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Bhuel, níl na cosa tugtha linn go fóill, an bhfuil? Is deacair cúrsa na
paindéime seo a thuar, agus cheana féin bhí orainn athmhachnamh a
dhéanamh ar chuid de na tograí agus na pleananna a cheap muid le
teann dóchais; é sin nó iad a chaitheamh i dtraipisí go hiomlán. Tuigimid
anois chomh maith go mbeidh an téarnamh níos moille agus níos
malltriallaí ná mar a shíleamar – pé uair a chuirfear tús leis i gceart. Ach
ní hin le rá go bhfuil gach rud duairc agus gruama. Tá ceachtanna
foghlamtha againn. Thugamar suntas do dheiseanna nach raibh coinne
againn leo agus thapaíomar iad. Agus, anuas air sin, in ainneoin chora
crua an tsaoil faoi láthair tá éachtaí móra i ndiaidh a bheith déanta agus
iad ina gcúis mhórtais agus cheiliúrtha. Is ar na nithe seo a bheimid ag
breathnú in Tionchar 2.

Fáilte

Auđur Ghaoiseach



“Tá na healaíona i ndiaidh dul ar líne – tá níos mó daoine ná riamh in ann teacht ar ardchaighdeán ealaíne
go héasca.” Micheál Ó Fearraigh, stiúrthóir gníomhaireachta tacaíochta, Dún na nGall

“Tá mé ag cruthú caidreamh le healaíontóirí idirnáisiúnta gan dul i ngiorracht d’eitleán!” Carmel George,
aisteoir agus drámadóir, Powys

“Ní hamháin gur féidir le caidrimh oibre agus le caidrimh phearsanta teacht slán ar Zoom agus ar
WhatsApp, is féidir leo bláthú freisin – is ar éigean a chreidim é!” Idoia Arizaleta, ceoltóir agus múinteoir,
Euskal Herria 

“Tá meas as an nua agam ar fhuinneamh, díograis, tiomantas agus gliondar na gcomhghleacaithe sin a
choinníonn orthu agus a ghlacann le gach ábhar díomá go misniúil.” Ebrillwen Morgan, riarthóir
amharclainne, Caerdydd

“Nuair nach féidir leis an lucht féachana teacht isteach sa ghailearaí, caithfidh an gailearaí dul chomh fada
leosan – is gailearaí é ár n-oileánsa anois!” Dara McGee, stiúrthóir ionaid ealaíon, Oileáin Árann

“Tá oiread am saor agam anois, gan an brú a bhaineann le bheith ag ullmhú do cheolchoirmeacha, go
mbíonn deis cheart agam mé féin a thumadh i mo chuid ceoil agus machnamh a dhéanamh ar mo stíl.”
Matilda Kirk, amhránaí agus scríbhneoir amhrán, Ceredigion

“An ghné ab fhearr den bhliain 2020 domsa ná an deis a fuair mé aithne as an nua a chur ar mo lucht
aitheantais agus bualadh le daoine nua lán fuinnimh freisin – cabhraíonn na deiseanna seo liom forbairt
mar dhuine.” Jacob Bosma, stiúrthóir Músaeim, Fryslân

CONAS ATÁ AG ÉIRÍ LEAT? AN DEARCADH DEARFACH

T I O N C H A R

Ainneoin nach bhfuil siad ar fad ar aon fhocal, is mór an spreagadh atá le fáil sna
tuairimí thíos ó sheachtar Comharsan Ceilteach atá i ndiaidh a bheith ag obair i

gcroílár an chatha, agus iad ag trácht ar na ceachtanna atá foghlamtha acu agus ar
na deiseanna a tháinig chun cinn gan choinne dóibh in 2020:

Micheál O Fearraigh

Carmel George

Jacob Bosma



Auđur Ghaoiseach – Meg Rodger



Banríon de chuid na Lochlannach sa 9ú Céad AD ab ea Auđur. B’iníon í le rí agus
phós sí rí í féin, agus bhíodh sí ag taisteal idir an Iorua, Inse Ghall agus Baile Átha
Cliath. I ndiaidh di teagasc Cholm Cille a chloisteáil, bhí sí ar dhuine de na daoine
luatha a d’iompaigh ar an gCríostaíocht. Nuair a fuair a gaolta is gaire bás bhog sí go
dtí an Íoslainn lena teaghlach, a cleithiúnaithe agus a sclábhaithe. Agus í ina banríon
neamhspleách anois faoi dheireadh, ar cheann de na chéad ghníomhartha a rinne sí
ná a cuid sclábhaithe ar fad a shaoradh agus talamh a bhronnadh orthu le
feirmeoireacht a dhéanamh air.

