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Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean
A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan
A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an Lùib Oideachadh Cruthachail
A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan Àireamhan aca
Riaghladh is Luchd-obrach

Cunntas Ionmhasail 2015-16

20

’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

1 Lèirmheas a’ Chathraiche
choilean sinn cùmhnantan airson grunn
ùghdarrasan ionadail, gu h-àraidh do
Chomhairle na Gàidhealtachd, Comhairle nan
Eilean Siar agus Comhairle Earra-Ghàidheal is
Bhòid.
Ràinig obair Fèisean nan Gàidheal còrr is 71,000
neach sa bhliadhna, agus chithear mìneachadh
mionaideach air an àireimh sin nas fhaide air
adhart san aithisg seo. Gheall sinn tabhartasan
luach £309k do dh’Fhèisean ionadail airson nan
tachartasan aca ann an 2015-16.
Chuir sinn fàilte air dà Fhèis ùir sa bhliadhna seo,
ann an Dùn Phris agus Pàislig, agus
chomharraich ceithir de na Fèisean a th’ againn
mu thràth - Fèis nan Garbh Chrìochan, Fèis Eilean
an Fhraoich, Fèis Spè and Fèis Thiriodh - an
25mh ceann-bliadhna aca agus iad a’ faighinn
taic a bharrachd bho Fhèisean nan Gàidheal. Bu
thoigh leam moladh a dhèanamh air an iomadh
neach saor-thoileach a tha air cuideachadh le
bhith cumail iomairt nam Fèisean a’ dol thar nam
bliadhnaichean agus bu thoigh leam mo thaing
a thoirt do na daoine a tha an sàs sna Fèisean san
latha an-diugh.

Tha e na thoileachas mòr dhomh Aithisg
Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal airson 2015-16
a chur fo ur comhair, a tha sealltainn
farsaingeachd na h-obrach a rinn a’ bhuidheann
agus mar a shoirbhich dhuinn sa bhliadhna a
dh’fhalbh.
Thòisich Fèisean nan Gàidheal a’ cur Plana
Prògraim 2015-20 an gnìomh. Bha sinn a-measg
118 buidhnean a fhuair maoineachadh
cunbhalach bho Alba Chruthachail, agus b’ e
2015-16 a’ chiad bhliadhna den aonta
mhaoineachaidh 3-bliadhna againn leotha. Bha
sinn toilichte gun d’ fhuair Fèis Rois
maoineachadh cunbhalach cuideachd agus tha
sinn a’ cumail oirnn ag obair còmhla ri ar coobraichean an sin gus clasaichean Iomairt Chiùil
na h-Òigridh, trèanadh do dh’oidean, Compàirteachas Ealain Òigridh na Gàidhealtachd,
tachartasan Bhlas agus iomairtean eile a
lìbhrigeadh.

Bha sinn glè thoilichte gun deach an obair shaorthoileach, a tha Kirsteen Ghreumach aig Fèis an
Earraich agus Jessie Newton aig Fèis Dhùn
Èideann air a dhèanamh thar iomadach bliadhna,
aithneachadh agus iad a’ dol nam buill de Thalla
nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta. Tha sinn
a’ cur meal-a-naidheachd orra agus a’ toirt taing
mhòr dhaibh.

Thug sinn gu buil gu soirbheachail ar prògram
fad bliadhna, a chaidh aontachadh le Alba
Chruthachail, HIE agus Bòrd na Gàidhlig, sa
bhliadhna a dh’fhalbh. A thuilleadh air sin,

B’ e prìomh amas Fèisean nan Gàidheal a-rithist
taic a chumail ris na Fèisean. Tha gach Fèis a’
faotainn taic chunbhalach bho Oifigear
Leasachaidh a bhios mar phrìomh neach-taice
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dhaibh. Am measg nam buannachdan eile a
gheibh Fèisean bhon bhallrachd aca tha
maoineachadh, àrachas, cothrom air
ionnstramaidean ciùil, trèanadh agus taic le
sgrùdaidhean disclosure.

Iomairt Chiùil na h-Òigridh agus chlasaichean
Gàidhlig ann an sgoiltean ann an Siorrachd Àir
an Ear agus sgìre Pheairt is Cheann Rois.
Cuideachd, ghlèidh sinn cùmhnant eile le
Comhairle na h-Eaglaise Brice airson clasaichean
Gàidhlig sna sgoiltean aca.
Tha Fèisgoil a-nis a’ gabhail a-steach gach seòrsa
obrach chruthachail a nì sinn ann am foghlam
foirmeil agus shoirbhich leis an Fhèis Dhràma a
chaidh a chumail sa Chèitean 2015 le sgoiltean
bho Loch Abar is Earra-Ghàidheal agus
chrìochnaich an fhèis sin le latha de dhealbhancluiche ann an Talla a’ Chorrain san Òban.
Chaidh iomairtean dràma eile a thoirt air adhart
sna sgoiltean, agus feadhainn dhiubh ann an
com-pàirt le Eden Court Creative tro Lìonra an
Dràma Ghàidhlig a stèidhich Bòrd na Gàidhlig.
Mar phàirt den obair sin thug sinn taic do
chlubaichean dràma Gàidhlig ann am Baile
Dhubhthaich agus Inbhir Pheofharain, agus mar
thoradh air an obair sin chaidh oidhche dhràma
a chumail aig Eden Court mar phàirt de Bhlas
2015. Chaidh ar buidheann dràma-oideachaidh
air chuairt timcheall nan sgoiltean Gàidhlig le
dealbh-chluiche leis an ainm, Eachdraidh na
Gàidhealtachd, agus san Dùbhlachd chaidh ar
panto Gàidhlig Marsaili agus a’ Bhleideag Airgid
air chuairt. Rinn sinn obair leis an iomairt rosgoile ùir againn, Hùb-Hàb, agus chaidh stuthan
ùra a dhealbh airson tuilleadh obrach ann an
2016-17.

Bha sinn a’ ruith, às leth Alba Chruthachail,
sgeama ùr nàiseanta far an robhar a’ tabhann
thabhartasan beaga airson nan ealain
traidiseanta. Chaidh Tasgadh a dhealbh le
pròiseas furasta airson iarrtasan far am bite a’
dèanamh co-dhùnaidhean mu na h-iarrtasan sin
gu luath. Bha an sgeama ann airson
suimeannan nas lugha na £1,000 a thoirt
seachad, sin an t-sùim as lugha a gheibhear tro
phrògraman eile aig Alba Chruthachail.
Sa Ghiblean 2015 chùm sinn an tachartas
còmhnaidheach Gàidhlig againn, 5 Latha, airson
a’ cheathramh uair ann an Càrlabhagh ann an
Leòdhas. Fhuair an fheadhainn a ghabh pàirt
ann cothrom air taghadh farsaing de churseachadan is obair sa choimhearsnachd, agus
bha seiseanan ciùil ann, agus gach nì air a
dhèanamh tron Ghàidhlig. Tha sinn air leth
moiteil às an tachartas seo agus bu thoigh leam
mo thaing a thoirt don luchd-obrach aig
Taighean-tughaidh nan Geàrrannan ann an
Càrlabhagh, agus do mhuinntir na
coimhearsnachd, airson na taice ionmholta a tha
iad a’ toirt dhuinn gach bliadhna. Tha an òigridh
a’ faighinn bhuannachdan mòra às a thaobh a’
chànain agus an càirdeas a thogas iad le càch
agus bidh iad a’ cur eòlas an obair làitheil a bhios
daoine a’ dèanamh sna coimhearsnachdan agus
a’ chainnt Ghàidhlig a bhios daoine a’
cleachdadh an lùib na h-obrach sin.

Chaidh ar Sgoil Shamhraidh Dràma a chumail
ann am Port Rìgh san Iuchar 2015, agus
chrìochnaich an sgoil leis an dealbh-chluiche
DNA, dealbh-chluiche le Dennis Kelly a chaidh
eadar-theangachadh le Aonghas MacLeòid.
Cuideachd rinn na h-oileanaich film airson na
farpais fhilmichean goirid Gàidhlig, FilmG.
Thug sinn taic do 7 Cèilidhean air Chuairt ann an
2015. Chaidh iad air cuairtean as t-samhradh,
chluich iad aig 147 diofar thachartasan, agus
ghabh iad pàirt ann an grunn chuirmean agus
tachartasan Bhlas. Bha sinn gu h-àraidh toilichte
Cèilidh ùr air Chuairt a chur air chois sna hEileanan Siar le taic bho Chomhairle nan Eilean
Siar. Thug Fèis Rois taic do 3 Cèilidhean air
Chuairt eile agus iad a’ cluich aig tachartasan air
feadh Alba agus ann an dùthchannan eile.

