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Bhí an t-aisteoir cáiliúil Bríd Ní Neachtain ina moltóir ar an bhFéile Náisiúnta agus
seo mar a bhronn sí na gradaim –

Gradam Scríbhneoireachta: Proinsias Ó Cuilinn, Aisteoirí Mhíobhaigh,
Na Dúnaibh, Tír Chonaill;

Gradaim Aisteoireachta: Sinéad Ní Fhlatharta, Aisteoirí Mhic
Easmuinn, An Cheathrú Rua; Aodh Mac
Laifeartaigh (Fina), Aisteoirí Mhíobhaigh, Na
Dúnaibh; Treasa Uí Luing, Aisteoirí Bhréanainn,
Corca Dhuibhne;

Gradam Léiritheoireachta: Proinsias Ó Cuilinn,
Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh.

Gradam do Dhearadh Stáitse: Dónal de Bhailís, Aisteoirí Mhic Easmuinn, An
Cheathrú Rua.

Ar an gClúdach:
Ag an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta – Proinsias Ó Cuilinn, Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, Tír
Chonaill le Sláine Ní Chathalláin, aisteoir, léiritheoir agus amhránaí ó Chorca Dhuibhne.

An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív T.D. ag bronnadh Gradam
Aisteoireachta ar Shinéad Ní Fhlatharta, Aisteoirí Mhic Easmuinn, An Cheathrú Rua ag An Fhéile
Náisiúnta Drámaíochta.

Siobhán Ní Mhuimhneacháin, Cill na Martra agus Maighréad Ní Luasa, Cúil Aodha a fuair Gradam na
hÉigse do amhrán saothar ag an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta.

Bronnadh na nGradam

Ar an stáitse ag ócáid bhronnta na nGradam; An tAire Éamon Ó Cuív, léirmheastóirí, buaiteoirí agus lucht eagrúcháin
na féile.
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Dónal de Bhailís

Bríd Ní Neachtain



Gradaim na hÉigse

Ba é Máirtín Mac Donnchadha, RTÉ Raidió na Gaeltachta a d'oscail An Fhéile Náisiúnta
go hoifigiúil (Féach lch 7) agus bhí sé ina láithreoir agus ina léirmheastóir ag Éigse na Féile. 

Gradaim na hÉigse –
Siobhán agus Seán Ó Muimhneacháin, Cill na Martra don Amhrán Saothair "Mo Cheol Thú";
Eibhlín Ní Lionáird agus Áine Uí Chuill, Cúil Aodha do "Ceapóga na Déirce"; Mairéad Ní
Luasa, Cúil Aodha agus Siobhán Ní Mhuimhneacháin, Cill na Martra don Amhrán Saothair
"Ag Glanadh na mBróg".

Léirmheas le Máirtín Mac Donnchadha
Éigse an-mhaith. Lán le héagsúlacht idir véarsaíocht, cheol agus fhiliteacht. Deich gcinn de
mhíreanna idir agallaimh, lúibíní, cheapóga agus amhráin saothair
agus trí mhír speisialta a chuir go mór leis –
1. An scéaldráma le Buíon Phádraig, Luimneach - An Chloch Dhraíochta,
2. An leagan de Dheilín na mBacach as Cúil Aodha a chuir Áine Uí Chuill i láthair - An

Duine Bocht Uasal ag Lorg na Déirce,
3. An dráma nua véarsaíochta a léirigh Aisteoirí Chorr na Móna - Na Bacaigh.
Gné thabhachtach de ról na hÉigse
na míreanna seo. Cuireann siad os
ár gcomhair bealaigh breise inar
féidir linn tarraingt as tobar an
dúchais agus muid ag cur
drámaíocht na Gaeilge chun cinn.
Agus is breá an rud toradh a
fheiceáil air – tá an
scéaldrámaíocht sean-bhunaithe
anois mar mhúnla drámaíochta
agus tá "galar" na ndrámaí
véarsaíochta ag forbairt agus ag
scaipeadh de réir a chéile.
Tugann píosaí mar "Deilín na
mBacach" foinsí eile dhúinn le
staidéar a dhéanamh ar an gcaoi
ar féidir caint shaibhir fhileata a
mhúnlú agus a ionramháil. Obair
dhúshlánach – ach obair ar fiú go
mór an toradh a bhíonn uirthi.

