Èirinn ann an 2018. Tha sinn an comain Bhòrd na Gàidhlig agus 
Foras na Gaeilge airson na taice aca airson ar com-pàirteachas le Ionad Oriel ann an Dún Dealgan ann an 
Èirinn. 
 
Tasgadh 
Airson na treas bliadhna, thug Alba Chruthachail taic-airgid a bharrachd luach £35,000 do dh’Fhèisean 
nan Gàidheal gus an sgeama thabhartasan, Tasgadh, a ruith às an leth. Tha an sgeama ann gus taic a 
thoirt do luchd-ealain is buidhnean ealain thraidiseanta gus an urrainn dhaibh obair a chruthachadh, a 
chluich no a thaisbeanadh no a chuidicheas iad gus a dhol air chuairt agus tha an taic gu h-àraidh airson 
phròiseactan le ceòl, dràma is dannsa. Chaidh gabhail ri 43 iarrtasan ann an 2017-18 agus thugadh 
tabhartasan luach £31,500 seachad airson phròiseactan san robh luach £122,500. 
 
Talla nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta na h-Alba 
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra a’ toirt taic-urrasachd do Thalla nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta 
na h-Alba aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba 2017. ’S iad an luchd-ciùil is seinneadairean a chaidh 
ainmeachadh mar bhuill ùra den Talla: Alex Green, Art MacIain, Sir Billy Connolly CBE, Blàr Dùghlas, 
Bobby Crowe, Cathaidh Ann Nic a’ Phì, Christine Primrose, Jock Tamson’s Bairns, Coinneach MacEalair, 
Niel Gow agus Rab Noakes. 
 
Bha sinn air ar dòigh glan gun deach aithne a thoirt don obair a tha Alpha Rothach MBE air a dhèanamh 
sa choimhearsnachd , agus i na h-oide aig na Fèisean agus os cionn Fìdhlearan Chill Tighearn. 
 
Lìonraidhean is Tosgaireachd 
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra ag obair gu dlùth còmhla ri buidhnean is pròiseactan gus cànan, cultar 
agus ealain dhualchasach na Gàidhlig a chur air adhart. Bidh sinn gu tric a’ conaltradh ri ar buidhnean 
maoineachaidh, agus ann an 2017-18 chaidh luchd-obrach gu diofar cho-labhairtean, seiminearan agus 
seiseanan fiosrachaidh a chuir na buidhnean sin air dòigh. 
 
Rinn luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal taghadh farsaing de dh’obair sanasachd is tosgaireachd airson 
nan ealain Gàidhlig agus iad ag obair còmhla ri grunn lìonraidhean is bhuidhnean leithid: am Fòram 
airson Ceòl Traidiseanta, Buidheann-chomhairleachaidh Alba Chruthachail airson nan Ealain 
Dualchasach, Fòram Ciùil Òigridh na Gàidhealtachd, Com-pàirteachas Ealain Òigridh na Gàidhealtachd, 
Hands Up for Trad, agus a’ Bhuidheann Com-pàirteachais airson Foghlam Ciùil. 
 
FèisTV 
Chaidh FèisTV a chur air bhog gu h-oifigeil san t-Sultain 2017 nuair a chaidh dà thachartas a chraoladh 
beò bho Fhèis Bhlas. Chaidh ar Panto Gàidhlig a chraoladh tron t-seirbheis. Tha àireamh mhath de luchd-
amhairc air coimhead air an t-seirbheis thuige seo agus thathar an dùil tachartasan eile a chraoladh bho 
na Fèisean, na Cèilidhean air Chuairt, Blas agus taisbeanaidhean dràma. 
 
Chuir sinn cùmhnantan a-mach gu tairgse tràth ann an 2018 airson oidean a b’ urrainn leasanan a thoirt 
seachad tro ar seirbheis air-loidhne ‘Oide’. Nochd tòrr dhaoine ùidh sa chothrom sin agus thèid na ciad 
leasanan a chlàradh agus bidh iad rim faotainn ann an 2018-19. 
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Riaghladh is Luchd-obrach 
 
Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn cia mheud coinneamh aig an robh Buill a’ Bhùird aig Fèisean nan 
Gàidheal an làthair air feadh na bliadhna.  Chaidh Coinneamhan a’ Bhùird a chumail ann an Inbhir Nis air 
19mh Cèitean 2017, Baile a’ Chaolais air 22na Sultain 2017; Inbhis Nis air 8mh Dùbhlachd 2017; agus 
Inbhis Nis air 23mh Gearran 2018. 
 

