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RÁITHEACHÁN NA GCOMHARSAN CEILTEACH
#3 - SAMHRADH 2021

Grianghraf: Ragnar Axelsson (lch 10)



Fáilte romhaibh isteach chuig eagrán 3 de Impact, nuachtlitir na gComharsan
Ceilteach.

Buíochas ó chroí libh as bheith linn ar an gcéim seo den aistear. Tá an t-
eagrán seo lán go béal: tosóimid le babhta ceiliúrtha agus muid ag déanamh
comhghairdeas le roinnt daoine agus áiteanna atá i ndiaidh dul i bhfeidhm go
mór ar ár saol agus ár gcuid oibre; ansin tabharfaimid sciuird trí shraith de
nuashonruithe ar thionscadail atá ag treabhadh chun cinn; agus cuirfimid
bailchríoch bhríomhar, bheoga ar an eagrán le heolas faoi dhá thionscnamh
nua de chuid na gComharsan Ceilteach.

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an seó. Nuair a bheidh deis agat
anáil a tharraingt, bí i dteagmháil linn, le do thoil, agus abair linn cé na
míreanna a thaitin leat, cé na míreanna a bhí úsáideach – agus cé acu a
bhféadfá déanamh dá n-uireasa an chéad uair eile.

Clár:

Lgh 3-8: Ceiliúradh: Nick Capaldi / Áras Éanna / Dath an Dóchais /
Sealtainn

Lgh 9-11: Nuashonrú: Cân y Bugail / Barddair an Cheoil

Lgh 12-14: Tús nua: Hansel / Eolaire / Oran a’ Ghiobhair

Grianghraf: Siun Carden (lch 10)
 



Nick Capaldi
 

“Ar fheabhas – cé a bheidh dearg agus cé a bheidh gorm?” Tá oifig Nick i gcroílár
Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige, ballaí gloine ina timpeall agus í oscailte,
fáilteach. Agus mé ar cuairt chuig comhghleacaí dá chuid tráthnóna amháin, bhí
mé ag siúl thar bráid oifig Nick agus bosca Subbuteo – cluiche peile do pháistí agus
bronntanas do mo gharmhac – faoi m’ascaill nuair a chuala mé an fháilte chroíúil,
neamhphostúil sin – díreach an rud a mbeinn ag súil leis ón bhfear seo. 

Beidh Nick ag imeacht as a phost ag deireadh mhí Lúnasa i mbliana, agus cé gur
mór an chailliúint a bheidh ann is suntasach an oidhreacht a bheidh fágtha ina
dhiaidh aige. Tá sé i ndiaidh a lorg féin fhágáil ar atmaisféar na heagraíochta,
atmaisféar oscailte, teolaí, ionraic agus tiomanta – tréithe atá go smior in Nick
féin. Is ionann siúl isteach i bhfoirgneamh na Comhairle Ealaíon anois i bPlás Bute
agus siúl isteach i gciorcal cairdis, a bheith timpeallaithe ag daoine a bhfuil an
dóchas agus na tosaíochtaí céanna ag roinnt leo.

Ní féidir leo glacadh le gach iarratas uait, caithfidh siad cinntí a dhéanamh atá dian
agus uaireanta pianmhar, ní mór dóibh a bheith machnamhach agus freagrach
agus iad ag dáileadh amach an t-airgead poiblí atá faoina gcúram – ach ar aon dul
lena gceannaire umhal, spreagúil, caithfidh siad le gach uile eagraíocht dá laghad
le meas agus le tuiscint, agus déanfaidh siad a seacht ndícheall oiread misnigh
agus tacaíochta a thabhairt duit agus is féidir leo. Ní mar sin a bhí sé i gcónaí.

CEILIÚRADH



“Murach Nick,” arsa Pete Telfer, stiúrthóir an chomhlachta scannánaíochta agus
físe Culture Colony/Y Gwladfa Newydd, “ní bheimisne ann anois.” Níl a fhios agam
go díreach cé mhéad den lucht ealaíon a déarfadh an rud céanna, ach is cinnte
gur liosta le háireamh é. Níl insint béil ar an gcomaoin atá curtha ag Nick ar na
Comharsain Ceilteacha thar na blianta; is a bhuí leis siúd go príomha atáimid fós
ann agus rudaí maithe á mbaint amach againn. Idir a chomhairle chiúin, stuama
agus tú i gcruachás, a chur chuige síordhearfach, a chumas laigí a aithint go
cruinn agus an chaoi a mbíonn sé sásta i gcónaí lámh chúnta a thabhairt, is é, gan
amhras, an cara is fearr a bhí ag na Comharsain Ceilteacha riamh – rud is eol
dúinn go maith.