Chaidh Eilidh NicCoinnich fhastadh mar
Mhanaidsear Fèisgoil san Dàmhair 2015, agus
thog Fèisean nan Gàidheal air obair na seirbheis
Fèisgoil le bhith lìbhrigeadh chùmhnantan
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Às dèidh mar a shoirbhich do Mhischa Nic a’
Phearsain ann an 2014, bhuannaich tèile a
ghabh pàirt sna Fèisean, agus a tha na ball de
chòmhlan a bhios a’ toirt Cèilidh air Chuairt,
Duais Òigridh BBC Radio 2 airson Ceòl
Traidiseanta tràth ann an 2016. Sin Brìghde
Chaimbeul agus tha sinn a’ cur meal-anaidheachd dha-rìribh oirre airson cho fìor
mhath ’s a rinn i.

eile, a thoirt a-staigh gu dachaighean-cùraim is
ospadalan. Chuir High Life na Gàidhealtachd
prògram farsaing air dòigh airson sgoiltean agus
tha sinn a’ toirt taing do Amy Atkinson airson an
h-obrach mhòr a rinn i a thaobh a’ phàirt
chudromaich seo den fhèis.
Bha sinn gu mòr an comain ar prìomh bhuidhne
com-pàirteach, Comhairle na Gàidhealtachd,
airson na taice aca ann an 2016, às dèidh do mar
a bha suidheachadh ann aig toiseach na
bliadhna nuair a bha an t-ùghdarras a’ moladh
an t-airgead airson Blas a lùghdachadh, rud a
bhiodh air ciallachadh gun tigeadh an fhèis gu
crìch mar as aithne dhuinn an-dràsta i. Cha do
ghabh na comhairlichean ris a’ mholadh gus am
maoineachadh a lùghdachadh agus bu thoigh
leam mo thaing a thoirt dhaibh, agus don Bhòrd
aig Fèis Bhlas Earranta, air a bheil triùir bhall air
an taghadh le Comhairle na Gàidhealtachd, a tha
air taic a thoirt don fhèis fad iomadh bliadhna.
Chaidh Coinneamh Bhliadhnail is Co-labhairt
Fèisean nan Gàidheal a chumail ann am Beinn
nam Fadhla agus bha cruinneachadh math ann
de luchd-eagrachaidh is luchd-taice. B’ i Raonaid
NicCarmaig, a bha aig an àm na Stiùiriche airson
Neartachadh Choimhearsnachdan aig Iomairt na
Gàidhealtachd is nan Eilean, am Prìomh Neachlabhairt agus dh’innis i dhuinn, còmhla ri a coobraichean, mun rannsachadh a rinneadh air an
luach eaconamach a dh’fhaodadh a bhith ann an
leasachaidhean Gàidhlig, fon ainm Ar Stòras
Gàidhlig. Bhruidhinn i air na buannachdan
eaconamach is sòisealta a gheibhear bho obair
Fèisean nan Gàidheal.

Shoirbhich le Fèis Bhlas a-rithist ann an 2015.
Chaidh an fhèis a chur air chois airson Comhairle
na Gàidhealtachd agus bidh Fèisean nan
Gàidheal ga ruith ann an co-bhuinn ris an
ùghdarras ionadail. Bha cha mhòr 100 tachartas
aig Blas 2015 agus chaidh còrr is 12,000 neach
gu na tachartasan sin, nam measg bha cuirm
dheireannach – Òran – ann a bha
comharrachadh nan òran aig Runrig le luchdciùil òga bho na Fèisean air an àrd-ùrlar còmhla
ri Mànran, Julie Fowlis agus Cathaidh Anna Nic a’
Phì.
Thug Bòrd na Gàidhlig, HIE, Alba Chruthachail
agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid taicairgid do Bhlas 2015 agus dh’obraich sinn
còmhla ri Live Music Now, Ceòl ann an
Ospadalan agus An Comunn Gàidhealach arithist gus luchd-ciùil bho Bhlas, agus luchd-ciùil

Cuideachd, chuala sinn mu na tha san amharc
aig Ceòlas bhon chathraiche aca, Màiri
NicAonghais, a bha an sàs ann a bhith cur Fèis
Tìr a’ Mhurain air bhonn. Mu dheireadh, chuala
sinn mu ghoireas ùr aig Fèisean nan Gàidheal,
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na toraidhean a thàinig bhon phròiseact
sgoinneil Fuaran, agus chuala sinn an guth binn
aig aon de na seinneadairean a bha an sàs san
iomairt, Ceitlin Nic a’ Ghobhainn.

fiosrachaidh orra sin nas fhaide air adhart san
aithisg seo.
Tha Fèisean nan Gàidheal fada, fada an comain
nam buidhnean a tha toirt taic don obair againn.
Ged a tha an suidheachadh a thaobh
maoineachaidh dùbhlanach an-dràsta agus
ionmhas cho gann, tha sinn air maoineachadh
luach £1.4m a ghleidheadh bho Alba
Chruthachail airson 2015-18 agus fhuair sinn
cùmhnant ùr bho HIE luach £420,000 airson na
h-aon ùine. Thabhainn Bòrd na Gàidhlig
cùmhnant aon-bhliadhna dhuinn le beagan nas
lugha airgid agus chùm sinn oirnn a’ cosnadh
cuid chudromach den teachd-a-steach againn
bho bhith lìbhrigeadh chùmhnantan do
bhuidhnean eile. Bithear a’ cosg airgead a
gheibhear bho bhith stiùireadh nan
cùmhnantan sin air ar n-obair fhèin gus
dèanamh cinnteach gum bi am maoineachadh
airson nam Fèisean air a dhìon aig àm nuair a tha
cùisean ionmhasail cho doirbh.

San t-Samhain, chaidh Fèisean nan Gàidheal a
mholadh airson ceithir duaisean aig Duaisean
Gàidhlig na h-Alba aig an Daily Record a gheibh
taic bho Bhòrd na Gàidhlig. Chaidh ar nainmeachadh air a’ gheàrr-liosta airson An Duais
Ealain is Chultarach, Duais an Luchdionnsachaidh agus Duais Eaconamach na
Gàidhlig, agus bhuannaich sinn An Duais airson
Tachartas airson Fèis Bhlas.
Chùm Fèisean nan Gàidheal an deireadhseachdain trèanaidh bhliadhnail againn airson
oidean aig Sabhal Mòr Ostaig sa Ghearran le
cùrsa inntrigidh. Thèid cùrsa ùr a dhealbh ann
an 2016-17 a ghabhas lìbhrigeadh ann am
Beurla no Gàidhlig ann an diofar àiteachan. Tha
sinn cuideachd a’ coimhead air na ghabhas
dèanamh air-loidhne.

Leig sinn soraidh slàn am-bliadhna le Vicky
NicIllEathain, a bha na h-Oifigear Leasachaidh
againn airson Earra-Ghàidheal, agus i a’ falbh gu
dreuchd aig Riaghaltas na h-Alba. Cuideachd,
dh’fhàg Dougie Beck a’ bhuidheann, às dèidh
iomadh bliadhna a chur seachad còmhla rinn.
Bha Dougie gu mòr air cùl tòrr den obair ealanta
a tha sinn air a dhèanamh a thaobh dràma agus
tha an obair sin a’ leantainn tro ar seirbheis
Fèisgoil. Dh’fhàg Dougie gus trèanadh a
dhèanamh airson a bhith na thidsear agus tha e
na thidsear Gàidhlig ann an Malaig an-dràsta.
Leig Rae NicEacharna dhith a dreuchd aig
deireadh 2015, an dèidh a bhith na coòrdanaiche airson ar cùmhnant gus Iomairt
Chiùil na h-Òigridh a lìbhrigeadh do Chomhairle
na Gàidhealtachd airson 13 bliadhna. Tha sinn
gu math taingeil gun robh leithid Rae againn, le
a cuid sgilean is eòlais shònraichte, san dreuchd
sin bho thòisich Iomairt Chiùil na h-Òigridh
(ICO). Tha sinn a’ guidhe gach soirbheas dhaibh
uile san àm ri thighinn.

Chaidh seiseanan trèanaidh a chumail airson
oidean a tha an sàs ann an clasaichean Iomairt
Chiùil na h-Òigridh aig Fèisgoil ann an sgoiltean
Comhairle na Gàidhealtachd. Rinn luchdeagrachaidh nam Fèisean feum den trèanadh a
tha ri fhaotainn nuair a tha iarrtas ann air a shon
gus cuideachadh le diofar thaobhan den obair
mhòr shaor-thoileach a thathar a’ dèanamh an
lùib nam Fèisean. Rinn luchd-obrach Fèisean
nan Gàidheal trèanadh ann an Gàidhlig agus
seiseanan trèanaidh eile co-cheangailte ri
pàirtean eile den obair aca gus am bi iad a’
cumail a’ leasachadh an cuid sgilean.
Chaidh crìoch a chur air a’ phròiseact Fuaran aig
deireadh a’ Mhàirt fo stiùir Raonaid Harris,
pròiseact òran Gàidhlig fhuair taic bho Mhaoin
Dualchais a’ Chrannchuir a thòisich Iona
NicDhòmhnaill, a chleachd a bhith na h-Oifigear
Trèanaidh is Poileasaidh againn. Tha goireas
sònraichte math againn a-nis, le CD agus
leabhran susbainteach ann, agus na stuthan rim
faotainn air-loidhne.