A’ Ghàidhealtachd An Làthair 
Duncan MacQuarrie (Cathraiche gu 02.2018) Fèis Rois 3 a-mach à 3 
Deirdre Beck  Fèis Lochabair 4 a-mach à 4 
Kirsteen Graham (Cathraiche bho 02.2018) Fèis an Earraich 4 a-mach à 4 
Cailean Sandilands (Rùnaire bho 12.2017) Fèis Rois 2 a-mach à 2 
Sarah-Jayne Shankland Fèis nan Garbh Chriochan 2 a-mach à 2 
  

Na h-Eileanan Siar  
Ùisdean Robasdan (Rùnaire gu 12.2017) Fèis Tìr an Eòrna 1 a-mach à 3 
Peigi NicIllFhinnein (gu 12.2017) Fèis Eilean an Fhraoich 3 a-mach à 3 
Anna Mhoireach (bho 12.2017) Fèis Eilean an Fhraoich 2 a-mach à 2 
Anna Nicamhlaigh  (bho 12.2017) Fèis an Rubha 1 a-mach à 2 
 

Earra-Ghàidheal & Bòd  
Ealasaid NicIlleBhàin  Fèis Cheann Loch Goibhle 1 a-mach à 4 
 

Sgìrean Eile  
Seumas Caimbeul (gu 12.2017) Fèis Fhoirt 1 a-mach à 3 
Elaine Spence (gu 12.2017) Fèis Lannraig a Tuath 1 a-mach à 3 
Bob MacFhionghain Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar 4 a-mach à 4 
George Stoddart (bho 12.2017) Fèis Fhoirt 2 a-mach à 2 
 

Observers  
Màiri Bhochanan/Joanna Peteranna Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean 0 a-mach à 4 
Mòrag Anna NicLeòid Mitchell Comhairle na Gàidhealtachd 0 a-mach à 4 
Brian Ò hEadhra Alba Chruthachail 0 a-mach à 4 
An Comhairliche Iain A MacÌomhair Comhairle nan Eilean Siar 1 a-mach à 4 
 

Staff Members  
Art MacCarmaig Ceannard 4 a-mach à 4 
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein Manaidsear Leasachaidh 4 a-mach à 4 
Anne Willoughby Manaidsear Gnìomha 4 a-mach à 4 
Eilidh NicCoinnich Manaidsear Fèisgoil 4 a-mach à 4 
Moreen Pringle Oifigear Gnothachais 4 a-mach à 4 

 
Ri linn mar a bha dùil againn gum biodh grunn Bhall a’ fàgail a’ Bhùird Stiùiridh, thug sinn cothrom do 
dhaoine, aig an robh ùidh ann a bhith a’ seasamh airson an taghaidh airson ballrachd a’ Bhùird, a bhith 
an làthair aig coinneamh a’ Bhùird sa Chèitean 2017 gus sealltainn dhaibh mar a tha am Bòrd ag 
obrachadh. 
 
Aig deireadh na h-ùine cheadaichte aca mar Bhuill, dh’fhàg Elaine Spence, Peigi NicIllInnein, Ùisdean 
Robasdan, Seumas Caimbeul agus an Cathraiche againn, Donnchadh MacGuaire MBE, am Bòrd Stiùiridh.   
 
Chaidh dinnear a chumail ro choinneamh a’ Bhùird san Dùbhlachd mar thaingealachd do na Buill a bha 
a’ fàgail, agus aig a’ choinneimh sin, às dèidh taghadh fosgailte, chuir sinn fàilte air na Buill ùra: Anna 
NicAmhlaigh, Anna Mhoireach, Colin Sandilands, Seòras Stoddart agus Sarah-Jayne Shankland. 
 
Chaidh Kirsteen Ghreumach a thaghadh mar Chathraiche ùr Fèisean nan Gàidheal sa Ghearran 2018. 
 
Tha an clàr a leanas a’ sealltainn fiosrachadh mun luchd-obrach ann an 2017-18. 
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Luchd-obrach Cùmhnant Dreuchd Stèidhichte 
Art MacCarmaig 1.0 ILT leantainneach Ceannard Port Rìgh 
Anne Willoughby 1.0 ILT leantainneach Manaidsear Gnìomha Port Rìgh 
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein 1.0 ILT leantainneach Manaidsear Leasachaidh Inbhir Nis 
Eilidh NicChoinnich 1.0 ILT leantainneach Manaidsear Fèisgoil  Inbhir Nis 
Moreen Pringle 0.8 ILT leantainneach Oifigear Ghnothaichean Port Rìgh 
Nicola Simpson 0.7 ILT leantainneach Prìomh Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis 
Karen Oakley 1.0 ILT leantainneach Oifigear Leasachaidh  Inbhir Nis 
Raonaid Harris 1.0 ILT leantainneach Prìomh Oifigear Leasachaidh gu 01.2018 Inbhir Nis 
Rowan NicPheadrais 1.0 ILT leantainneach Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis 
Shona Nic a’ Mhaoilein 1.0 ILT leantainneach Oifigear Leasachaidh Leòdhas 
Aonghas MacLeòid 1.0 ILT leantainneach Oifigear Dràma Inbhir Nis 
Sandy Gray 0.2 ILT cunnradair Oifigear Dìon Chloinne Port Rìgh 
Diane Brus 0.2 ILT cunnradair Oifigear Margaidheachd Inbhir Nis 