Tá taispeántas cruthaithe ag Meg Rodger, crochtóir agus amharc-ealaíontóir, a raibh
Auđur mar inspioráid dó. I gcroílár an taispeántais sin tá macasamhail de
Vararfeldur Lochlannach Auđur, clóca deasghnách a d’fhigh sí as olann a fuair sí óna
tréad féin de chaoirigh Inse Ghall agus ó thréada eile den phór sin san Íoslainn, san
Iorua agus in Albain. Pór de chaoirigh bheaga dhorcha chrua is ea é seo, a thug na
Lochlannaigh leo trasna an Atlantaigh Thuaidh agus a scaip siad sna ceantair a bhí
faoina gceannas. I lár phaindéim COVID-19 a rinneadh an mhacasamhail den chlóca
seo a fhí agus an taispeántas seo a chur i dtoll a chéile – agus, ina ainneoin sin,
d’éirigh thar barr leis. “Tá seo ar cheann de na taispeántais is suntasaí dá
ndearnamar riamh anseo,” arsa Simon Hart, Stiúrthóir Gnó agus Forbartha ag Taigh
Chearsabhagh in Uist Thuaidh. Chuir Meic Llewellyn agallamh ar Meg Rodger an
tseachtain seo.

MEG:  Is amharc-ealaíontóir mé, ach anuas air sin is crochtóir mé a bhfuil tréad de
chaoirigh Inse Ghall agam. Tá gnólacht beag agam ina ndéanaim snáth a shníomh
agus a dhíol. Chaith mé roinnt mhaith blianta ag díriú go príomha ar ealaín a bhain
leis an gcomhshaol, inar úsáid mé an ghaoth agus an solas agus eile, ach ansin
bhraith mé gur mhithid dom an dá chuid dhifriúla de mo shaol a tharraingt le chéile
– gan aon tuairim agam ag an am céard a thiocfadh as. Ghlac mé le cónaitheacht in
Blönduós, i dtuaisceart na hÍoslainne, agus ar ndóigh tá caoirigh ag gach uile dhuine
ansin – caoirigh atá an-chosúil go deo le mo chaoirigh féin. D’oibrigh mé le feirmeoirí
agus le ceardaithe agus d’fhoghlaim mé oiread faoi stair na gcaorach sin agus faoin
gcaoi a ndéantar feirmeoireacht orthu sa lá atá inniu ann san aeráid
fhíordhúshlánach sin.

MEIC:  Cén chaoi ar tháinig an tionscadal seo ar an saol, a Meg?



MEIC:  Cén chaoi ar tháinig Auđur isteach sa scéal?

MEG:  Is laoch an-mhór í i ndomhan na Lochlannach agus go háirithe i measc na mban. D’fhás sí
aníos i gcultúr lán foréigin agus éiginnteachta, coimhlint agus cathanna ina timpeall i gcónaí;
caithfidh go mbraitheadh sí an-leochaileach go minic, ainneoin gur bhaill í de cheann de na
teaghlaigh is mó cumhacht san Atlantach Thuaidh ag an am. Ar deireadh, fuair sí cumhacht dá cuid
féin. Ba bhanríon í, ach b’imirceach í chomh maith agus b’eiseamláir í de na luachanna a bhaineann
leis an gceannaireacht bhaineann. Sa lá atá inniu ann tá ceannas fós ag na fir ar oiread bealaí, ach
dar liomsa go bhfuil cuid de na buntáistí a bhaineann le ceannaireacht na mban tagtha chun solais
le linn na paindéime. Tá léirithe ag taighde stairiúil chomh maith cé chomh tábhachtach is a bhí
mná Inse Ghall i lonnú na Lochlannach san Íoslainn. De réir fianaise DNA a tháinig chun solais le
déanaí ba as Inse Gall 65% de na mná a lonnaigh san Íoslainn, cé gurbh as an Iorua 85% de na fir,
rud atá an-spéisiúil. Tá méid áirithe staidéir déanta agam ar an antraipeolaíocht shóisialta, agus bhí
suim agam riamh i bpobail agus i gcultúir, mar sin ní fhéadfainn neamhaird a thabhairt ar Auđur
agus na nithe sin ar fad fite fuaite ina scéal siúd.