A bharrachd air a bhith cur fàilte air Eilidh
NicCoinnich mar Mhanaidsear Fèisgoil - dreuchd
ùr a chaidh a stèidheachadh ri linn mar a bha
barrachd iarrtais ann airson na seirbheis agus
dreuchd a tha gabhail dleastanasan Rae a
thaobh ICO os làimh - thòisich Rowan
NicPheadrais air greis gnìomhachais ScotGrad a

Bha luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal a-rithist
an sàs ann an grunn phrìomh lìonraidhean agus
chaidh iad an sàs ann an diofar iomairtean gus ar
n-obair a chur air adhart. Tha tuilleadh
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mhaireas bliadhna, le taic bho HIE. Aig deireadh
na greise gnìomhachaise aice, ghabh Rowan an
dreuchd a bh’ aig Vicky os làimh. Às dèidh
dhuinn greis gnìomhachais a thoirt dhi, tha sinn
air ar dòigh glan gun urrainn dhuinn Rowan
agus a cuid sgilean a chumail aig a’ bhuidhinn.

’S e a th’ aig cridhe obair Fèisean nan Gàidheal,
mar a bha riamh, a bhith toirt taic do na Fèisean.
Mar a thuirt mi gu h-àrd, ’s e an nì as
luachmhoire a th’ againn an luchd-obrach saorthoileach a tha ag obair còmhla rinn agus tha mi
glè thaingeil dhaibh airson na tha iad a’
dèanamh aig ìre na coimhearsnachd. Tha gach
nì sa bheil sinn an sàs a’ toirt taic do no a’ cur ri
obair nam Fèisean, no tha e a’ toirt cothrom do
dhaoine òga bho na Fèisean piseach a thoirt air
na sgilean aca is na tàlantan aca a thaisbeanadh,
agus tha e a’ toirt chothroman obrach do na hoidean. Bu chòir do bhuill nam Fèisean
faireachdainn gum faod iad fios a chur gu luchdobrach Fèisean nan Gàidheal uair sam bith a tha
iad feumach air taic no ma tha iad airson
leasachaidhean ùra a thoirt gu buil.

Fhuair sinn dà naidheachd dha-rìribh duilich bho
chionn ghoirid nuair a chaochail dithis a bha nan
oidean aig na Fèisean agus a bha air a’ Bhòrd aig
Fèis Rois - Caroline Hewat agus Magaidh
NicDhòmhnaill. Tha an ionndrainn a bhios orra
agus an t-urram a nochd iomadh neach dhaibh
a’ sealltainn cho trom ’s a bha a’ bhuille am
measg an luchd-dàimh is an luchd-eòlais.
Bu toigh leam a chur an cèill cho fada an comain
an luchd-obrach aig Fèisean nan Gàidheal ’s a
tha am Bòrd, agus cho fìor thaingeil ’s a tha sinn,
airson na h-obrach ionmholta a rinn iad agus an
dìcheall a nochd iad nan obair. Bu toigh leam
cuideachd mo thaing a thoirt do Bhuill eile a’
Bhùird airson na h-obrach fìor fheumail a tha iad
a’ dèanamh às leth na buidhne.

Donnchadh MacGuaire MBE
Cathraiche
Sultain 2016

Dealbh © Daily Record
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2 Fiosrachadh Àireamhail 2015-16
Fèisean
Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt ann am Fèisean

5,867

An àireamh luchd-èisteachd airson consairtean nam Fèisean

8,686

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal

£250,557

An t-sùim iomlan air a cosg leis na Fèisean

£872,612

Cèilidhean air Chuairt
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
An àireamh luchd-èisteachd airson tachartasan nan Cèilidhean air Chuairt

£58,240
19,743

Fèisgoil
An àireamh dhaoine a ghabh pàirt ann am Fèisgoil

6,336

An àireamh luchd-èisteachd airson taisbeanaidhean Fèisgoil

4,571

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

14,890

Tasgadh
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn do phròiseactan Tasgadh
Luach iomlan nam pròiseactan Tasgadh

£31,500
£174,212

An àireamh dhaoine a ghabh pàirt ann am pròiseactan Tasgadh

1,713

An àireamh luchd-èisteachd airson pròiseactan Tasgadh

7,378

Na Meadhanan
Luchd-èisteachd Telebhisein is Rèidio (tuairmse)

180,000

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

76,313

ÀIREAMHAN IOMLAN
TABHARTASAN IOMLAN A CHAIDH A GHEALLTAINN ANN AN 2015-16
GU LÈIR: AIR A CHOSG LEIS NA FÈISEAN

£340,297
£1,185,223

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

840

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

662

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

864

GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD AIG TACHARTASAN
GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD a’ toirt a-steach MEADHANAN
AN ÀIREAMH DE DH’OBRAICHEAN AIR AN CRUTHACHADH TRON PHRÒGRAM
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69,184
325,493
94.2

Ballrachd Fèisean nan Gàidheal 2015-16
Ainm na Fèise

InG

InG - Sgìre
Dhùbhlanach

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

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

Comhairle nan Eilean Siar
Fèis Tìr a' Mhurain
Fèis Eilean an Fhraoich
Fèis Tìr an Eòrna
Fèis Bharraigh
Fèis Eilean na Hearadh
Fèis Taigh Dhonnchaidh
Fèis an Rubha

√
√
√
√
√
√
√

√

Ainm na Fèise

InG

Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
Fèis Cholla
√
Fèis Latharna
√
Fèis Mhuile
√
Fèis Thiriodh
√
Fèis Òigridh Ìle agus Dhùira
√
Fèis Dhùn Omhain
√
Fèis Cheann Loch Goibhle
√
Fèis an Tairbeirt
Fèis na h-Apainne
√

√
√
√
√
√
√

InG - Sgìre
Dhùbhlanach

√
√
√
√
√

Sgìrean Eile/Comhairlean Baile
Fèis Arainn
√
Fèis Mhoireibh
√
Fèis Dhùn Èideann
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu
Fèis Innis an Uillt
Fèis Lannraig a Tuath
Fèis Fhoirt
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar
Fèis Phàislig
Fèis an Iar Dheas
Fèis Obar Dheathain

√
√
√

√

√
√
√
√

Fèisean 2015-16 a-rèir sgìrean nan Ùghdarrasan Ionadail
Àireamh iomlan nam Fèisean
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar
Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
Comhairle Baile Dhùn Èideann
Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
Comhairle Baile Ghlaschu
Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Iar
Comhairle Siorrachd Àir a Tuath
Comhairle Shruighlea
Comhairle Mhoireibh
Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Ear
Comhairle Siorrachd Rinn Friù
Comhairle Baile Obar Dheathain
Comhairle Dhùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh

47
20
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3 Prògram Obrach 2015-16
Dh’fhoillsich Fèisean nan Gàidheal Plana a’ Phrògraim againn airson 2015-20 ann an 2015, plana a tha
sealltainn ro-innleachd shoilleir gus ar prìomh cheann-uidhe a choileanadh, ’s e sin a’ toirt ar dualchais
do ar n-òigridh.
Mar bhuidhinn, tha e na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal a bhith ag altram nan comasan cruthachail
aig òigridh, a’ toirt aithne do na sgilean aca, a’ toirt cothroman do choimhearsnachdan air feadh Alba gus
pàirt agus tlachd a ghabhail ann an ealain is cultar na Gàidhlig, agus a’ cur nan ealain traidiseanta agus
na Gàidhlig air adhart mar dhìleaban prìseil is sònraichte tha neartachadh dualchas na h-Alba.
Tha Plana a’ Phrògraim againn a’ comharrachadh ceithir prìomh raointean obrach airson 2015-20:
(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 2015-16 bha Fèisean nan Gàidheal agus na Fèisean againn an sàs ann am prògram farsaing de
phròiseactan is tachartasan sna raointean obrach sin. San earrainn a leanas den aithisg, chithear taghadh
de na rudan a choilean sinn agus a thachair feadh aon de na bliadhnaichean a bu thrainge is a bu
shoirbheachail a bh’ againn riamh.

Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean
’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 fìor 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.