 
Chuir sinn fàilte air an Àrd-oifigear Leasachaidh againn, Nicola Simpson, san t-Sultain 2017 às dèidh dhi 
tilleadh bho fhòrladh màthaireil. Bha Karen Oakley air a bhith ag obair mar Oifigear Leasachaidh fhad ’s a 
bha Nicola dheth, agus chùm sinn Karen mar oifigear taice aig Fèisean nan Gàidheal às dèidh do Nicola 
tilleadh. Dh’fhàg Raonaid Harris, a bha air a bhith ag obair mar an t-Àrd-oifigear Leasachaidh, Fèisean nan 
Gàidheal san Fhaoilleach gus cùrsa ann an nursadh a dhèanamh ann am Beul Feirste. Às dèidh do 
Raonaid falbh, chaidh Karen Oakley fhastadh mar Oifigear Leasachaidh. Ghluais aon de na h-Oifigearan 
Leasachaidh eile againn, Rowan NicPheadrais, bho oifis Fèisean nan Gàidheal gu oifis san Lèanaig ann an 
Glaschu far a bheil i ag obair dhuinn a-nis. 
 
Rè na bliadhna choilean sinn pàirtean den Phlana againn airson Co-ionannachd, Iomadachd is In-
ghabhail agus amasan Plana a’ Phrògraim againn. Cuideachd, dhealbh sinn Plana a’ Phrògraim ùir airson 
2018-21 a bha mar bhun-stèidh don tairgse a chuir sinn a-steach gu Alba Chruthachail airson 
maoineachadh thairis air trì bliadhna, agus tha sinn air soirbheachadh leis an tairgse sin. Dh’aontaich sinn 
cùmhnant ùr le HIE cuideachd airson 2018-21. 
 
Duais 
Ghlèidh Fèisean nan Gàidheal Duais Eaconamach na Gàidhlig aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2017, a 
chaidh a chumail ann an Glaschu le Bòrd na Gàidhlig agus a tha a’ faotainn taic bhon Daily Record. 
 
A bharrachd air an duais fhèin, thabhainn Luchd-taice na duaise sin, Thorntons Investments, taic do 
dh’obair Fèisean nan Gàidheal ann an 2018-19, agus tha sinn a’ cur fàilte air sin. 
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Cunntas air Gnìomhachd Ionmhasail  
airson na bliadhna a chrìochnaich air 31 Màrt  2018 

 
 
 

     31.03.18  31.03.17 

 Maoin Neo-
chuingealaichte 

 Maoin 
chuingealaichte 

 Iomlan  Iomlan 

 £  £  £  £ 
STÒRAS A-STEACH        
Tabhartasan agus Dìleaban 6,351    6,351   
Gnìomhachd Carthannais        
Prìomh Obair 680,001  35,000  715,001  764,214 
Trèanadh 10,500    10,500  7,000 
Fèis Bhlas 187,826    187,826  189,274 
Fèisgoil 287,312  45,000  332,312  371,481 
Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig 51,790    51,790  27,000 
        
Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh 92,702    92,702  110,797 
Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe 144  1  145  237 
Stòras iomlan a-steach 1,316,626  80,001  1,396,62

7 
 1,470,003 

        
STÒRAS COSGTE        
Teachd-a-steach Saor-thoileach 2,833    2,833  4,424 
Gnìomhachd Carthannais        
Prìomh Obair 812,289  42,520  854,809  846,633 
Trèanadh 10,481    10,481  6,188 
Fèis Bhlas 185,945    185,945  183,531 
Fèisgoil 243,264  32,337  275,601  349,493 
Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig 42,187    42,187  26,419 
Stòras iomlan a chaidh a chosg 1,296,999  74,857  1,371,85

6 
 1,416,688 

        
STÒRAS A-STEACH/(A-MACH) 19,627  5,144  24,771  53,315 
        
RÈITEACHADH IONMHAIS        
Suimeannan iomlan gan toirt air adhart 184,051  45,689  229,740  176,425 
        
A’ MHAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR 
ADHART 

 203,678  50,833  254,511  229,740 
        

 

  

4  Cunntas Ionmhasail 2017-18 
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Aithris Chothromachaidh  
air 31 Màrt 2018 

   

      31.03.18  31.03.17 

  Maoin Neo-
chuingealaichte 

 Maoin 
chuingealaichte 

 Iomlan  Iomlan 

  £  £  £  £ 
MAOIN STÈIDHICHTE         
Maoin Stèidhichte    5,170  5,170  12,690 
 

        
MAOIN LUATH         
Suimeannan rim pàigheadh sa bhliadhna  35,514  7,875  43,389  70,718 
Airgead sa Bhanca  214,635  44,462  259,097  200,323 
  250,149  52,337  302,486  271,041 
         
CREIDEASAICHEAN         
Suimeannan rim pàigheadh sa bhliadhna  (46,471)  (6,674)  (53,145)  (53,991) 
 

        
MAOIN LUATH GU LÈIR  203,678  45,663  249,341  217,050 
         
MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN 
LUATH 

 203,678  50,833  254,511  229,740 
 

        
MAOIN GU LÈIR  203,678  50,833  254,511  229,740 
 

        MAOINEAN         
Maoinean neo-chuingealaichte      203,678  184,051 
Maoinean cuingealaichte      50,833  45,689 
         MAOINEAN GU LÈIR      254,511  229,740 
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