Gradam na hÉigse á bhronnadh ar Eibhlín Ní Lionáird agus Áine Uí Chuill, Cúil
Aodha ag an Aire Ó Cuív.
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Ag an bhFéile Náisiúnta

Triail Antaine Uí Dhálaigh curtha i láthair ag Aisteoirí Aon Oíche, Dúiche Raiftearaí

Aire na Gaeltachta,
Éamon Ó Cuív le
daltaí Scoil Breandán
Naofa, Baile Locha
Riach a dhein léiriú
speisialta ar an dráma
Tír na nÓg le linn na
Féile Náisiúnta
Drámaíochta,  Sa
grianghraf freisin tá a
múinteoir / léiritheoir
Bríd Ní Raghallaigh.

ó chlé: An tAire
Éamon Ó Cuív, Seán
Mac Giolla Bhríde
agus Aodh Mac
Laifeartaigh, Aisteoirí
Mhíobhaigh, Na
Dúnaibh 

I dTeach na Cúirte
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Aifreann na Féile
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Bhí ard-mholadh ag lucht na Féile Náisiúnta don Athair Tomás Ó hIceadha a dhein
Aifreann na Féile a cheiliúradh agus a thug aitheasc fíor shuimiúil ar fhás na
drámaíochta sa Ghréig agus fé mar a d’fhás ealaín na drámaíochta arís trín eaglais.
Agus tugadh moladh ar leith don chantaireacht agus don cheol aoibhinn ón gcór agus
ceoltóirí a bhí á stiúradh ag Máire Ní Dhuibhir.

An tAth. Tomás Ó  hIceadha a dhein Aifreann na Féile a cheiliúradh agus an cór a stiúraigh Máire Ní Dhuibhir.

Máire Ní Dhuibhir agus a
cuid ceoltóirí a chuir
tionlacan fíor cheolmhar le
hAifreann na Féile.



Aisteoirí Mhíobhaigh: Bronnadh trí ghradam ortha ag Féile Náisiúnta Drámaíochta 2009 don dráma úrscríofa An Croí
Fealltach le Proinsias Ó Cuilinn –Gradam Scríbhneoireachta (Proinsias Ó Cuilinn), Gradam Aisteoireachta (Aodh
Mac Laifeartaigh), Gradam Léiritheoireachta (Proinsias Ó Cuilinn).

Beidh An Croí Fealltach le Proinsias Ó Cuilinn
á léiriú ag Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh

i dTír Chonaill
ag deireadh mhí Iúil agus ag tús Lúnasa

agus
i mBaile Átha Cliath sa bhFómhar.
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Trí Ghradam ag

Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh
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Oscailt Oifigiúil Fhéile Náisiúnta Drámaíochta 2009
le Máirtín Mac Donnchadha – i dTeach na Cúirte, Baile Locha Riach

Sa lá atá inniu ann is faoiseamh don
taistealaí an cuarbhealach atá tógtha thart
ar Bhaile Locha Riach.  Ach san am a

caitheadh níorbh é seachaint an bhaile mhóir
ach sroichint an bhaile mhóir a thugadh
faoiseamh don té a bhí siúlach.  Agus beidh
faoiseamh ann do lucht drámaíochta ar
shroichint an bhaile seo dóibh anocht – cuid
acu a chuir tús lena n-aistir ins Na Dúnaibh atá
chomh fada ó thuaidh is atá ann i dTír Chonaill,
tuilleadh acu ag teacht as Corca Dhuibhne atá
chomh fada ó dheas is atá ann i gCiarraí.  Tá
cumainn drámaíochta as Múscraí, as Bleá
Cliath agus as Luimneach linn chomh maith le
cumainn as áiteacha eile i gcondae na
Gaillimhe – ón Ollscoil, as Corr na Móna agus
as mo bhaile dúchais fhéin, An Cheathrú Rua.

Tá mé ag cloisteáil cainte faoi Bhaile Locha
Riach le fada an lá.  Arnó, is ann a bhí an
County Home.  Is as freisin a tháinig na mná atá
luaite san amhrán Mná Bána Locha Riach.  Ach
bhí mé óg go maith nuair a d’fhoghlaim mé
tíreolaíocht Achréidh na Gaillimhe ar dtús.  An
seandream ar an mbaile a chloisinn ag cur síos
ar eachtraí a bhain de na spailpíní a théadh soir

an bealach seo sa bhfómhar.  Níor chuala mé
ariamh aon deá-scéala acu – ach scéalta faoi
(a) chomh gortach agus bhí na feilméaraí ag
roinnt a gcodach leo, (b) chomh dreancaideach
agus bhí a n-áit chodlata agus (c) scéalta faoin
rud eile a choinníodh ina ndúiseacht iad –
taidhbhsí!  Chuala mé go rí-mhinic scéal faoi
theach ina dtagadh capall bán agus slabhraí ag
sileadh léí isteach an doras ó dheas agus amach
an doras ó thuaidh i lár na hoíche gan ceachtar
doras a oscailt!