MEIC:  Agus an clóca?

MEG:  Is ball éadaigh dochreidte é an Vararfeldur. Tá sé go hiomlán fite as olann ó chaoirigh an
Atlantaigh Thuaidh, tá sé cumhachtach mórthaibhseach le breathnú air, tá sé uiscedhíonach agus
choinneodh sé te teolaí thú fiú dá mbeifeá i lár stoirme sneachta san Íoslainn – agus measaim gur
íocón den scoth é de Auđur agus den ré inar mhair sí. Tá gach seans ann gur chaith sí féin a
mhacasamhail. Thug sé deis dom chomh maith go leor snáitheanna éagsúla a tharraingt le chéile i
mo lámha féin (agus i lámha na ndaoine a chuidigh liom): an stair, an pobal, an cheardaíocht, an
comhshaol agus saol praiticiúil chultúr na gcaorach.



MEIC:  Ar imir pobail ról mór sa tionscadal seo?

MEG:  Ról ollmhór. Chuir sé fheirm éagsúla olann ar fáil le haghaidh an Vararfeldur, sé fheirm in
áiteanna éagsúla sa tuaisceart imeallach. Díol spéise é gur feirmeoirí mná ar fad a chuir olann ar
fáil. D’fhoghlaim mé an t-uafás freisin faoi mhodhanna traidisiúnta sníofa agus fite ó cheardaithe
gach áit a ndeachaigh mé. A luaithe is a bhí an clóca déanta, chaith mná ó Inse Ghall é agus ghlac
siad páirt mar mhainicíní i seisiúin ghrianghrafadóireachta le tuilleadh ábhair a chruthú don
taispeántas. Agus níl deireadh leis go fóill – níos déanaí i mbliana tá súil agam dul ag obair le
feirmeoirí caorach agus a dteaghlaigh sa Bhreatain Bheag, agus cur leis an tionscadal arís ina
gcomhluadar. Ansin in 2022 tá súil agam obair a dhéanamh le dídeanaithe mná agus le daoine
eile nuair a rachaidh an taispeántas trasna Mhuir na Lochlannach arís go dtí an Iorua.

MEIC:  Ar imir COVID-19 mórán tionchair ar an bpróiseas?

MEG:  D’imir, cinnte – ach bhí an t-ádh dearg orainn. Bhí mé díreach fillte ón Iorua, an clóca fite,
nuair a thosaigh an phaindéim dár n-ionsaí. An rud ba mheasa domsa, sílim, ná a bheith ag deifriú
trí tholglanna plódaithe san aerfort, gach duine scanraithe agus iad ag iarraidh an baile a bhaint
amach sula ndúnfaí na teorainneacha. Ní raibh a fhios agam cé chomh sábháilte is a bhí mé, agus
bhraith mé go raibh an saol ag titim as a chéile i mo thimpeall. Ach ansin le linn na chéad
dianghlasála bhí seachtainí agam de shuaimhneas agus de shíocháin agus mé ag díriú ar an
scannánú agus an ghrianghrafadóireacht a fhorbairt. Bhí orainn an taispeántas a chur siar
seachtain, agus ansin é a sheoladh go hiomlán ar líne. Ach d’éirigh go hiontach leis – bhí trí dhuine
is nócha i láthair, daoine as tíortha na Lochlannach agus as Albain araon, bhí naisc bheo físe
againn le comhghleacaithe agus d’fhéadfadh daoine ceisteanna a chur agus tráchtanna a
dhéanamh trí théacs – rud a rinne. Tá an t-aiseolas ó shin i ndiaidh a bheith dearfach agus
gríosaitheach.



MEIC:  Deir Simon gur a bhuí leatsa, leis an obair atá déanta agat sna pobail seo agus le do
chaidreamh leo le blianta beaga anuas a d’éirigh chomh maith sin leis an tionscadal.

MEG:  Tá sin an-chineálta. Tugann sé le fios, áfach, go mbeidh ról ag an gcumarsáid fhisiciúil agus
ag an gcumarsáid dhigiteach araon i ndiaidh COVID, agus go rachaidh sin chun sochair dúinn ar
fad. Agus caithfidh mé a rá nach n-éireodh leis an tionscadal seo ach oiread murach díograis agus
seiftiúlacht Simon, Andy agus fhoireann uile Taigh Chearsabhagh, agus gur bhain mé an-
taitneamh as tabhairt faoin dúshlán seo in éineacht leo.