“Is fear álainn é,” arsa duine dá chomhghleacaithe sinsearacha an lá cheana. “Ach
ná tairg deoch dó go deo. Cheannaigh mise gloine fíona dó uair amháin, nuair a
bhí sé nua san áit, agus is beag nach raibh orm an dara morgáiste a thógáil
amach. Ní duine é a d’ólfadh fíon an tí.” Is cuma cén costas a bheadh air, a Nick,
ba mhór ag na Comharsain Ceilteacha deoch a sheasamh duit am ar bith. Is mór
an phribhléid é cara a bheith againn atá chomh hionraic, seasmhach, tiomanta,
géarchúiseach agus – thar rud ar bith eile – lách.

Siân Tomos, seanchara eile dár gcuid, a ghlacfaidh ról Nick ar imeacht dó, agus
beidh sé go hiontach bean, ar cainteoir Breatnaise í, a bheith i gceannas ar an
eagraíocht seo a bhfuil oiread tábhachta léi go náisiúnta. Croeso, Siân – ní bheidh
sé éasca teacht i gcomharbas ar Nick, ach beidh lorg duine fíorspeisialta á
leanúint agat.

Siân Tomos



Áras Éanna
Is i monarcha thréigthe olla atá Áras Éanna, ionad ealaíon agus mol pobail in Inis
Oírr, ceann d’Oileáin Árann. Cé gur beag maoiniú a fhaigheann sé, i gcomparáid le
hinstitiúidí eile ealaíon san Eoraip, níl aon amhras ach go bhfuil sé ar cheann de
na hionaid is nuálaí agus is bríomhaire dá bhfuil ann. De réir mar a bhí an
phaindéim ag dul i dtreise ar fud na hÉireann anuraidh agus srianta de gach
cineál á méadú dá dheasca, ba é an freagra a bhí ag Dara Magee, stiúrthóir Áras
Éanna, an cineál freagra a mbeifeá ag súil leis uaidh: “Mura féidir leis an oileán
teacht chomh fada leis an ionad,” a d’fhógair sé, “rachaidh an t-ionad chomh fada
leis an oileán. Beidh an t-oileán ina ghailearaí againn.” Diabhal focal bréige a bhí
aige, agus ag am a raibh frustrachas as cuimse ar lucht ealaíon ar fud na hEorpa
agus iad ag déanamh coinní práinneacha lena mbainisteoirí bainc, bhí Dara agus
Áras Éanna ag sruthú ceolchoirmeacha ar líne do bhreis agus míle duine. Ní
hamháin go ndeachaigh seo chun sochair do cheoltóirí de gach leibhéal cumais,
ach deis iontach a bhí ann freisin d’aos óg an oileáin cur lena scileanna teicniúla.

CEILIÚRADH



Mar sin, is cuí go mbeimis in éineacht leo agus iad ag ceiliúradh aon
bhliain is fiche ó bunaíodh an t-ionad – éacht shuntasach sa ré
chorraitheach seo, go háirithe i gcás gailearaí ar an ngannchuid atá
lonnaithe ar oileán beag san Atlantach. Agus a leithéid de cheiliúradh
muiníneach, bríomhar! Rinneadh aon churach is fiche ar an oileán,
seoladh gach ceann acu chuig ealaíontóir difriúil le saothar uathúil
ealaíne a dhéanamh aisti agus cuireadh ar ais ansin iad go hInis Oírr.
Siombail chumhachtach d’Oileáin Árann a bhí sa churach riamh; anois tá
na hoileáin chéanna ina bhfráma don churach mar shaothar ealaíne.
Guímid fiche bliain eile de chruthaitheacht chumhachtach,
neamhghéilliúil ar Áras Éanna.



Tá áthas ar Ealaín na Gaeltachta, i gcomhpháirtíocht le hÚdarás na Gaeltachta,
ceiliúradh a dhéanamh ar dhaichead bliain d’amharc-ealaíontóirí Gaeltachta i
dtaispeántas ar líne, Dath an Dóchais. Tá ceiliúradh á dhéanamh sa taispeántas ar
dhaichead bliain de thacaíocht Údarás na Gaeltachta do na hamharc-ealaíona sa
Ghaeltacht: https://dathandochais.com/

Is iad Úna Campbell agus foireann an Ghailearaí i nGaoth Dobhair atá i ndiaidh an
taispeántas ar líne seo a léiriú. Tá gné fuaime ag baint leis an taispeántas fíorúil
freisin, mar aon le haiste choimisiúnaithe le Catherine Marshall, criticeoir agus
roghnóir ealaíne.