Thug sinn taic do 45 Fèisean ann an 2015-16 gus am b’ urrainn dhaibh prògram inntinneach is
susbainteach de chlasaichean agus tachartasan a thabhann do luchd nam Fèisean sna sgìrean aca.
Chùm sinn oirnn a’ toirt taghadh farsaing de thaic do na Fèisean, 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 toirt nam prògraman bliadhnail
aca gu buil. Cuideachd, 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 hamasan leasachaidh aca a choileanadh.
Chithear gu h-ìosal taghadh de rudan cudromach a choilean na Fèisean ann an 2015-16. Tha a’ chuairtlitir ràitheil air-loidhne againn, Faileas, a’ toirt dhuibh nan naidheachdan as ùire agus gheibhear
fiosrachadh tòrr nas mionaidiche an sin air tachartasan is obair nam Fèisean.
•
•

Chaidh Fèis Phàislig a chur air chois agus shoirbhich gu mòr leis a’ chiad Fhèis san Iuchar 2015
Ghabh 130 neach pàirt ann am Fèis an Earraich ann an 2015 agus bha dithis oide sònraichte aca air
aoigheachd, Dàibhidh MacFhraing agus Coinneach MacCoinnich à Ceap Breatainn
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•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Chùm Fèis Latharna deireadh-seachdain airson obair-buidhne le Hamish Napier agus Àdhamh
Sutharlanach, a bhios a’ cluich còmhla sa chòmhlan shoirbheachail ‘Nae Plans’
Fhuair an òigridh cothrom am bogsa ionnsachadh aig Fèis Taigh Dhonnchaidh ann an Nis agus mar
phàirt den fhèis chaidh geamannan eachdraidheil a chur air dòigh aig Comunn Eachdraidh Nis gach
latha
Ghabh 70 neach pàirt ann am Fèis Tìr an Eòrna ann an Uibhist a Tuath agus chaidh cèilidh a chumail
meadhan na seachdaine ann am pàillean ann an Solas a bhios ga chur suas gach bliadhna airson
tachartasan an t-samhraidh
Ghabh sgoilearan bhon aonad Ghàidhlig aig Bun-sgoil Innis an Uillt pàirt ann am Fèis Innis an Uillt
ann an Drochaid an Easbaig, ghabh sgoilearan bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu pàirt ann cuideachd
Ghabh 134 neach pàirt ann am Fèis Bharraigh 2015, agus chrìochnaich an t-seachdain le consairt
agus dannsa aig an robh Skippinish a’ cluich
Chaidh na tha Kirsteen Ghreumach (Fèis an Earraich) agus Jessie Newton (Fèis Dhùn Èideann) air a
dhèanamh thar iomadh bliadhna gu saor-thoileach airson nan coimhearsnachdan aca aithneachadh
nuair a chaidh iad nam buill de Thalla nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta
Shoirbhich gu mòr le Fèis Thròndairnis an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich, le grunn
thachartasan gan cumail sa choimhearsnachd agus bha taghadh de chlasaichean ann do chloinn
Chomharraich Fèis Ghleann Albainn an 10mh ceann-bliadhna aca san Iuchar 2015, agus chùm iad an
Fhèis Chloinne bhliadhnail aca ann an Cille Chuimein
Chomharraich ceithir de na Fèisean againn an 25mh ceann-bliadhna aca: Fèis nan Garbh Chrìochan,
Fèis Eilean an Fhraoich, Fèis Spè agus Fèis Thiriodh
Thòisich Fèis Spè pròiseact iomlaid le còmhlan-ciùil à Èirinn, agus mar thoradh air sin ghabh dithis
luchd-ciùil à Èirinn pàirt sa Chèilidh air Chuairt ann an 2015, agus bha turas a dh’Èirinn mar phàirt den
Chuairt aca; cuideachd chaidh òran ùr ann an Gàidhlig is Gaeilge a sgrìobhadh
Chùm Fèis Chataibh deireadh-seachdain trèanaidh san t-Samhain agus ghabh còrr is 90 neach pàirt
ann, agus chluich feadhainn de mhuinntir a’ Chèilidh air Chuairt aca aig co-labhairt airson Iomairtean
Sòisealta a chuir HIE air dòigh
Chùm Fèis air an Oir deireadh-seachdain de cheòl leis a’ chòmhlan iomraiteach Dàimh
Ghabh Fèis na h-Òige pàirt ann am pròiseact dualchais, Taigh an Dualchais, far an do thadhail iad air
dachaighean-cùraim ann an Inbhir Nis agus iad a’ cluich do na daoine a bha fuireach annta, agus a’
bruidhinn riutha ann an Gàidhlig agus a’ cruinneachadh òrain is stòiridhean bhuapa
Chùm Fèis Inbhir Narainn a’ chiad Latha Pìobaireachd aca sa Ghearran 2016
Chaidh Fèis Obar Dheathain a chur air chois as ùr às dèidh beagan bhliadhnaichean nuair nach robh i
ann, agus cumaidh iad a’ chiad thachartas ceart aca sa Chèitean 2016
’S e Fèis an Iar Dheas an fhèis as ùire againn agus cumaidh iad a’ chiad thachartas aca san Dàmhair
2016.

Stòras Leasachaidh nam Fèisean
Tha Stòras Leasachaidh aig Fèisean nan Gàidheal agus chaidh £38,608 a thoirt do 8 Fèisean ann an 201516 airson phròiseactan san robh luach iomlan de £125,000.
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Duaisean Gàidhlig na h-Alba
Chaidh Fèisean nan Gàidheal ainmeachadh airson na Duais Ealain is Chultarach agus Duais Eaconamach
na Gàidhlig aig na Duaisean Gàidhlig a bhios an Daily Record a’ cur air dòigh, le taic bho Bhòrd na
Gàidhlig is buidhnean com-pàirteach eile. Chan e a-mhàin gun robh na molaidhean sin a’ dearbhadh an
fheum a nì obair Fèisean nan Gàidheal, ach cuideachd cho cudromach ’s a tha na ceudan de luchdobrach saor-thoileach, oidean is òigridh a tha an sàs sna Fèisean.
Fuaran
Chaidh crìoch a chur air a’ phròiseact againn airson òrain Ghàidhlig a chruinneachadh, Fuaran, sa Mhàrt
2016. Fhuair am pròiseact maoineachadh bho Mhaoin Dualchais a’ Chrannchuir, agus thairis air dà
bhliadhna chaidh 22 òrain a rannsachadh agus a chlàradh as ùr le naoinear sheinneadairean òga
Gàidhlig aois 16-24, agus iad uile an sàs no air a bhith an sàs sna Fèisean. Mar thoradh air an
rannsachadh chaidh goireas ùr le òrain Ghàidhlig a thoirt seachad an-asgaidh air CD do dh’Fhèisean,
sgoiltean, buidhnean ealain, buidhnean dualchais, stèiseanan rèidio agus leabharlannan. Chaidh goireas
air-loidhne an-asgaidh a chruthachadh cuideachd far am faighear clàraidhean de na h-òrain a ghabhas
cluich agus lethbhric de na faclan a ghabhas luchdachadh a-nuas. Cuideachd tha bhidiothan – le fothiotalan ann an Gàidhlig agus Beurla – rim faotainn airson gach òran air an làrach-lìn againn aig
www.feisean.org/fuaran.
Bidh an obair a rinneadh le Fuaran na bhrosnachadh do dhaoine òga gu bhith cruinneachadh, a’
rannsachadh, ag ionnsachadh agus a’ clàradh òrain Ghàidhlig, agus gu bhith cruthachadh chlàraidhean
didseatach dhiubh.
Fèis nan Òran
Chùm sinn an dàrna Fèis nan Òran againn san t-Sultain 2015 ann an Inbhir Nis, mar phàirt de dh’Fhèis
Bhlas. Ghabh 17 neach aois 16-24 pàirt sna bùithtean-obrach a chaidh a chumail leis na seinneadairean
cliùiteach Màiri NicAonghais agus Màiri Nic a’ Ghobhainn. Mar phàirt den Fhèis chaidh seisean seinn a
chumail far an tàinig mu 50 neach cruinn còmhla gus pàirt a ghabhail san tachartas neo-fhoirmeil seo.
Air sàillibh cho soirbheachail ’s a bha an seisean, chaidh seisean seinn cunbhalach, Tac an Teine, a
thòiseachadh a tha ga chumail ann an Taigh-òsta a’ Ghlinne Mhòir air a’ chiad Disathairne den mhìos.

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

Ann an 2015-16 tro ar prògram trèanaidh chaidh grunn chothroman trèanaidh a thoirt do ar luchdobrach, luchd-obrach saor-thoileach nam Fèisean, luchd-frithealaidh nam Fèisean agus do dh’oidean.
Chaidh 32 seiseanan trèanaidh a chumail do luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal san do ghabh 119
daoine pàirt ann an 2015-16, am measg nan seiseanan bha Sgilean Gàidhlig, Margaidheachd, Togail
dhealbhan le Camara, Bhidio, Ionmhas airson Bhuidhnean-carthannais agus Ag Ullachadh airson Àsmhalairt. Bha aon neach-obrach ann a rinn MA ann an Ionnsachadh is Teagasg (Na h-Ealain Ghàidhlig)
aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba (CRA). Ghabh luchd-obrach pàirt cuideachd ann an seisean
trèanaidh gus ionnsachadh mu mar a stiùireadh iad daoine òga agus iad a’ cosnadh Theisteanasan Ealain
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agus tòisichidh sinn a’ brosnachadh dhaoine gu bhith dèanamh nan cùrsaichean ealain sin nuair a
thòisicheas iad a’ tabhann phuingean UCAS.
Ghabh buill chomataidhean nam Fèisean pàirt ann an seiseanan trèanaidh air feadh na bliadhna a bha a’
coimhead air Dìon Cloinne, Ciad-Chobhair, Measadh Chunnartan agus Gàidhlig.
Chaidh Fèis Alba a chumail sa Phloc sa chiad chola-deug den Iuchar 2015, far an d’ fhuair muinntir nan
Cèilidhean air Chuairt cothrom air bùithtean-obrach feuch gum biodh iad comasach air na cuairtean aca
a dhèanamh agus gus cur ris na sgilean aca mar luchd-ciùil. Am measg nam bùithtean-obrach bha: a’
sanasachd thachartasan, dòighean gus feum a dhèanamh de na meadhanan sòisealta, a’ cleachdadh
shiostaman PA, a’ cleachdadh Gàidhlig air an àrd-ùrlar, dannsa agus fhuair daoine cothrom obrachadh
còmhla ri luchd-ciùil traidiseanta ainmeil gus cuideachadh le ullachadh nam port airson nan cèilidhean
aca.
Ann an 2015-16 thug sinn sùil as ùr air an trèanadh a tha sinn a’ tabhann do dh’oidean agus
dh’atharraich sinn an deireadh-seachdain trèanaidh bliadhnail againn airson oidean, aig Sabhal Mòr
Ostaig, gus an robh an cùrsa gu h-àraidh ag amas air na feuman aig oidean ùra. Chaidh deichnear
oidean ann agus ghabh iad pàirt ann an seiseanan air modhan-teagaisg, goireasan, a’ cumail rian air a’
chlas, agus Gàidhlig. A thuilleadh air sin, chuir sinn air dòigh seiseanan a bharrachd air feadh na bliadhna
do dh’oidean aig a’ bhuidhinn gus an cuideachadh le bhith lìbhrigeadh chlasaichean aig na Fèisean agus
clasaichean ICO sna sgoiltean.
Cuideachd, thàinig oidean ICO còmhla airson cùrsa 2-latha - The Music Melting Pot - a chuir Fèis Rois air
dòigh gus cur ris an eòlas a bh’ aig oidean air ceòl agus gus rudan ùra ionnsachadh dhaibh a
dh’fhaodadh iad a chleachdadh sna clasaichean aca.