Arnó, ba áibhéil a bhí i gcuid mhaith den
eolas a bhí dhá scaipeadh ag an seandream, ach
sé an fáth a luaim é ná go léiríonn sé nach inniu
ná inné a tháinig drámaíocht na Gaeilge ar an
mbaile seo.  Ní hé amháin go raibh spailpíní,
Gaeilgeoirí ó dhúchas as Conamara, ag teacht
an bealach seo go dtí deireannach sna seascaidí,
bhí Gaeilgeoirí ó dhúchas de bhunadh na háite
fós beo anseo ins na caogadaí, tráth ar thaifead
Máirtín Ó Cadhain na Gaeilgeoirí dúchais
deireannacha i mbailte cosúil le Baile Locha
Riach, Bleán Rí, Béal Átha na Slua agus Gort
Inse Guaire agus ins na bailte fearainn idir
eatarthu.



Tá cruthúnas eile againn arnó ar chomh
láidir agus bhí an Ghaeilge agus an drámaíocht
sa gceantar seo agus tá leide tugtha de sin ar
chlúdach chlár na Féile Náisiúnta Drámaíochta
2009:

A Bhaile Loch’ Riach is fada mé ag trácht ort
Is an lá údaí a tharla muid ann;

Dhruid mé go dlúth leis na cártaí
Nó gur thóg siad néal i mo cheann.

Sin é an chéad véarsa as an dán a chum
Raiftearaí agus dár teideal Baile Locha Riach.  Is
dráma ann fhéin an eachtra a thárla agus tá
cumas file agus drámadóra léirithe aige sa
gcaoi a ríomhann sé an scéal i gcruth an
agallaimh bheirte.  Chuaigh Raiftearaí ag ól
pionta (pionta amháin, mar a bhíonn i gceist ag
chuile fhear a théann ag ól pionta) ach ní taobh
le pionta a bhí sé nuair a d’iarr Conor Molony,
fear an ósta, air na fiacha a ghlanadh.

Raifteirí:
Chas Dia aon scilling amháin chugam,

Agus shíl mé go raibh mo dhíol ann,
Nuair a shíl mé nár ghlaos ach dhá chárta,

Bhí ag Conor im aghaidh trí is bonn 

Bhuail mise an bord leis an gcárt,
Is Maolamhnaigh 'sé tháinig go teann,

D'fhiafraíos cén chiall an cás seo,
Is a ghiorracht ó thangamar ann.

Fear an Tábhairne: 
"Sé an dlí a bhíonns againn san áit seo,

An reicneáil nach n-íoctar in am,
Nuair a éiríos na feara den chlár –

An fear deiridh bheith thíos leis an leann," 
. . . . . . . . . . 

Mar atá fhios agaibh, ní raibh scríobh ná
léamh ag Raiftearaí cheal léargais. Is léiriú ar
threise na n-ealaíon dúchasacha sa gceantar seo
gur cuireadh na dánta, na hamhráin agus na
hagallaimh a chum sé de ghlan-mheabhair
agus go maireann siad fós – breis is céad go

leith bliain i ndiaidh a bháis.  Agus níorbh é
Raifteirí amháin.  Féach ar an ábhar a chum
M a rcus agus Peatsaí Ó Callanáin agus an
choimhlint bhreá fholláin a bhí idir iad agus file
Mhaigh Eo.  Seo cuid den chur síos a rinne
Marcus Ó Callanáin ar Raiftearaí:

Tá a éadan buartha suaite snoite,
Is is duibhe a ghruaig ná gual Chill Choinnigh,
A mhailí gruama mar ghuaireach muice
A shúile ag gluaiseacht mar dhá pholl uisce.

Tá ceangal leis an traidisiún sin sa bhféile seo
sa méid is gur chum Raiftearaí amhrán faoin
eachtra atá mar ábhar ag an gcéad dráma ar
chlár na féile – Triail Antaine Uí Dhálaigh, a
bhéas dhá léiriú ag dream a thugann Aisteoirí
Aon Oíche, Dúiche Raifteirí orthu fhéin, anseo i
dTeach na Cúirte. 

Beidh lucht drámaíochta ar a nádúr i mBaile
Locha Riach mar sin ar feadh an deireadh
seachtaine seo.  Beidh siad ag tabhairt taitnimh
is spóirt chomh maith le lón macnaimh dá lucht
éisteachta agus má bhí an choimhlint géar idir
Raifteirí agus na Callanáin ní tada é le hais na
coimhlinte a fheicfear ag Éigse na Féile
tráthnóna amárach in Óstán Bhaile Locha Riach
nuair a chuirfeas filí an lae inniu agallaimh,
lúibíní, ceapóga agus amhráin saothair ós ár
gcomhair.

