Agallaimh – Lúibíní – Ceapóga – Amhrán Saothair
Caoineadh – Dráma Véarsaíochta
– ó –
Conamara • Cúil Aodha • Cill na Martra • Corca Dhuibhne • Tír Chonaill

ag Ostán Buswells, Sr. Molesworth, Baile Átha Cliath
ar an Satharn 22 Meán Fhómhair 2007

8pm.

AN COMHLACHAS NÁISIÚNTA DRÁMAÍOCHTA
Camas, Conamara.
Teil: 091-574146 / Facs: 091-574155
www.drama-gaeilge.com eolas@drama-gaeilge.com
Le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge

Éigse an
Fhómhair 2007

Fear a’ Tí: Máirtín Mac Donnchadha

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Fear Ryanair agus Taistealaí (Agallamh)
le Pádraig Ó Caomhánaigh agus Éamon Ó
Súilleabháin (Corr na Móna).

8.

An Polaiteoir agus Bean a’ Tí (Agallamh)
le Ann-Marie Uí Dhúbhda agus Áine Mhic
Gearailt (Corca Dhuibhne).

9.

Fear a’ Taxi agus Fear Ólta (Agallamh)
le Pádraic Ó Coirbín agus Micheál Ó Tuairisg
(Corr na Móna).

11.

Caillithín na Glaoití (Ceapóga)
le Áine Uí Chuill agus Eibhlín Ní Lionáird (Cúil
Aodha).

Fánaí Fánach agus Seachránaí Scéalach
(Agallamh)
le Seán Ó Muimhneacháin (Cill na Martra) agus
Seosamh Ó Críodáin (Corca Dhuibhne).
Fear NCT agus Feilméara (Agallamh)
le Pádraig Ó Duithche agus Tomás Ó
Maolruaidh (Corr na Móna).
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12.

An Bóthar Ó Thuaidh (Lúibín)
le Micheál Ó Tuairisg agus Éamon Ó
Súilleabháin (Corr na Móna).

An File agus An Bád (Agallamh)
le Fiona Pasoma agus Seán Mac Giolla
Bhríde (Na Dúnaibh).

Fear a’ Tí agus Cigire Teilifíse (Agallamh)
le Padraic Ó Coirbín agus Pádraig Ó
Caomhánaigh (Corr na Móna).

Siúinéir gan Strus agus Siúinéir gan Stró
(Amhrán Saothair)
le Seán Ó Muimhneacháin (Cill na Martra)
agus Seosamh Ó Críodáin (Corca
Dhuibhne).
Sínte - Dráma Véarsaíochta Nuascríofa le
Micheál Ó Tuairisg
á léiriú ag Aisteoirí Chorr na Móna.

Caoineadh Dhiarmada mhic Eoghain Mhic
Cárthaigh*
á chur i láthair ag Áine Uí Chuill (Cúil Aodha)
* Is beag duine de shean-mhuintir Chúil Aodha nár airigh

trácht ar an gcaoineadh seo. Is mó an meas a bhíodh acu
uirthi fadó sa dúthaigh sin, más fíor do Dhomhnall Bhán
Ó Céileachair, ná mar a bhíodh acu ar Chaoineadh Airt Uí
Laoghaire féin. Óna mháthair mhóir d'fhoghluim
Amhlaoibh Ó Loinsigh an leagan seo den chaoineadh.
Ach d'admhaigh sé go raibh tuilleadh aici siúd thar mar a
bhí aige féin. Chuireadh sise guth ar an gcaoineadh agus
í á rá.

Éamon Ó Súilleabháin agus Pádraig Ó Caomhánaigh

An tAgallamh Fileata

Is ealaín bhéil ar leith i gcultúr na Gaeilge an t-agallamh fileata ar a n-áirítear agallaimh, lúibíní, ceapóga
agus amhráin saothair. Tá samhlaíocht agus saibhreas teanga i gceist go mór sna foirmeacha seo agus
gabhann bua agus scil thraidisiúnta lena gcumadh agus lena gcur i láthair. De ghnáth (ach ní i gcónaí)
roghnaítear ábhar tráthúil. Ní hamháin go bhfuil líofacht friotail agus deisbhéalaíocht i gceist go mór ach
tugtar aird ar leith ar na rithimí agus ar an rím dhúchasach (an comhardadh).
Is léir go bhfuil gaol gairid idir na buanna thuas agus saibhreas an chaoineadh a bhfuil sampla breá de
ar chlár na hÉigse seo.
Agus eascraíonn an dráma véarsaíochta atá ar an gclár seo ó thraidisiún na n-agallamh fileata freisin.