A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an Lùib
Oideachadh Cruthachail
Tha Fèisean nan Gàidheal, agus na Fèisean fhèin, fortanach gu bheil sinn ag obair còmhla ri
buidheann air leth sgileil de dh’oidean thairis air taghadh farsaing de phròiseactan is tachartasan.
Tha fhios againn gu bheil grunn dhòighean ann sam faodadh oidean nam Fèisean feum a dhèanamh
de na sgilean aca ann an roinn an fhoghlaim fhoirmeil, agus iad a’ dèanamh feum den eòlas is
comasan teagaisg aca gus obair a dhèanamh an lùib nan ealain agus ann an clasaichean Gàidhlig
gus na builean a choileanadh a tha dhìth leis a’ Churraicealaim airson Sàr-mhathais, am Plana
airson Ionnsachadh Cruthachail, am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus iomairtean Riaghaltas
na h-Alba san fharsaingeachd.

Bho thòisich Fèisgoil ann an 2012, tha an t-seirbheis againn airson ionnsachadh cruthachail ann an
Gàidhlig agus sna h-ealain, air a dhol bho neart gu neart. Le bhith cleachdadh feadhainn de na h-oidean
sgileil againn thèid againn air diofar phròiseactan is seirbheisean a lìbhrigeadh do Bhuidhnean Poblach
is Ùghdarrasan Ionadail a’ gabhail a-steach: a’ teagasg ceòl, obair dràma, a’ teagasg Gàidhlig agus a’
teagasg do dhaoine mun Ghàidhlig. Ri linn na seirbheis seo thèid againn air teachd-a-steach a
dhèanamh gus taic a chumail ri pàirtean eile den phrògram againn.
Bha sinn air leth toilichte Eilidh NicCoinnich fhastadh san Dàmhair 2015 mar Mhanaidsear Fèisgoil,
dreuchd ùr, gus taic a chumail ri bhith leudachadh na seirbheis agus gus ar cuideachadh le bhith
gleidheadh chùmhnantan eile far am bi sinn a’ toirt barrachd chothroman cosnaidh do na h-oidean. Tha
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an dreuchd ùr seo a’ gabhail a-steach na h-obrach uile againn co-cheangailte ri foghlam, leithid a’
teagasg ceòl, dràma agus Gàidhlig sna sgoiltean.
Blasad Gàidhlig
Thug sinn seachad seiseanan le Blasad Gàidhlig ann an 11 sgoiltean is sgoiltean-àraich ann an Siorrachd
Àir an Ear agus sgìre Pheairt is Cheann Rois sa Mhàrt 2016. Bha sinn cuideachd glè thoilichte
cùmhnantan a ghleidheadh airson a bhith teagasg na Gàidhlig ann an sgoiltean ann an Siorrachd Àir an
Ear. Ann an sgìre na h-Eaglaise Brice, rinn sinn 10 seachdainean de theagasg na Gàidhlig ann an 6
sgoiltean. Tha grunn ùghdarrasan ionadail is sgoiltean air ùidh a shealltainn ann an teagasg Gàidhlig
bho Fhèisgoil agus tha sinn gu math cinnteach gun glèidh sinn tuilleadh chùmhnantan agus gun lìbhrig
sinn iad sa bhliadhna sgoile 2016-17.
Iomairt Chiùil na h-Òigridh
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra le bhith teagasg ceòl traidiseanta ann am bun-sgoiltean Comhairle na
Gàidhealtachd agus iad a’ faighinn maoineachadh bho Iomairt Chiùil na h-Òigridh aig Riaghaltas na hAlba tro Alba Chruthachail.
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 Lochabair: Loch Abar
• Fèis Rois: Siorrachd Rois, Inbhir Nis, Inbhir Narann is Gallaibh
• Fèis Spè: Bàideanach is Srath Spè
Cuideachd, chùm sinn oirnn le cùmhnant bho Chomhairle Siorrachd Rinn Friù gus clasaichean ICO a
lìbhrigeadh ann an sgoiltean Phàislig agus thug Fèis Rois seachad prògram farsaing do Chomhairle Dhùn
Phris is Ghall-Ghàidhealaibh.
Dràma sna sgoiltean
Thug sinn seachad còrr is 100 bùth-obrach dràma ann an sgoiltean ann an 2015-16.
Ri linn cho soirbheachail ’s a bha Fèis Dhràma Loch Abar agus Earra-Ghàidheal, a chaidh a chumail sa
Chèitean 2015, chaidh co-dhùnadh a dhèanamh dà thachartas fa leth a chumail oir bha an àireamh
dhaoine a bha gabhail pàirt agus an àireamh dhealbhan-cluiche air a dhol an àirde bho thòisich an
tachartas o chionn 10 bliadhna. Thòisich na bùithtean-obrach ann an sgoiltean san Òban agus ann an
Loch Abar sa Mhàrt 2016 agus bhathar an dùil dealbhan-cluiche a chumail sa Chèitean 2016.
Chùm sinn oirnn ag obair ann an com-pàirt ri Eden Court gus Thèatar Òigridh Gàidhlig, TÒG, a
lìbhrigeadh. Thug sinn seachad bùithtean-obrach ann an Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich agus
Acadamaidh Inbhir Pheofharain, agus sinn ag obair còmhla ri sgoilearan gus sgriobtaichean ùra a
sgrìobhadh airson taisbeanadh dràma sònraichte a chaidh a chur air dòigh ann an Eden Court air 10
Sultain mar phàirt de dh’Fhèis Bhlas.
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Thug an t-Oifigear Dràma againn, Aonghas MacLeòid, sreath de bhùithtean-obrach seachad ann am
bun-sgoiltean an Ìochdair agus Dhalabroig agus e a’ cuideachadh sgoilearan gus dealbhan-cluiche
ullachadh airson Fèis Dhràma Uibhist a Deas, fèis dhràma coimhearsnachd airson fileantaich is luchdionnsachaidh bhon dà sgoil. Sheall iad na dealbhan-cluiche aca aig Sgoil Lìonacleit air 10 is 11 Màrt.
Sgoil Shamhraidh Dràma
Chaidh an 8mh Sgoil Shamhraidh Dràma a chumail eadar 7 is 18 Iuchar 2015. Ghabh 11 neach pàirt ann
am bùithtean-obrach air sgilean cleasachd dràma air an lìbhrigeadh leis na h-eòlaichean dràma Daibhidh
Walker agus Ruaraidh MacNeacail. Aig deireadh a’ chola-deug, sheall a’ bhuidheann DNA - dealbhchluiche le Dennis Kelly air eadar-theangachadh le ar n-Oifigear Dràma, Aonghas MacLeòid.
5 Latha
Chaidh 5 Latha, an tachartas bliadhnail, a chumail airson a’ cheathramh turas eadar 6 is 11 Giblean 2015
aig Taighean-tughaidh nan Geàrrannan ann an Leòdhas. Ghabh 13 duine bho air feadh na dùthcha pàirt
ann agus fhuair iad cothrom ionnsachadh mu chroitearachd, gnìomhachas a’ Chlò Hearaich, còcaireachd
is fuine thraidiseanta – agus iad ag ionnsachadh beagan ciùil is seinn cuideachd – agus gach nì a rinn iad
air a dhèanamh ann an Gàidhlig.
Thàinig an t-seachdain gu crìch le cèilidh teaghlaich aig an robh sluagh math ann an Ionad
Coimhearsnachd Chàrlabhaigh far an robh cothrom aig an òigridh cluich còmhla ris na h-oidean ciùil aca,
Iain MacPhàrlain is Noraidh MacÌomhair, agus còmhla ri grunn luchd-ciùil is seinneadairean bhon sgìre.
Taic do Mhòdan Ionadail
Dh’obraich sinn, ann an com-pàirt ris a’ Chomunn Ghàidhealach, còmhla ri 9 Mòdan ionadail ann an
2015-16, agus sinn a’ tabhann teagasg do sgoiltean aig an robh sgoilearan a bha ag ullachadh airson
farpaisean seinn, aithris agus dràma. Bha na sgoiltean gu math taingeil airson na taice a fhuair iad, agus
tha barrachd sgoilearan air pàirt a ghabhail sna farpaisean aig na Mòdan ionadail bho thòisich sinn.
FilmG
Lean sinn oirnn leis a’ chom-pàirteachas againn còmhla ri FilmG agus sinn a’ lìbhrigeadh bhùithteanobach agus a’ toirt taic do sgoilearan leis na filmichean aca airson na farpais fhilmichean goirid seo air a
bheil fèill mhòr, agus sin a’ fàs.
An t-Alltan agus An t-Alltan Beag
Thug an Ceannard againn, Art MacCarmaig, a’ phrìomh òraid seachad aig an Alltan Bheag, a’ cho-labhairt
nàiseanta airson foghlam ro-sgoile na Gàidhlig a bhios Bòrd na Gàidhlig a’ cur air dòigh, agus a chaidh a
chumail san Aghaidh Mhòir san t-Sultain 2015. Thug an t-Oifigear Dràma againn, Aonghas MacLeòid,
seisean seachad airson luchd-obrach nan tràth-bhliadhnaichean aig an Alltan, a’ cho-labhairt nàiseanta a
tha air a chur air dòigh le Stòrlann aig an aon àm san Aghaidh Mhòir.
Meanbh Fhèis
Chumadh Meanbh Fhèis bhliadhnail ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh aig deireadh na bliadhna sgoile san
Ògmhios 2015. Tha cothrom aig gach sgoilear ÀS2 pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach airson
dràma, faram, fìdeag agus òrain Ghàidhlig agus thèid consairt eadar-ghnìomhach a chur air dòigh
dhaibh cuideachd. Ri linn na Meanbh Fhèis, chunnacas àrdachadh nach beag san àireamh sgoilearan a
tha roghnachadh Gàidhlig mar chuspair san treas bliadhna agus às dèidh sin san sgoil.
Meanbh-Chuileag
Chaidh cuairt a chumail fad sia seachdainean leis an dealbh-chluiche Ghàidhlig, Eachdraidh na
Gàidhealtachd, eadar an t-Sultain agus an Dàmhair, agus thadhail iad air 37 sgoiltean agus bha 1,283
sgoilearan an làthair aig na taisbeanaidhean uile. Thug na cleasaichean Artair Donald agus Catrìona
NicNeacail an luchd-èisteachd air turas air ais ann an tìm airson seallaidhean a thoirt dhaibh air beatha
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dhaoine air a’ Ghàidhealtachd tro na linntean. Chòrd an dealbh-chluiche gu mòr ris na sgoilearan agus
na tidsearan.
Chaidh am panto bliadhnail againn air turas eadar 30 Samhain is 11 Dùbhlachd. B’ e stòiridh a bh’ ann
far an tàinig an X-Factor agus Cinderella còmhla, Marsaili agus a’ Bhleideag Airgid, agus thadhail iad air 17
sgoiltean. Bha sgoilearan bho 26 sgoiltean eile an làthair aig na taisbeanaidhean agus iad a’ siubhal bho
sgoiltean faisg air làimh. Uile-gu-lèir chunnaic 2,273 sgoilearan am panto. Bha 120 daoine cuideachd an
làthair aig taisbeanadh poblach a chaidh a chumail sna IronWorks ann an Inbhir Nis.
Hùb-Hàb
Chùm sinn oirnn am-bliadhna a’ leudachadh air an t-seirbheis Hùb-Hàb againn airson nan tràthbhliadhnaichean agus dhealbh sinn Hùb-Hàb air Ghleus, taisbeanadh ùr le ceòl is òrain a bhios a’ tadhal
air buidhnean ro-sgoile Gàidhlig ann an 2016-17.
Latha Ciùil a’ BhBC
San Ògmhios 2015, thug Fèisean nan Gàidheal taic-airgid do ghrunn sgoiltean air a’ Ghàidhealtachd gus
pàirt a ghabhail ann an Latha Ciùil a’ BhBC aig tachartas ann an Ionad Spòrs Inbhir Nis. Rinn Raonaid Duff
bho Fhèis Rois cinnteach gun robh gach nì air a chur air dòigh gu ceart airson an tachartais, far an robh
sgoilearan a’ gabhail pàirt ann an diofar bhùithtean-obrach is chothroman cluiche.
Duaisean Gàidhlig na h-Alba
Chaidh Fèisgoil ainmeachadh air a’ gheàrr-liosta airson Duais an Luchd-ionnsachaidh aig Duaisean
Gàidhlig na h-Alba, airson nan dòighean innleachdach a bha e a’ toirt seachad leasanan Gàidhlig do
sgoiltean ann an Roinn na Gàidhealtachd ann an 2014-15.