Tá an-ríméad orm gurb í Bríd Ní Neachtain
a bhéas ina moltóir le linn na féile seo – tá sé
breis is deich mbliana fichead ó bhí mé fhéin is
í fhéin ar stáitse in éineacht ag Féile Náisiúnta
Drámaíochta go deireannach.  

Ba mhaith liom foireann An Comhlachas
Náisiúnta Drámaíochta agus Coiste Áitiúil na
féile a mholadh as an réamhobair mhór atá
déanta acu le cinntiú go n-éireoidh leis an
d e i readh seachtaine seo agus
c o m h g h á i rdeachas a dhéanamh leis na
cumainn drámaíochta agus lucht agallaimh a
bhfuil ainmniúchán nó cuireadh fáighte acu iad
fhéin a chur in iúl ag an bhféile.

Leis sin, fógraím Féile Náisiúnta
Drámaíochta 2009 seolta.
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Tá drámaí againn i mbliana ó chumainn
chomh fada ó dheas le Ciarraí agus chomh
fada ó thuaidh le Tír Chonaill.

Tá an drámaíocht Ghaeilge teanga-
bhunaithe agus pobal-bunaithe agus  mar
sin  tá  obair  an  Chomhlachais ana
thábhachtach.  Neartaíonn ealaín na
drámaíochta na pobail ina bhfuil sí
préamhaithe – taobh istigh den Ghaeltacht
agus taobh amuigh den Ghaeltacht. Chomh
maith le labhairt na Gaeilge a bheith chomh
fairsing agus is féidir, tá sé rí-thábhachtach
go mbeadh an Ghaeilge
féin á saothrú agus á
saibhriú.  Tá an bua sin
ag drámaíocht na
Gaeilge agus tá sé
iontach go bhfuil
saibhreas cultúrtha, ní
hamháin sna Gaeltachtaí móra ach sna
Gaeltachta beaga freisin.  Agus ar ndóigh, tá
tionchur ag cultúr saibhir na Gaeilge ar an tír
ar fad.  Tá sé le feiceáil i nGaeltachtaí áirithe
go mbíonn an
c u m a n n
d r á m a í o c h t a
mar bhunchloch
do go leor eile
imeachtaí agus tionscnaimh sa bpobal.

Taispeánann imeachtaí na deire a d h
seachtaine seo cé chomh rathúil agus cé

chomh luachmhar is atá a leithéid de fhéile
d’ár gcultúr, traidisiúin agus go háirithe d’ár

dteanga. Nuair a
fhéachaimid ar dhul
chun cinn pholasaí na
Gaeilge le blianta beaga
anuas, seasann nithe
áirithe amach.  Mar
shampla, Acht na

dTeangacha Oifigiúla 2003, bunú TG4, stádas
oifigiúil agus oibre a bhaint amach don
Ghaeilge san AE agus Ráiteas an Rialtais i

leith na Gaeilge
2006.  Tá níos mó
deiseanna ann
Gaeilge a úsáid
sa gnáth saol

laethúil ná mar a bhí riamh cheana – ní leis
an seomra ranga amháin a bhaineann an
Ghaeilge anois.

Gradam á bhronnadh ag an Aire ar Phroinsias Ó Cuilinn.

“Tá an drámaíocht Ghaeilge
teanga-bhunaithe agus

pobal-bunaithe agus  mar  sin  tá
obair  an  Chomhlachais ana

thábhachtach.

“Tá sé le feiceáil i nGaeltachtaí áirithe go mbíonn
an cumann drámaíochta mar bhunchloch do go leor

eile imeachtaí agus tionscnaimh sa bpobal.
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Óráid an Aire

An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív T.D. ag bronnadh
na ngradam ag an bhFéile Náisiúnta Drámaíochta i mBaile Locha Riach ar an
3 Bealtaine 2009.

Is ócáid speisialta í an fhéile seo agus tá mé cinnte go bhfuil bród agus
áthas ar “Ghaeilge Locha Riach” go bhfuil an Fhéile Náisiúnta
Drámaíochta ar siúl anseo i mBaile Locha Riach.