MEIC:  An bhfuil tuilleadh taistil roimh Auđur amach anseo?

MEG:  Tá an chuma sin ar an scéal. Beidh sí ag dul go dtí an Bhreatain Bheag an geimhreadh seo,
agus ag filleadh ar an Iorua ansin in 2022. De bharr ár gcaidrimh leis na Comharsain Ceilteacha tá
gach cuma ar an scéal go mbeidh sí in ann dul i bhfeidhm ar lucht féachana in ionad ealaíon i dTír
na mBascach, i músaem in Fryslân san Ísiltír agus san Ollscoil Eitneagrafaíochta i mBéalgrád. Ach
nach bhfuil ag seantaithí Auđur ar an taisteal?

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais ar Auđur Ghaoiseach, agus ar ghailearaí agus ar mhúsaem
Taigh Chearsabhagh anseo: https://www.taigh-chearsabhagh.org/events/auour-the-deepminded-
meg-rodger/



Clár cónaitheachta idirnáisiúnta, á reáchtáil ag Ealaín na Gaeltachta i gcomhar le
Gaillimh 2020 agus a cuid Comhpháirtithe Eorpacha.

Le roinnt blianta anuas tá naisc forbartha ag Ealaín na Gaeltachta le heagraíochtaí eile cultúir
sna réigiúin Cheilteacha agus i réigiúin eile ina labhraítear teangacha mionlaithe trí bheith
páirteach i ngréasán na gComharsan Ceilteach, gníomhaireacht forbartha a bhíonn ag tacú le
comhobair chultúrtha sa domhan Ceilteach agus san Eoraip freisin. As an ngréasán seo
eascraíonn comhpháirtíochtaí agus tionscnaimh chothabhála a bhfuil sé mar aidhm acu tús áite
a thabhairt do chultúr teangacha mionlaithe agus iad a chur chun cinn.
Fuair Ealaín na Gaeltachta maoiniú ó Ghaillimh 2020 le tionscadal ealaíon idirnáisiúnta –
tionscadal a bheadh bunaithe ar an teanga – a fhorbairt i nGaeltacht na Gaillimhe. D’eascair an
tionscadal seo as caidrimh atá cothaithe ag Ealaín na Gaeltachta leis na réigiúin thuasluaite agus
le pobal ealaíon na Gaeltachta. Tá an gréasán seo i ndiaidh páirt a ghlacadh faoi dhó cheana i
dtionscadail de chuid Phríomhchathracha Chultúir na hEorpa, in Donostia/San Sebastian in
2016 agus in Leeuwarden-Friesland in 2018.

Óró



Ó mhí Aibreáin go mí na Samhna 2020, i gcaitheamh ghéarchéim COVID, tháinig deichniúr
ealaíontóirí gairmiúla Eorpacha le chéile ar líne agus in Éirinn. Bhain siad ar fad le réimse leathan
disciplíní, idir an drámaíocht, an damhsa, an amharc-ealaín, an litríocht agus an ceol. As an
gcomhobair sin d’eascair léiriúchán iontach a chuaigh i ngleic le ceist an-ábhartha: céard a
tharlaíonn nuair nach féidir linn teagmháil a bheith againn le daoine eile? Cuireadh bailchríoch ar
Óró le seó beo ar stáitse, inar snaidhmeadh le chéile damhsa comhaimseartha, drámaíocht, ceol,
filíocht agus amharc-ealaín ar mhaithe le scéal a insint faoin teanga, faoin bhféiniúlacht agus faoi
theacht slán. Rinneadh cíoradh ann freisin ar an gcaoi ar gá dúinn an tsochaí a shamhlú as an nua sa
ré iar-COVID más mian linn leanúint orainn ag maireachtáil ar an bpláinéad seo – go fisiciúil, go
heacnamaíoch agus go cultúrtha freisin. Trí theacht le chéile agus trí fhreagairt don ghéarchéim
dhomhanda seo le chéile i sé mhionteanga Eorpacha, léirigh Óró an tábhacht a bhaineann leis an
éagsúlacht i ngach réimse den saol agus an chumhacht a bhaineann leis an gcomhoibriú, agus na
healaíontóirí iontacha Eorpacha seo ag cur ag gcuid tallainne agus taithí i dtoll a chéile ar mhaithe le
saothar cumhachtach a chruthú a rachadh i bhfeidhm ar an duine aonair agus ar an saol mór araon.