A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan Àireamhan
aca
Tro ar prògram-obrach ’s urrainn dhuinn cothrom a thoirt do choimhearsnachdan ionadail agus
luchd-tadhail frithealadh air diofar thachartasan Gàidhlig agus ealain agus pàirt a ghabhail annta.
Gach bliadhna tha sinn a’ dèanamh oidhirp gus luchd-èisteachd a thàladh, gus an àireamh dhiubh a
chur an àirde agus gus taic a chumail ri coimhearsnachdan ann a bhith 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.

Cèilidhean air Chuairt

I
As t-samhradh 2015 thug Fèisean nan Gàidheal taic do 7 Cèilidhean air Chuairt, agus nam measg bha an
Cèilidh ùr sna h-Eileanan Siar. A bharrachd air sin, thug Fèis Rois taic do Chèilidh ionadail air Chuairt agus
dà Chèilidh nàiseanta. Uile-gu-lèir chluich na 10 còmhlain aig còrr is 300 tachartas agus bha còrr is
20,000 neach an làthair aig na tachartasan sin.
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Mar as trice bidh na 7 còmhlain a gheibh taic bho Fhèisean nan Gàidheal a’ dèanamh trèanadh aig Fèis
Alba sa Phloc. Ri linn obair a bha a’ dol air adhart, cha b’ urrainn do dh’Ostail a’ Phluic ach a’ chiad
seachdain a thoirt dhuinn airson Fèis Alba. Mar sin bha againn ri seachdain thrèanaidh fa leth a chur air
dòigh airson Fèis Lochabair is Fèis Latharna ann an Drochaid Ruaidh. Chaidh aig muinntir Fèis Chataibh
air a dhol chun an tachartais thrèanaidh chòmhnaidheach aig Fèis Rois ann an Crombaidh.
Fhuair a h-uile duine a bha an sàs sna Cèilidhean air Chuairt cothrom pàirt a ghabhail ann am bùithteanobrach airson siostaman-fuaime PA, a’ cur air dòigh is a’ sanasachd thachartasan, a’ cluich airson dannsa,
seinn Ghàidhlig agus a’ taisbeanadh bho àrd-ùrlar. Cuideachd, dh’obraich iad gu cruaidh còmhla ri sàr
luchd-ciùil thraidiseanta gus na h-òrain is na seataichean de phuirt aca a chur air ghleus mus do
dh’fhalbh iad air na cuairtean sna sgìrean aca.

Am measg nam prìomh thachartasan as t-samhradh 2015:
• Fhuair muinntir Cèilidh nan Eilean Siar cothrom cluich air Àrd-ùrlar an Eilein aig an 20mh Fèis
Cheilteach Innse Gall
• Ghabh còmhlan Cèilidh a’ Mhonaidh Ruaidh pàirt ann am Pròiseact Iomlaid le Èireannaich agus
dh’obraich iad còmhla ri còmhlan Èireannach gus òran Gàidhlig/Gaeilge ùr a sgrìobhadh
• Chluich còmhlain bho na Cèilidhean air Chuairt aig 5 tachartasan aig Blas
• Chluich muinntir a’ Chèilidh air Chuairt aig Fèis Chataibh aig Fèis Belladrum agus aig Co-labhairt
airson Iomairtean Sòisealta far an do chluich iad air beulaibh còrr is 200 luchd-frithealaidh bho air
feadh an t-saoghail
• Chluich còmhlan a’ Chèilidh air Chuairt aig Fèis Fhoirt aig sreath de cho-chuirmean còmhla ri luchdciùil bho Fhèis Latharna, Fèis Spè agus Fèis Rois