Seán Mac Réamoinn 1921 – 2007

Thug Seán Mac Réamoinn spreagadh ar leith do lucht an
Chomhlachais maidir le forbairt na n-agallamh véarsaíochta.
“Tá tábhacht ar leith leis na healaíona atá bunaithe ar an mbriathar.
Tá tábhacht ar leith leo siúd i gcás na hÉireann mar dáiríre is lena
leithéid is fearr a chruthaíomar ariamh.
Ní mór aird ar leith a thabhairt i gcónaí ar an gcaint, ar shaibhreas na
cainte agus ar léiriú na cainte agus, ar ndóigh, an chumadóireacht
fhéin a bheith beacht agus fileata mar, i ndeireadh báire, ’sé an
briathar, an focal, an chaint fhéin croí an scéil.”

Agus tá an Éigse seo á tiomnú do Sheán Mac Réamoinn a
d'imigh uainn ar 17 Eanáir na bliana seo.

Ann Marie Uí Dhúbhda agus Áine Mhic Gearailt

Áine Uí Chuill agus Eibhlín Ní Lionáird

Micheál Ó Tuairisg agus Pádraig Ó Coirbín

Seán Mac Réamoinn i mbun agallaimh
le Seán Ó Morónaigh sa bhiain 2000.

Seosamh Ó Críodáin agus Seán Ó Muimhneacháin

Tomás Ó Maolruaidh agus Pádraig Ó Duithche

Fiona Pasoma agus Seán Mac Giolla Bhríde

Áine Uí Chuill:
Caoineadh Dhiarmada mhic Eoghain Mhic Cárthaigh

Thart ar 1860 a maraíodh Diarmaid mac Eoghain Mhic
Cárthaigh nuair a thit sé dá chapall i gcathair Chorcaí.

Sínte

Dráma Véarsaíochta Nuascríofa le Micheál Ó Tuairisg
á léiriú ag Aisteoirí Chorr na Móna
Foireann

Mártan: Tomás Ó Maolruaidh

Laipín: Éamon Ó Súilleabháin

Tom: Pádraig Ó Caomhánaigh
Séamas: Pádraig Ó Duithche
File: Micheál Ó Tuairisg

Sagart: Pádraig Ó Coirbín

Léiritheoir: Micheál Ó Tuairisg

BLAISEADH DEN ÉIGSE . . . .

Taistealaí:
Níl caint ar bith ’nois ar an saol seo
Ar an duine a bheith réasúnta ciallmhar;
Ach sé’n saibhreas is maoin
Atá anois ina rí,
Is bíodh an diabhal ag an duine atá thíos leis.

Fear Ryanair:
Bhuel, ní fíor dhuit ar fad a bhfuil ráite,
Go bhfuil an t-airgead mór ina mháistir;
‘S níl mise dhá shéanadh
Go bhfuil mé dhá dhéanamh
’Gus níl ormsa aiféal ná náire.
– agallamh ó Chonamara.

Máthair:
Pú rú pú rú pú rú éirú.
Aon tuairisc ní bhfuairis ar mo bhuachaillín caol dubh?
Pú rú pú rú pú rú éirú.
Caillithín:
Aréir chuaig sé tharam de dhruim a' tslé' siar.
Máthair:
Creidim nách baol do má bhí ina aonar.

Caillithín:
Bhí an leannán sidhe is í céim ar chéim leis.
- Ceapóga ó Mhuscraí.

Bád:
Nuair a smaointím chomh glórmhar ’s bhí laetha’ na hóige,
Cá hionadh na deora ’mo dhalladh;
I gcoillidh ghleann cheo ’s mé faoi dhuilliúr go fóill,
Agus géimneach na mbó ’o mo mhealladh.
File:
Ná caoin thusa d’óige, nó sin mar a hordaíodh;
Ní mhaireann a’ córtas ach tamall,
Is beag nach ndéan’ póit is nach dtiteann chun bróid
Ach tá An Cruthaitheoir trócaireach geanúil.
– agallamh ó Thír Chonaill.