Tháinig bláth ar Óró mar chuid de Ghaillimh 2020.



I mí Mheán Fómhair 2020 a léiríodh an seó seo ar feadh tréimhse theoranta i spás
mór monarchan sa Cheathrú Rua i nGaeltacht Chonamara. Tháinig sé chun críche
ar Lá Eorpach na dTeangacha – an 26 Meán Fómhair. Mar gheall ar mhéid an spáis
a bhí ar fáil, bhí gach duine in ann cloí go héasca leis na treoirlínte maidir le scaradh
sóisialta, agus baineadh úsáid as an spás ar bhealach cruthaitheach corraitheach.
Ba é Darach Mac Con Iomaire Stiúrthóir Cruthaitheach an tionscadail, agus ba
eisean – agus an fhís láidir a bhí aige – a stiúir an tionscadal chun cinn. Tharraing sé
le chéile téamaí Ghaillimh 2020 – teanga, imirce agus tírdhreach – agus bhain sé
earraíocht chliste as na smaointe agus na moltaí a tháinig ó na healaíontóirí le linn
an phróisis chruthaithigh.

Ba mhaith le hEalaín na Gaeltachta buíochas ó chroí a ghabháil leis na healaíontóirí
iontacha agus leis an bhfoireann chumasach as seó spleodrach a chur le chéile. Ba
mhaith leo buíochas a ghabháil freisin leis na comhpháirtithe ar fad – murach a
gcuid tacaíochta siúd ní éireodh linn an tionscadal seo a thabhairt ar an saol.

Ealaíontóirí:

Diarmuid de Faoite – Éire – Aisteoir. Síle Nic Chonaonaigh – Éire – Aisteoir. Amaia
Elizaran – Euskal Herria – Damhsóir Comhaimseartha. Anne Feddema – Fryslȃn –
Péintéir/File. Josie Duncan – Alba – Amhránaí. Liam Ó Maonlaí – Éire –
Ceoltóir/Cumadóir. Maitiú Ó Casaide – Éire – Ceoltóir/Cumadóir. Seán Ó Flaithearta
– Éire – Amharc-ealaíontóir/Dearthóir. Sibéal Davitt – Éire – Damhsóir
Comhaimseartha. Taran Spalding-Jenkin – Kernow – File/Taibheoir. Kizzy Crawford -
Cymru - Amhránaí/Ceoltóir Uirlise.

Comhpháirtithe: 

Ealaín na Gaeltachta, Gaillimh 2020, Foras na Gaeilge, Cuan, Údarás na Gaeltachta,
Afúk, The Etxepare Basque Institute, Euskaltzaleen Topagunea, Cornwall Council,
Wales Arts International, The Arts Council of Wales, Bòrd na Gàidhlig, Comharsain
Ceilteacha agus Sabhal Mòr Ostaig.



                                                               

B’fhéidir go n-iompódh dánta ina n-amhráin, go bhfásfadh rud éigin úrnua as pósadh teangacha,
go mbeadh trá agus tuile sa smaointeoireacht mar a bhíonn sna haigéin agus sna hinbhir a
roghnaigh an grúpa mar théama. I ndiaidh tréimhse forbartha, cuirfidh an grúpa toradh a gcuid
cumadóireachta le chéile agus rachaidh siad ar camchuairt.

Tá trí thionscadal de chuid na gComharsan Ceilteach i
ndiaidh an chéim léiriúcháin a bhaint amach:

1. Barddair an Cheoil

Tá ceathrar amhránaithe agus scríbhneoirí amhrán – beirt as an mBreatain Bheag agus beirt as
Gaeltacht na hÉireann – i ndiaidh tús a chur le tréimhse bliana ag obair le chéile. Ag an nóiméad
deireanach tháinig file Gaeilge agus file ón mBreatain Bheag isteach sa ghrúpa chomh maith. Tá sé
beartaithe acu roinnt amhrán a chumadh ina gcuid teangacha dúchasacha féin; caithfidh siad seal
ag obair go neamhspleách, seal ag obair le chéile, agus iad i mbun cumarsáide go leanúnach i rith
an phróisis. Tá siad ar fad tiomanta do theacht ar bhealaí le ceol agus teanga a chéile a roinnt.