Léiríonn an taispeántas réimse agus ilghnéitheacht na saothar atá á ndéanamh ag
ealaíontóirí atá ag obair agus ag cur fúthu sa Ghaeltacht, agus déanann sé ceiliúradh
ar roinnt glúnta d’ealaíontóirí. Ar cheann de na tosaíochtaí a bhí ag Údarás na
Gaeltachta agus Ealaín na Gaeltachta riamh tá rochtain a thabhairt d’oiread daoine
agus is féidir ar na healaíona, agus cé gurb í an phaindéim is cúis leis an taispeántas a
bheith ar siúl ar líne, buntáiste mór a bhaineann leis ná go gcinntíonn sé gur féidir le
daoine ar fud na Gaeltachta, ar fud na tíre agus ar fud an domhain rochtain a fháil air. 

Agus í ag caint ar an taispeántas, dúirt Úna Campbell ón nGailearaí: “Léiríonn an
taispeántas seo go soiléir an chumhacht, an léargas agus an saibhreas a bhaineann le
teanga fhísiúil gach ealaíontóra anseo agus iad faoi thionchar na tíreolaíochta agus
spiorad na Gaeltachta.”

CEILIÚRADH



 
Sealtainn

An rud is mealltaí faoi Shealtainn ná go mbíonn sí chun tosaigh ort i gcónaí. Deir
cara liom go bhfuil an bhliain anseo mar a bheadh sprionga ann: tarraingítear lár an
tsamhraidh amach go teann tanaí, ansin preabann an geimhreadh ar ais muid go dtí
na laethanta gearra dorcha. Bogann na séasúir ar aghaidh chomh gasta sin go
mbíonn moill ar do cholainn ag dul i dtaithí orthu, mar sin bíonn míonna ann ina
mbíonn tú ag streachailt leis an Nollaig a bhaint amach nó ag rásaíocht le breith ar
an summer dim*. Cuirtear rithimí laethúla as riocht. Cara eile liom, is fearr léi an
geimhreadh mar go mbíonn sé ‘príobháideach’. Tá an íomhá seo ann de Shealtainn
agus áiteanna cosúil léi mar thírdhreacha folmha, iargúlta, nach bhfuil duine ar bith
ina gcónaí iontu; ach bíonn na daoine atá ina gcónaí iontu – ainneoin nach
gcreidtear gur ann dóibh – de shíor ag cur i gcoinne na híomhá sin. Bíonn spiorad an
cheiliúrtha san aer anseo ar theacht an tsamhraidh rud a bhaineann le
sofheictheacht na ndaoine. I ndiaidh do na bláthanna a gcloigne a nochtadh cois
bóthair agus cois cósta, déanann na daoine amhlaidh. Seans go mbíonn cuma rud
beag scáinte orthu, agus iad ag dul i dtaithí ar an athrú solais – bíonn oiread
uaireanta solais ann i ndiaidh na hoibre sa samhradh is a bhíonn i lá iomlán
geimhridh – ach gach bliain, gan trácht ar bhliain den scaradh sóisialta, is geall le
féasta é.

*Clapsholas lár an tsamhaidh, nuair nach dtéann sé ó sholas riamh. Tá go leor focal
dá gcuid féin ag muintir Shealtainn a bhaineann leis na séasúir. Féach Shetland
ForWirds ar Facebook agus Instagram (@shetlandforwirds), nó an grúpa Facebook
Wir Midder Tongue, le canúint Shealtainn a fheiceáil agus a chloisteáil. Tá go leor
eolais freisin ar shuíomh gréasáin Shetland ForWirds,
https://www.shetlanddialect.org.uk.

Roinneann Siun Carden (lch 10) a ceiliúradh pearsanta ar Shealtainn, ar a
teanga agus ar a séasúir.