Is mór agam mar Aire a bheith in ann
cuidiú le grúpaí pobail i gcur ar fáil seirbhísí
atá ag teacht le mianta an phobail agus a
chuidíonn le buanú agus láidriú na Gaeilge –
an acmhainn is mó atá ag an nGaeltacht dar
liom. Ní haon ionadh gur cúis bróid don
Chomhlachas Náisiúnta Drámaíochta an
méid cumainn a ghlacann páirt san bhFéile
seo.  Déantar an t-uafás oibre chun an fhéile a
eagrú agus na sluaite móra seo a stiúradh.
Feicim ón gclár i mbliana go raibh cumainn
drámaíochta ón gCeathrú Rua, Baile Átha
Cliath, Corca Dhuibhne, Ollscoil na
hÉireann, Gaillimh, Tír Chonaill, Chill na
Martra agus ar ndóigh ó mo cheantar féin
Corr na Móna páirteach.  Chomh maith leis
sin bhí Éigse na Féile ar siúl ina raibh
Agallaimh Beirte, Lúibíní, Céapóga agus
Amhráin Saothair.  Níl aon amhras ann ach

go bhfuil éacht déanta ag coiste na féile
náisiúnta agus na coistí áitiúla féile ach go
bhfuil éacht déanta ag coiste na féile
náisiúnta agus na coistí áitiúla
f é i l e d ’ á rdchaighdeán mar seo a eagrú ar
bhealach chomh héifeachtach seo – tá fhios
ag cách nach trí thimpiste a thagann ócáid
mar seo le chéile.

Gabhaim buíochas le pobal gaelach Bhaile
Locha Riach as ucht na háiseanna éagsúla a
chur ar fáil agus an comh-oibriú ar fad.  Tá
fhios agam go bhfuil an-chuid oibre ar siúl
agaibh le blianta beaga anuas an Ghaeilge a
chur chun cinn sa phobal seo.  Tréaslaím a
n-iarrachtaí sin libh.

Níl le déanamh agam anois ach na
gradaim seo a bhronnadh agus guím gach
rath ar an obair iontach atá ar siúl agaibh.

Éirí na Gealaí sa Sean Phobal
Bhí Halla Naomh Colmán sa Sean Phobal sna Déise lán go doras le déanaí nuair a léirigh Aisteoirí an tSean Phobail
an dráma Éirí na Gealaí le Lady Gregory. Níl aon amhras ach gur thugadar taispeántas breá agus, mar is gnáth, bhí
seisiún deas ceoil ina dhiaidh aniar agus togha comhluadar.

Sa ghrianghraf tá (ó chlé) – Aodh Mac Craith, Pádraig Seosamh Ó Mathúna,
Liam Ó Riain agus Pádraig Ó Muiríosa.
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Tá aisteoirí agus lucht éigse an Chomhlachais le cloisint ar an bhfuaimrian atá in usáid san Irish
Hunger Memorial i Nua Eabhrach faoi láthair.

Amhrán an Ocrais: Caoineadh is teideal don bhfuaimrian agus tá sé foilsithe anois mar dhlúthdhiosca. 
Bhuail Áine Uí Chuill, Eibhlín Ní Lionáird, Dónal Ó Liatháin, Seán Ó Muimhneacháin agus Seán Ó
Morónaigh le Rosi Hayes ( ó Nua Eabhrach) i mBaile Mhuirne i mí Iúil 2007 agus déanadh
taifeadadh ar an ábhar –
Scéaldráma (Saibhreas Dhéamuir) le Dónal Ó Liatháin agus Seán Ó Muimhneacháin;
Ceapóga (Caillithín na Glaoití) le Áine Uí Chuill agus Eibhlín Ní Lionáird;
Caoineadh Dhiarmada mhic Eoghain Mhic Cárthaigh le Áine Uí Chuill.

Tá amhráin, ceol agus scéalta ó áiteacha eile sa tír seo agus ó thíortha eile sa bhfuaimrian chomh
maith. Tá ceol, cumtha agus á sheinnt ag Ivan Goff (Nua Eabhrach) ar an bhfeadóg mhór, curtha mar
thionlacan leis an dtaispeántas ar an gcaoineadh le hÁine Uí Chuill. Agus is deas mar a ghabhann
amhrán agus drumaí ó Sudan na hAifrice mar chúlra leis an scéaldráma ag aisteoirí Mhuscraí.

Tá an Irish Hunger Memorial i Manhattan (290 Vesey Street, New York NY10285) agus tá an fuaimrian
le cloisint ar an tslí isteach.

Hunger Memorial

Irish Hunger Memorial, Nua Eabhrach
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Leabharlann Drámaí Gaeilge ar Líne

thar 600 teideal

Féach: www.dramai-gaeilge.com

An Comhlachas Drámaíochta
Tulach na hÉigse, Camas, Conamara    Fón 091 574146
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