Agus an saol mar atá faoi láthair, gach seans gur próiseas digiteach a bheidh sa chamchuairt seo
den chuid is mó, ach más féidir é in aon chor tá sé i gceist againn camchuairt cheart a dhéanamh sa
dá thír, áit a ndéanfaimid seónna i scoileanna, ionaid ealaíon, beáir – áit ar bith a nglacfar linn.

Beimid ag tacú freisin le dhá thionscadal comhshaoil a bhaineann leis an mBreatain Bheag agus le
hÉirinn: Echoes agus an RSPB Celtic Rainforest Initiative. Ansin... an bhféadfadh albam a bheith ar
na bacáin? Agus an bhféadfadh cuireadh teacht isteach an doras ó Celtic Connections? Cá bhfios?

Is iad na daoine atá in Barddair an Cheoil ná Méabh Ní Bheaglaoich ó Chontae Chiarraí (ag barr ar
chlé), Osian Morris ó Dolgellau (ag barr ar dheis), Matilda Kirk ó Aberystwyth (ag bun ar dheis) agus
Padraig Jack ó Inis Mór (thíos). Is iad Róisín Sheehy, file as Port Láirge, agus Meic Llewellyn, file as
Bro Ddyfi, a tháinig isteach sa ghrúpa ag an nóiméad deireanach.



2. Siop Siarad / Siopa Cainte

Cruthaíodh ardán digiteach ar ar féidir le baill foirne agus le lucht féachana ó
gach gailearaí sult a bhaint as taispeántais agus imeachtaí na ngailearaithe eile
Socraíodh go ndéanfaí taispeántais áirithe a roinnt go fisiciúil, agus margaíocht
a dhéanamh orthu le chéile
Eagraíodh go dtabharfadh baill foirne na ngailearaithe cuairt ar na gailearaithe
eile, ar mhaithe le taithí oibre a fháil agus ar mhaithe le blaiseadh den mhéid
atá ar bun in ionaid eile
Cruthaíodh fóram óige le deis a thabhairt do dhaoine óga a gcuid tuairimí a
roinnt maidir le forbairtí sna gailearaithe
Reáchtáladh seimineár roinnte maidir le réamhthaifeadadh agus beoshruthú
imeachtaí agus taispeántas

Tháinig sé spás ealaíon sa domhan Ceilteach le chéile i mí Mheán Fómhair 2020 le
smaointe agus le taithí a roinnt le chéile, agus iad ar fad ar a ndícheall ag iarraidh
deiseanna léirithe a thapú agus le caidrimh nua a fhorbairt leis an lucht féachana in
ainneoin COVID-19. Ba iad na gailearaithe seo Áras Éanna agus an tIonad Cultúrtha
in Éirinn, Sabhal Mòr Ostaig agus Taigh Chearsabhagh in Albain, agus Oriel Plas
Glyn y Weddw agus Y Tabernacl sa Bhreatain Bheag. Ní hamháin gur luachmhar an
rud é do na gailearaithe seo fadhbanna comónta a phlé agus misneach a thabhairt
dá chéile, ach tá i bhfad níos mó ná sin bainte amach acu cheana, na
comhshaothair phraiticiúla seo ina measc:

In 2021, beidh an grúpa ag cur fáilte roimh thrí chomhpháirtí nua: An Lantairr in
Steornabhagh, An Gailearaí i nDún na nGall agus Theatr Felinfach in Ceredigion.

Inis Oírr, Oileáin Árann



Is caomhnóirí iad na teaghlaigh feirmeoireachta sléibhe; caomhnóirí an nádúir agus
coimeádaithe na sléibhte. Déanfaimid ceiliúradh ar an gcultúr, sa chiall is leithne den
fhocal sin: an teanga, an fhilíocht agus an ceol, na hamharc-ealaíona, an damhsa, an
cheardaíocht, an oidhreacht, an fheirmeoireacht ainmhithe agus an chócaireacht.

3. Cân y Bugail/ Amhrán an Aoire
Déanfaidh an fhéile seo ceiliúradh ar shaol agus ar chultúr na bhfeirmeoirí sléibhe
agus a dteaghlach sna náisiúin bheaga agus sna pobail bheaga teanga san Eoraip.
Tabharfaidh sí deis dúinn a bheith ag foghlaim óna chéile, a bheith ag roinnt
smaointe agus údair dhóchais, agus a bheith ag dul i láidreacht le chéile. Tá ár
gcultúir ar fad faoi bhrú, tá ár dteangacha ag streachailt go fóill i ndiaidh na
gcéadta bliain de chos ar bolg agus de chlaontacht, ach fós féin tá saibhreas
cultúir as cuimse iontu.