Ceiliúradh

Grianghraf:  Siun Carden



Tá an t-ádh ag rith leis an tionscadal seo i láthair na huaire. Ní thugann aon rud ach seal,
áfach, mar sin táimid ag déanamh oiread dul chun cinn agus is féidir linn anois.
D’úsáideamar an deontas flaithiúil forbartha a thug Comhairle Ealaíon na Breataine Bige
dúinn le feasacht a ardú maidir leis an tionscnamh i bpobail ar fud na hEorpa, lenár
ngréasáin a láidriú i ngach tír chomhpháirteach, le bunachar éifeachtach sonraí a chur le
chéile agus le comhpháirtithe cruthaitheacha agus tiomanta a tharraingt isteach sa
ghrúpa stiúrtha, grúpa a bhfuil neart agus teacht aniar léirithe acu cheana.

Bhaineamar earraíocht as an moill a cuireadh dár n-ainneoin ar an gclár de dheasca
Covid le hullmhúchán ceart a dhéanamh do na cláir mhalartaithe a bheidh ar siúl in
2022, tá fochoiste speisialta tiomsaithe airgid agus straitéise airgeadais curtha le chéile
againn, agus beimid ag bualadh le chéile sa bheo in Moddergat, Fryslân, i mí Dheireadh
Fómhair.

Gné shuntasach den tionscadal ná an chaoi a bhfuil caidrimh nua i ndiaidh fás as. Tá cur
síos thíos ar thaispeántas nua Meg Rodger, ar chuala tú faoi cheana, a bheidh ar siúl sa
Bhreatain Bheag idir Feabhra agus Aibreán 2022 (https://www.taigh-

chearsabhagh.org/events/auour-the-deepmindedmeg-rodger/) agus ar dhá thionscadal
eile. Anuas air sin, beidh an t-ealaíontóir Bascach Juan Gorriti agus an t-ealaíontóir
Breatnach Nicky Arscott ag tosú ar íocóin de chultúr na feirmeoireachta sléibhe a
chruthú in éineacht le daoine óga.

Cân y Bugail

N U A S H O N R Ú

+

+

Photo: Siun Carden



Is taighdeoir agus teagascóir in Oilthigh
na Gàidhealtachd agus nan Eilean í Siun
Carden, as Sealtainn. Tá sí ar fhoireann an
Centre for Island Creativity, bíonn sí ag
obair le daoine óga agus is cniotálaí
paiseanta í. Tá tús curtha ag Siun cheana
le tionscadal ‘Hansel’ agus tá sí ar
fhoireann pleanála ‘Òran a’ Ghiobhair’,
tionól fíorúil a bhfuil cur síos air thíos. 

+

+

Tá triúr comhpháirtithe nua i ndiaidh teacht ag obair linn ar an tionscadal seo, agus
cheana féin tá siad i ndiaidh cur leis an obair ar bhealaí úra, luachmhara. 

Tá Snorri Hilmarsson, Íoslannach arbh
aoire é féin tráth, ag obair faoi láthair ag
athrú iarmhonarcha saillte scadán isteach
ina hionad cultúrtha den chineál is nua-

aimseartha ar an gcósta thoir thuaidh. Is
gearr go mbeidh an t-ionad ar oscailt, agus
beidh ról lárnach aige sa tionscadal seo go
ceann cúpla bliain. Taispeánfar ann
saothar ár ngrianghrafadóra clúdaigh,

Ragnar “Rax” Axelsson <https:// is/behind-

the-mountains/>, duine de
mhórghrianghrafadóirí na hÍoslainne.

Is é Dragan Cicvaric Príomh-Choimeádaí
daonmhúsaem Siro Gojno, músaem
amuigh faoin aer. Tá sé ag obair linn
cheana – go háirithe le Jacob Bosma in
Fryslân – ag ullmhú do na taispeántais
roinnte, na malartuithe ealaíontóirí agus
tuilleadh.



Comhshaothar pobail idir taibheoirí
Gaeilge agus Breatnaise é an tionscadal
seo, agus tá sé ag teacht chun cinn go
rábach. Rinneadh an chéad taifeadadh
digiteach i mí Aibreáin agus craoladh é i
gcomhar le Culture Colony agus le
tacaíocht ó dhá charthanas fiadhúlra.

Tá na comhpháirtithe anois ag cleachtadh
– go digiteach go fóill – dá gcéad
chamchuairt bheo i mí Mheán Fómhair. Tá
sé i gceist trí cheolchoirm amuigh faoin
aer a chur ar siúl i dtearmainn éan ar
feadh chósta na Breataine Bige. Beidh an
fharraige le feiceáil agus le cloisteáil ag
gach ionad. Ansin, i mí Eanáir 2022,

tiocfaidh siad le chéile arís i gcathair na
Gaillimhe agus in Oileáin Árann. 