Blas
Chaidh Fèis Bhlas a chumail eadar 4-12 Sultain agus bha 34 consairtean ann, agus prògram airson
sgoiltean agus choimhearsnachdan agus na tachartasan gan cumail air feadh na Gàidhealtachd agus
Earra-Ghàidheal. Thachair e thairis air 9 làithean agus bha còrr is 12,000 uile-gu-lèir san luchd-èisteachd.
Airson a’ chiad turas ann an grunn bhliadhnaichean bha grunn de na tachartasan ann far an deach a huile tiogaid a reic.
Tachartasan sònraichte bhon phrògram:
• Ged nach do bharantaich sinn cuirm shònraichte airson a dhol air chuairt ann an 2015, chuir sinn air
dòigh consairt shònraichte, Òran, gus na h-òrain aig Runrig a chomharrachadh. Am measg an luchdchiùil a chluich aig a’ chonsairt aig Eden Court air an oidhche mu dheireadh den fhèis, agus an talla
làn gu na cabair, bha Mànran, Julie Fowlis, Cathaidh Anna Nic a’ Phì agus òganaich bho na Fèisean.
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Bha Calum Dòmhnallach bho Runrig an làthair air an oidhche agus tha sinn na chomain airson nan
dealbhan a thug e seachad a chaidh a chleachdadh mar chùl-ìomhaigheachd airson na cuirme.
Chaidh oidhche shònraichte a chumail ann an Cathair-eaglais Inbhir Nis gus an 70mh ceannbliadhna aig an t-seinneadair Ghàidhlig Anna Latharna NicGillÌosa a chomharrachadh.
Chaidh dà oidhche de chomadaidh Gàidhlig còmhla ri Seasaidh Leacsaidh, Gaol is Gàire, a chur air
dòigh ann an Inbhir Nis agus san Eilean Sgitheanach, agus chòrd iad ris an t-sluagh mhòr a nochd
airson na dà oidhche.
Bha sgrìobhadairean Gàidhlig an sàs ann an grunn de na tachartasan, agus sinn ag obair ann an
com-pàirt ri Comhairle nan Leabhraichean.
Chomharraich Fèis Spè agus Fìdhlearan Chill Tighearn an 25mh ceann-bliadhna aca le consairtean
sònraichte le daoine a tha an sàs sna buidhnean agus a chleachd a bhith an sàs annta.
Mar phàirt den phrògram airson sgoiltean is choimhearsnachdan, a chuir High Life na Gàidhealtachd
air dòigh, bha sreath de bhùithtean-obrach airson sgrìobhadh, dràma agus ceòl ann agus chluich
luchd-ciùil bho Bhlas ann an sgoiltean cuideachd. Chuir Fèisean nan Gàidheal ris a’ phrògram le
bhith cur cuairt air dòigh le Meanbh-Chuileag a thadhail air sgoiltean Gàidhlig air feadh na
Gàidhealtachd le dealbh-chluiche aig àm na fèise.
Lean sinn oirnn leis a’ chom-pàirteachas againn le Live Music Now, Ceòl ann an Ospadalan agus An
Comunn Gàidhealach agus sinn a’ cluich ann an dachaighean-cùraim is ospadalan.
Dh’obraich na Cèilidhean Taighe fìor mhath agus bha iarrtas mòr ann air an son, bha na h-àiteachan
uile air an gabhail le iarrtasan air-loidhne greis mus do thòisich an fhèis.

San t-Samhain, bhuannaich Fèis Bhlas an Duais airson Tachartas aig cuirm ann an Eaglais an Naoimh
Anndra sa Cheàrnaig ann an Glaschu airson Duaisean Gàidhlig na h-Alba a tha air an cur air dòigh leis an
Daily Record agus Bòrd na Gàidhlig.
Tasgadh
Bha sinn ro thoilichte an naidheachd fhaighinn gun tug Alba Chruthachail dhuinn £35,000 a bharrachd
gus maoin a stiùireadh a tha tabhann thabhartasan a tha nas lugha na £1,000 do luchd-ealain is
buidhnean ealain thraidiseanta leis am faod iad obair a chruthachadh, a chluich no a thaisbeanadh no a
chuidicheas iad gus a dhol air chuairt. Thugadh seachad £31,500 ann an 2015-16, agus an t-airgead sin a’
toirt taic do 64 pròiseactan san robh luach iomlan £174,200.
Guth na nGael
Às dèidh mar a shoirbhich don Iomlaid Chultarach ann an 2014 eadar muinntir nam Fèisean agus luchdciùil òga à Èirinn bho Ionad Oriel ann an Dún Dealgan, bha sinn toilichte maoineachadh fhaighinn bho
Cholmcille gus cumail oirnn leis a’ phròiseact ann an 2015.

Choinnich sianar sàr luchd-ciùil òga bho Èirinn ri còignear luchd-ciùil bho na Fèisean bho dhiofar
cheàrnaidhean de dh’Alba san Dàmhair gus obair còmhla ris na h-oidean, Colm Ó Rua is Deirdre Ni
Bhuachalla. Bha Gàidhlig no Gaeilge aig a h-uile duine òg a bha an sàs ann, agus aig an deireadhsheachdain chluich an còmhlan aca aig na Duaisean Iomain bhliadhnail agus aig a’ ghèam
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iomain/iomáint eadar-nàiseanta a chaidh a chluich aig Pàirce a’ Bhucht ann an Inbhir Nis. Cuideachd,
chluich iad aig seisean neo-fhoirmeil agus ghabh iad pàirt ann am bùth-obrach seinn Ghàidhlig còmhla
ris an t-seinneadair chliùiteach Rona Lightfoot.
Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba
Chaidh an dinnear airson Talla nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta a chumail aig Port-adhair Inbhir
Nis aig an àm a bha Fèis Bhlas ga cumail agus bha na gaisgich ùra airson 2015 an làthair agus chaidh
moladh a dhèanamh air na tha iad air a dhèanamh do cheòl traidiseanta.
Thug Fèisean nan Gàidheal taic do Thalla nan Gaisgeach airson Ceòl Traidiseanta aig Duaisean Ceòl
Traidiseanta na h-Alba ann an 2015. B’ iad an luchd-ciùil a fhuair àite san Talla, Ossian, The Singing
Kettle, Seonaidh ‘Beag’ Mac a’ Mhaoilein, Maureen Jelks, Violet Tulloch, Willie Scott, Matt McGinn,
Màidsear na Pìoba Seòras S MacIllFhinnein, Aonghas Fitchet agus Iain Mac an Tòisich. Fhuair Eòghainn
Mac a’ Phiocair Duais Sheumais MhicEanraig airson Seirbheisean do Cheòl Traidiseanta.
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 2015-16 chaidh luchd-obrach gu diofar cho-labhairtean, seiminearan agus
seiseanan fiosrachaidh a chuir na buidhnean sin air dòigh.
Rinn luchd-obrach taghadh farsaing de dh’obair sanasachd is tosgaireachd airson nan ealain Gàidhlig
agus iad ag obair còmhla ri grunn lìonraidhean is buidhnean leithid: am Fòram airson Ceòl Traidiseanta,
Buidheann-Chomhairleachaidh Alba Chruthachail airson nan Ealain Dualchasach, Fòram Ciùil Òigridh na
Gàidhealtachd, Lìonraidh Dràma na Gàidhlig, Hands Up for Trad, agus a’ Bhuidheann Chom-pàirteach
airson Ceòl ann am Foghlam.
Ghabh Fèisean nan Gàidheal pàirt ann an co-labhairt air Foghlam Gàidhlig a chaidh a chur air dòigh san
Ògmhios 2015 le Foghlam Alba. San aon seachdain ghabh sinn pàirt ann an Co-labhairt airson
Iomairtean Sòisealta ann an Inbhir Nis, a chuir HIE air dòigh, agus bha còrr is 200 neach an làthair às gach
ceàrnaidh den t-saoghal. Bha e na thoileachas dhuinn innse do mhuinntir na co-labhairt mu ar n-obair
agus thug an còmhlan bhon Chèilidh air Chuairt aig Fèis Chataibh blasad dhaibh de ar ceòl dualchasach
agus de òran Gàidhlig no dhà.
Chùm sinn oirnn le ar n-obair còmhla ri Com-pàirteachas Ealain Òigridh na Gàidhealtachd a tha air
soirbheachadh gu mòr bho thòisich iad ann an 2014. ’S e a th’ anns a’ chom-pàirteachas co-bhanntachd
de 12 buidhnean ealain stèidhichte air a’ Ghàidhealtachd agus tha e air a bhith air a ruith gu fìor
shoirbheachail, fo stiùir Fèis Rois, le Manaidsear a’ Chom-pàirteachais Stacey Toner. Tha an Compàirteachas air a bhith ag obair còmhla ri 4,000 duine òg air feadh na Gàidhealtachd agus iad air a dhol
an sàs ann an mu 20,000 uair a thìde de dh’obair co-cheangailte ris an h-ealain, agus bha Fèis Bhlas
toilichte aoigheachd a thoirt do thachartas a chuir an Com-pàirteachas air dòigh sna IronWorks ann an
Inbhir Nis.
Bha Fèisean nan Gàidheal an làthair aig Fèill a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail san Òban san Dàmhair 2015.
Nochd sinn cuideachd aig grunn thachartasan-dhreuchdan air feadh na bliadhna a bharrachd air an
tachartas A’ Taisbeanadh na h-Alba ann an Glaschu aig Celtic Connections.
Thug Fèisean nan Gàidheal molaidhean sgrìobhte seachad do Phàrlamaid na h-Alba gus Bile an
Fhoghlaim (Alba) a neartachadh. Chuir sinn pàipear do dh’Urras a’ BhBC nuair a bha iad a’ sireadh
bheachdan air na bu chòir tachairt le BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal. Cuideachd, thug sinn
beachdan seachad air Plana Gàidhlig HIE.
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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 air 22 Cèitean 2015
(Inbhir Nis), 25 Sultain 2015 (Beinn na Fadhla), 11 Dùbhlachd 2015 (Inbhir Nis) agus 19 Gearran 2016
(Inbhir Nis). Bithear a’ foillseachadh gach pàipear airson coinneamhan a’ Bhùird air ar làrach-lìn.
A’ Ghàidhealtachd
Donnchadh MacGuaire (Cathraiche)
Deirdre Beck
Kirsteen Ghreumach