Beidh an fhéile roinnte ina trí chuid:

In 2021/2, rachaidh feirmeoirí óga agus ealaíontóirí/taibheoirí ar cuairt chuig pobail a chéile,
oibreoidh siad le chéile le scannán a dhéanamh, roinnfidh siad taispeántais ina ndéanfar ceiliúradh
ar chultúr na sléibhte, agus cuirfear go leor gníomhaíochtaí ar siúl sna pobail – gníomhaíochtaí a
bheidh forbartha go háitiúil agus a thiocfaidh ón bpobal féin.

In 2022/3, déanfaidh gach aon tír féile spleodrach idirnáisiúnta a reáchtáil ina ndéanfar ceiliúradh ar
gach gné de chultúr na n-aoirí, idir dhéanamh taipéisí, thrialacha madraí caorach, amhránaíocht,
sheanchas, chócaireacht agus spóirt tuaithe. Músclóidh na féilte seo spéis i measc pobal agus
teaghlach, agus tabharfaidh siad deis do na daoine sin a bheith ag meascadh le chéile. Cuirfidh siad
leis an turasóireacht chultúrtha sna náisiúin a bheidh ag glacadh páirt iontu. Tiocfaidh
rannpháirtithe ó chultúir eile ar cuairt, ar ndóigh, agus imreoidh siad ról mór sna himeachtaí seo. 

In 2023/4 cuirfear bailchríoch ar an bhféile le féile thaistil a rachaidh ar fud na hEorpa agus a
chuirfidh ar taispeáint an chuid is fearr den chultúr roinnte a bheidh léirithe le linn na dtrí bliana sin.
Mura n-éireoidh linn gréasán láidir cairdis agus comhoibre a fhágáil inár ndiaidh ar fud na hEorpa,
beidh teipthe orainn ár sprioc a bhaint amach! 

Tá comhpháirtíocht láidir tagtha chun cinn cheana; idir muidne a chuir tús leis an tionscadal seo
agus na grúpaí seo a leanas a tháinig ar bord le tacú linn: Balkanopolic sa tSeirbia, Museum
Moddergat in Fryslân, Taigh Chearsabhagh in Inse Ghall agus Trac sa Bhreatain Bheag. Tá súil
againn go mbeidh Topagunea agus Plazaola i dTír na mBascach inár gcomhluadar gan mhoill. Tá na
hiarratais mhaoinithe do chéim forbartha an tionscadail curtha isteach, agus cheana féin tá glactha
le ceann amháin de na hiarratais sin (ceann ACW) agus tá an maoiniú iomlán i ndiaidh a bheith
bronnta orainn.



Ainneoin COVID – lucht féachana a mhealladh ar ais agus beocht nua a chur sa
léiriúchán
Margaíocht a dhéanamh ar theangacha mionlaithe
Béim a chur ar an litríocht
An óige, an teanga agus an fhéiniúlacht
Comhshaothair nua idirnáisiúnta
Fóram na ndaoine óga

Ag deireadh mhí Eanáir cuirfear tús leis an tsraith seo de sheimineáir dhigiteacha, inar
féidir linne ar fad atá ag obair taobh istigh de chultúir bheaga na hEorpa smaointe a
roinnt, smaointe a fhorbairt agus a bheachtú, faobhar a chur ar ár gcuid scileanna agus
gníomhaíochtaí nua a chruthú le chéile. Foilseoimid torthaí coiteanna na sraithe ar líne
i mí Aibreáin agus scaipfimid an scéal, agus tá sé i gceist againn teacht le chéile cheart
a bheith againn in Inbhear Nis níos déanaí in 2021.
Tarraingeofar bhur gcuid snáitheanna ar fad le chéile le taipéis a dhéanamh, taipéis a
mbeidh pátrún úrnua uirthi de chomhshaothair chultúir a bheidh forbartha ag pobail
éagsúla i dteangacha mionlaithe. Seo thíos na téamaí a mbeidh sibh ag dul i ngleic leo:

Snáithlean - Snáitheanna