N U A S H O N R Ú



Is focal Sealtannach é hansel a chiallaíonn
‘bronntanas speisialta’, agus ní deacair a
thuiscint céard atá i gceist le ‘aimsir na
mbronntanas’. Bronntanais – gan achoimrí,
gan ceannairí tionscadail, gan torthaí
sainithe, gan maoiniú seachtrach, gan
srianta ama, gan mhúnlaí, gan teimpléid,

gan phrótacail, gan choinníoll, gan cheist.
Níl ann ach roinnt bronntanas a thabhairt
agus a fháil “le dea-chroí” mar a deir Jacob
in Fryslân, i measc pobail éagsúla
feirmeoireachta caorach. I ngach ceann dár
seacht bpobal tiocfaidh grúpa le chéile le
bronntanas a sheoladh amach – bronntanas
a léireoidh slí mhaireachtála an phobail – in
éineacht le dea-ghuí. Is fúthusan a bheidh
sé cinneadh a dhéanamh faoi ábhar an
bhronntanais, faoin eolas a chuirfear leis
agus faoin am a sheolfar é. Níl treoir ar bith
ann. Ar an dul céanna, is faoi lucht faighte
an bhronntanais a bheidh sé cinneadh a
dhéanamh faoin bhfreagra a thabharfaidh
siad. B’fhéidir go seolfaidís rud éigin ar ais,
b’fhéidir go ndéanfaidís rud éigin leis an
méid a bheadh faighte acu, b’fhéidir go
ndéanfaidís taispeántas agus spéis a 

mhúscailt i ndream nua daoine – b’fhéidir nach
ndéanfaidís aon cheann de na nithe seo, nó go
ndéanfaidís iad ar fad, nó go ndéanfaidís rud éigin
iomlán difriúil bunaithe ar na hacmhainní atá acu
agus traidisiúin a bpobail. Níl riail ar bith ann in
aimsir na mbronntanas. Le dea-chroí.

Tá daoine i Sealtainn agus sa Bhreatain Bheag ag
teacht le chéile cheana le malartú a phleanáil,
agus, fad atá mise ag scríobh, tá bronntanais á
gceapadh agus beidh siad á seoladh gan mhoill.
Tá daoine eile in ísealchríocha Fryslân agus i
sléibhte na Seirbia i mbun cainte, agus is gearr go
mbeidh daoine ón dá chultúr aoireachta an-

éagsúil sin ag tabhairt beart abhaile ó oifig an
phoist freisin. Seans go gcuirfimisne sna ceithre
phobal seo dánta agus saothar cruthaitheach eile
sna pacáistí a sheolfaimis – níl riail ar bith ann. Tá
súil againn go dtosóidh na pobail eile sa
chomhpháirtíocht seo ag cruthú a gcuid nasc féin
– cé a bheidh ag fáil pacáiste ón Íoslainn go luath,

nó ó Inse Ghall? Cé a bheidh ag seoladh rud éigin
ó Éirinn nó ó Euskal Herria? Is iomaí cor sa saol,
agus is iomaí deis a thagann gan choinne.

Hansel

T Ú S  N U A

Aimsir na mBronntanas
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Tionscadal ealaíon nach tionscadal ealaíon é...



Nárbh iontach an acmhainn é dúinne agus dár gcomharsana dá mbeadh eolaire againn
d’ionaid ealaíon, d’ionaid ghníomhaíochta agus de lucht ealaíon a bhféadfá brath orthu
le fearadh na fáilte a chur roimh ealaíontóirí, taibheoirí agus eile, agus comhairle stuama
a chur orthu? Áiteanna a bhféadfá teagmháil a dhéanamh leo agus tú ag cur eolas den
chéad uair ar chultúir bheaga na hEorpa? Tá sé de rún ag na Comharsain Ceilteacha
eolaire mar seo a chruthú, é a fhorbairt de réir a chéile sna míonna amach romhainn.

Foilseoimid é ina ghálaí in Impact de réir mar a bheidh míreanna de réidh, sula
gcuirfimid iad leis an eolaire ar an suíomh gréasáin.