Fèis Rois
Fèis Lochabair
Fèis an Earraich

An Làthair
4 a-mach à 4
3 a-mach à 4
2 a-mach à 4

Na h-Eileanan Siar
Ùisdean Robasdan (Rùnaire)
Peigi NicIllFhinnein

Fèis Tìr an Eòrna
Fèis Eilean an Fhraoich

3 a-mach à 4
4 a-mach à 4

Earra-Ghàidheal & Bòd
Ealasaid NicIlleBhàin

Fèis Cheann Loch Goibhle

2 a-mach à 4

Sgìrean Eile
Seumas Caimbeul
Elaine Spence
Bob MacFhionghain

Fèis Fhoirt
Fèis Lannraig a Tuath
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

3 a-mach à 4
2 a-mach à 4
3 a-mach à 4

Luchd-amhairc
Màiri Bhochanan/Joanna Peteranna
Mòrag Anna NicLeòid
Brian Ò hEadhra
An Comhairliche Iain A MacÌomhair

Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
Comhairle na Gàidhealtachd
Alba Chruthachail bhon Dùbhlachd 2014
Comhairle nan Eilean Siar

0 a-mach à 4
0 a-mach à 4
2 a-mach à 4
2 a-mach à 4

Luchd-obrach
Art MacCarmaig
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein
Anne Willoughby
Eilidh NicCoinnich

Ceannard
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Gnìomha
Manaidsear Fèisgoil

4 a-mach à 4
4 a-mach à 4
4 a-mach à 4
1 a-mach à 2

Tha an clàr seo a’ sealltainn fiosrachadh mun luchd-obrach ann an 2015-16
Luchd-obrach
Art MacCarmaig
Anne Willoughby
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein
Eilidh NicCoinnich
Moreen Pringle
Nicola Simpson
Vicky NicIllEathain
Raonaid Harris
Shona Nic a’ Mhaoilein
Dùghlas Beck
Aonghas MacLeòid
Rowan NicPheadrais
Sandy Gray
Rae NicEacharna
Donna NicRath
Ùisdean MacIllFhinnein

Cùmhnant
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
0.8 ILT leantainneach
0.8 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT leantainneach
1.0 ILT greis
gnìomhachais
0.2
ILT cunnradair
0.2 ILT cunnradair
0.8 ILT cunnradair
0.1 ILT cunnradair

Dreuchd
Ceannard
Manaidsear Gnìomha
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Fèisgoil bho 01.10.16
Oifigear Ghnothaichean
Prìomh Oifigear Leasachaidh
Oifigear Leasachaidh gu 29.01.16
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Gàidhlig (Dràma) gu 17.07.15
Oifigear Dràma
Oifigear Margaidheachd
Oifigear Dìon Chloinne
Co-òrdanaiche Ceòl na h-Òigridh gu
31.10.15 Fèis Bhlas
Stiùiriche
Cunnradair PR is Mheadhanan Bhlas
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Stèidhichte
Port Rìgh
Port Rìgh
Inbhir Nis
Inbhir Nis
Port Rìgh
Inbhir Nis
An Gearasdan
Inbhir Nis
Leòdhas
Inbhir Nis
Inbhir Nis
Inbhir Nis
Port Rìgh
Slèite
Inbhir
Pheofharain
Inbhir
Chip

Bha grunn atharraichean air sgioba-obrach Fèisean nan Gàidheal ann an 2015-16.
Dh’fhàg an t-Oifigear Dràma againn, Dùghlas Beck, Fèisean nan Gàidheal às dèidh iomadh bliadhna
còmhla rinn agus e airson trèanadh a dhèanamh airson a bhith na Thidsear Bun-sgoile Gàidhlig. Dh’fhàg
Vicky NicIllEathain a dreuchd mar Oifigear Leasachaidh airson Fèisean Loch Abar is Earra-Ghàidheal gus a
dhol gu dreuchd aig Riaghaltas na h-Alba agus leig Rae NicEacharna dhith a dreuchd mar oifigear ICO.
Tha sinn gu mòr nan comain airson na h-obrach a rinn iad fhad ’s a bha iad aig Fèisean nan Gàidheal.
Tha sinn toilichte fàilte a chur air Eilidh NicCoinnich chun an sgioba agus i na Manaidsear Fèisgoil. Tha
pailteas eòlais aig Eilidh air foghlam agus ceòl agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith faicinn
leudachadh air seirbheis Fèisgoil fo a stiùir. Às dèidh dhi a bhith na h-Oifigear Margaidheachd againn
airson 15 mìosan agus i air greis gnìomhachais neach-ceuma, tha Rowan NicPheadrais a-nis na h-Oifigear
Leasachaidh airson Fèisean Loch Abar is Earra-Ghàidheal.
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6 Cunntas Ionmhasail 2015-16
Fo riaghailtean a thàinig a-staigh bho Oifis Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR), feumar
cunntasan bliadhnail na buidhne ullachadh agus a nochdadh ann an dòigh shònraichte agus tha tòrr a bharrachd
dhuilleagan san aithisg shlàn. Gheibhear na cunntasan sgrùdaichte slàn air ar làrach-lìn www.feisean.org agus
chan eil ann an seo ach ar Cunntas air Gnìomhachd Ionmhasail airson na bliadhna a’ crìochnachadh air 31mh Màrt
2015 còmhla ri Aithris Chothromachaidh aig a’ cheann-latha sin.
Cunntas air Gnìomhachd Ionmhasail airson na bliadhna a chrìochnaich air 31 Màrt 2016
31.03.16

31.03.15

Maoin Neochuingealaichte

Maoin
chuingealaichte

Iomlan

Maoin Neochuingealaichte

£

£

£

£

672,502
9,672
206,359
288,101
26,927
-

35,000
31,085

707,502
9,672
206,359
288,101
26,927
31,085

650,622
8,345
30,079
268,153
312,650
31,241
-

99,079
299
1,302,939

1
66,086

99,079
300
1,369,025

115,066
383
1,425,509

7,945

-

7,945

2,629

749,959
8,894
202,102
280,078
26,702
1,275,680

40,640
7,520
38,762
79,402

788,762
10,557
7,520
324,888
26,702
38,762
1,355,082

770,823
10,557
7,520
270,942
324,888
26,220
7,617
1,462,691

27,259

(13,316)

13,943

(37,182)

RÈITEACHADH IONMHAIS
Suimeannan iomlan gan toirt air adhart

132,247

30,235

162,482

199,664

A’ MHAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR ADHART

159,506

16,919

176,425

162,482

STÒRAS A-STEACH
Gnìomhachd Carthannais
Prìomh Obair
Trèanadh
Pròiseact ICT
Fèis Bhlas
Fèisgoil
Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig
Tasglann
Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh
Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe
Stòras iomlan a-steach
STÒRAS COSGTE
Teachd-a-steach Saor-thoileach
Gnìomhachd Carthannais
Prìomh Obair
Trèanadh
Pròiseact ICT
Fèis Bhlas
Fèisgoil
Tachartasan còmhnaidheach Gàidhlig
Tasglann
Stòras iomlan a chaidh a chosg
STÒRAS A-STEACH/(A-MACH)

Aithris Chothromachaidh air 31 Màrt 2015
31.03.16

31.03.15

Maoin Neochuingealaichte

Maoin
chuingealaichte

Iomlan

Maoin Neochuingealaichte

£
496

£
16,919

£
17,415

£
23,221

42,757
139,244
182,001

-

42,757
139,244
182,001

52,748
123,369
176,117

CREIDEASAICHEAN
Suimeannan rim pàigheadh sa bhliadhna

(22,991)

-

(22,991)

(36,856)

MAOIN LUATH GU LÈIR

159,010

-

159,010

139,261

MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN LUATH

159,206

16,919

176,425

139,261

MAOIN GU LÈIR

159,206

16,919

176,425

162,482

MAOINEAN
Maoinean neo-chuingealaichte
Maoinean cuingealaichte

159,206
16,919

132,247
30,235

MAOINEAN GU LÈIR

176,425

162,482

MAOIN STÈIDHICHTE
Maoin Stèidhichte
MAOIN LUATH
Luchd-fiach: Suimeannan rim pàigheadh sa
Airgead
sa Bhanca
bhliadhna
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