Díreofar sa chéad chuid, a bheidh á léiriú ag Brian Ó hEadhra agus Kath NicLeod, ar
Gàidhealtachd agus ar Oileáin na hAlban. Foilseoimid é sa chéad eagrán eile de Impact i
Samhain na bliana seo. Gach ráithe as sin amach roghnófar ceantar nua agus roinnfidh
Comharsain eile Ceilteacha – baill agus sean-chomhpháirtithe a bhfuil sáreolas acu ar a
gceantar féin agus atá ag obair sna healaíona ann leis na blianta – a saineolas linn faoin
gceantar sin. Má bhíonn moladh ar bith agat ag am ar bith le cur leis an eolaire, le do
thoil cuir chuig meic.tycerrig@gmail.com é. Beimid an-bhuíoch díot.

T Ú S  N U A
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Tionól fíorúil de chuid na Gàidhealtachd a bheidh in Òran a’ Ghiobhair. Ar an 15 agus an
16 Deireadh Fómhair i mbliana, cuirfidh Taigh Chearsabhagh in Uist Thuaidh fáilte roimh
bhreis agus caoga cuairteoir, ina measc feirmeoirí agus a dteaghlaigh, oibrithe pobail,
gníomhaithe teanga agus cultúir, lucht acadúil, ealaíontóirí agus taibheoirí ó cheann
ceann na hEorpa, agus díreoidh siad – ar a laghad – ar dhá cheist ríthábhachtacha: Céard
iad na cosúlachtaí atá idir pobail talmhaíochta sléibhe agus pobail talmhaíochta
mhionlaithe, a spreagann oiread sin teacht aniar agus seiftiúlachta iontu in ainneoin na
ndúshlán ar fad? Agus cé na daoine ba cheart a tharraingt le chéile ar mhaithe leis na
pobail sin a cheiliúradh, a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt dóibh anois agus
san am atá le teacht?

Tá an t-imeacht seo á chomheagrú ag na Comharsain Ceilteacha, Oilthigh na
Gàidhealtachd agus nan Eilean agus an Centre for Island Creativity. Beidh sé ar an gcéad
imeacht de cheithre cinn de thionóil shéasúracha ina ndéanfar forbairt agus machnamh
ar na téamaí a eascróidh as tionscadal ‘Cân y Bugail’ trí chéile. Reáchtálfar na trí thionól
eile sin in Fryslân, sa tSeirbia agus sa Bhreatain Bheag. Más mian le duine ar bith dár
léitheoirí a bheith páirteach sa tionól seo, níl le déanamh ach teagmháil a dhéanamh le
Danny kilBride
cyfarwyddydd@trac-cymru.org a luaithe agus is féidir – beidh sé an-sásta cloisteáil uait,
agus cuirfear fáilte mhór romhat.

T Ú S  N U A



CLABHSÚR
Fonn an tSamhraidh

An chéad fonn samhraidh atá againn
don bhliain 2021 ná an chéad albam ó
Mhéabh Ní Bheaglaoich, amhránaí,
scríbhneoir amhrán agus ceoltóir
ríchumasach, ildánach as leithinis an
Daingin i gCo. Chiarraí. Ainm an albaim
ná Mise le Meas/Yours Sincerely agus
tá Méabh le cloisteáil air ag canadh
agus ag seinm an bhasúcaí agus an
bhosca ceoil. Tá roinnt amhrán
nuachumtha dá cuid ar an albam, i
nGaeilge agus i mBéarla, mar aon le
cóiriú nuálach, tuisceanach ar amhráin
thraidisiúnta. Is iontach an bailiúchán
é; is seoid ann féin glór Mhéabh, séimh
agus mothálach ar thaobh amháin ach
in ann ag raon ollmhór agus
éagsúlacht dhochreidte ar an taobh
eile, é fréamhaithe go domhain sa
traidisiún ach blas soiléir na ré seo le
sonrú air. Tá idir shean-nós agus rac-
cheol i Méabh, amhránaí óg a bhfuil
gaois a cultúir ársa féin ina croí. Níl rud
ar bith péacach ná mórchúiseach
faoina saothar – tá macántacht chiúin,
sheasmhach, mhuiníneach le brath i
ngach aon traic. Mura bhfuil sé déanta
agat cheana, mholfaimis duit dul
díreach chuig <meabhmusic.com>, áit
ar féidir leat éisteacht le Méabh saor in
aisce, agus ansin – gan amhras – is
féidir cliceáil ar an gcnaipe beag ‘cuir le
mo chiseán’. Ní bheidh lá aiféala ort.

Celtic Neighbours Partnership CIC. Uimhir chláraithe na cuideachta: 07690082
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