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Le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge

Lucht Buaite na nGradam ag An Fhéile Náisiúnta Drámaíochta le hOifigigh an Chomhlachais, na moltóirí
agus Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich,T.D.

Na Gradaim a bronnadh ag Féile Náisiúnta Drámaíochta 2012
Gradam Aisteoireachta:

Fiona Pasoma, Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, Tír Chonaill.

Gradam Scríbhneoireachta:

Proinsias Ó Cuilinn, Na Dúnaibh.

Gradam Aisteoireachta:

Clár Ní Chnaimhsí, Ciara Nic Ruaidhrí agus Ciara Uí Mhaoláin,
Aisteoirí Charn Tóchair, Co. Dhoire.

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

Aisteoirí Bhréannainn, Corca Dhuibhne don dráma “Magadh fé
Mhagadh”; Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh don dráma “Taibhsí na
nGael”; Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach don dráma “Bidín” agus
Aisteoirí Mhic Easmuinn, An Cheathrú Rua don dráma “Díoltas an
tSaoil”.

Bronnadh Gradaim Éigse na Féile Náisiúnta ar Éamon Ó Súilleabháin agus Pádraig Ó Caomhánaigh,
Corr na Móna (Agallamh); Ann-Marie Uí Dhubhda agus Áine Mhic Gearailt, Corca Dhuibhne
(Agallamh) agus Micheál Ó Tuairisg agus Éamon Ó Súilleabháin, Corr na Móna (Lúibín).
CLÚDACH:
Fiona Pasoma, Aisteoirí Mhíobhaigh, a bhain Gradam Aisteoireachta ag Féile Náisiúnta Drámaíochta 2012 sna
Dúnaibh, Tír Chonaill, le hAire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D. a bhronn an corn uirthi.
Tadhg Ó Conchubhair agus Iarla Ó Murchú sa dráma Magadh Fé Mhagadh.
Cuid den lucht féachana ag Féile Náisiúnta Drámaíochta 2012 sna Dúnaibh.

“Dea-shampla é seo den phleanáil teanga
ag obair ar dhóigh bhreá phraiticiúil.”

B

– Aire Stáit na Gaeltachta

Cuid de chaint an Aire Stáit ag An Fhéile Náisiúnta Drámaíochta

a mhaith liom fáilte speisialta a chur roimhe na daoine a tháinig as gach uile pháirt den tír
lena gcuid drámaí a chur i láthair. Mar Aire na Gaeltachta, caithfidh mé creidiúint a
thabhairt do na pobail seo uilig as an obair atá siad á dhéanamh ar mhaithe leis an chultúr,
ar mhaithe leis an teanga, agus ar mhaithe leis an Ghaelachas agus ar ndóigh, tá páirt mhór den
obair sin á dhéanamh ag lucht drámaíochta sna ceantair sin.

Tá sibh uilig anseo agus tá mé cinnte gur bhain sibh taitneamh agus sult as an deireadh seachtaine
sa dúthaigh álainn seo in sna Dúnaibh sa taobh seo Ros Goill. Tá Gaeltacht bheag anseo, ach tá
Gaeltacht thábhachtach anseo. Tá Gaeltacht bhríomhar anseo. Ba mhaith liom mar Aire Stáit
mo bhuíochas a thabhairt do Chéim Aniar agus na daoine atá ag saothrú ar son na Gaeilge sa
cheantar seo.

Ní féidir luach a chur ar spiorad na
meithle a spreagann an Fhéile ó
bhliain go bliain. Is léir go gcothaíonn
an Fhéile an-chomhoibriú ag leibhéal
an phobail agus níl aon amhras ach
gur dea-shampla é seo den phleanáil
teanga ag obair ar dhóigh bhreá
phraiticiúil.

Is ócáid thaitneamhach í seo agus mar
sin níl mé ag iarraidh dul isteach go
mion ar na forbairtí maidir le cúrsaí
oifigiúla seachas a rá go bhfuil an
Rialtas seo tiománta d’fhorbairt na
Gaeilge ar gach bealach ar féidir linn
agus i mbun Straitéis 20 Bliain don
Ghaeilge a chur i bhfeidhm. Sa
chomhthéacs sin caithfear a aithint
go bhfuil obair an Chomhlachas
Náisiúnta Drámaíochta mar
eiseamlár iontach de na
haidhmeanna praiticiúla sa Straitéis.

Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D. ag
bronnadh Gradam Náisiúnta ar Phroinsias Ó Cuilinn, Aisteoirí
Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, mar údar ar an dráma úr-scríofa, “Taibhsí
na nGael”. Ar chlé tá an moltóir, Máirtín Mac Donnchadha.

Tá obair na gcapall ar siúl ag an Chomhlachas i bhforbairt na drámaíochta. Ní hamháin go
n-eagraíonn sé féiltí foirmeálta ar nós Féile Drámaíochta na gColáistí Tríú Leibhéil agus Féiltí
Drámaíochta Áitiúla, ach spreagann sé léirithe poiblí nó drámaí ar bhonn leanúnach. Ná bíodh aon
leithscéal ag éinne maidir le háiseanna ach an oiread mar cuireann an Comhlachas ‘Amharclann
Taistil’ ar fáil. Cuirtear comhairle ar fáil fosta maidir le roghnú dráma agus tá 850 teideal sa
leabharlann chomh maith le leabhair thaighde agus fhíseáin – níl a leithéid d’áis in aon áit eile sa
tír!

Oscailt Oifigiúil na Féile Náisiúnta
le Colm Ó Baoill, Foras na Gaeilge

Labhair Colm Ó Baoill, Foras na Gaeilge, go dearfach
spreagúil agus An Fhéile Náisiúnta á hoscailt aige. Anseo
thíos tá sliocht as an gcaint a rinne sé –

“Tréaslaím i dtús báire leis An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta as an
sárobair atá déanta acu ní amháin i mbliana ach le 36 bliain anuas le
drámaíocht na Gaeilge a neartú agus a chothú.
Colm Ó Baoill, Foras na
Gaeilge, ag caint leis an
slua agus An Fhéile
Náisiúnta á hoscailt go
hoifigiúil aige.

Tréaslaím fosta le muintir na Dúnaibh as a n-ainm a chur chun tosaigh
leis an Fhéile Náisiúnta a reáchtáil i mbliana. Tá an-obair déanta acu i
dtaobh ullmhúcháin agus tá mé cinnte go mbainfidh achan duine
taitneamh iontach as an féasta drámaíochta agus as fáilte na gConallach.

Guím rath Dé ar na grúpaí uilig a bhéas ag léiriú dráma ar an stáitse le
linn an deireadh seachtaine. Tá saothar mór ama agus iarrachta curtha
isteach acu le bheith anseo agus tá mé cinnte go mbainfidh siad tairbhe as a bheith páirteach
san Fhéile Náisiúnta.
Guím ádh mór ar an mholtóir a chaithfidh na cinntí móra a dhéanamh”

Barry Ó Catháin agus John Keane ag glacadh le dhá Ghradam thar
ceann Aisteoirí Mhic Easmuinn, An Cheathrú Rua, ó Aire Stáit na
Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D. ag an Fhéile
Náisiúnta Drámaíochta

Seán Ó Dochartaigh agus an
Gradam Foirne a ghlac sé thar
ceann Aisteoirí Mhíobhaigh,
Na Dúnaibh, ag an Fhéile
Náisiúnta Drámaíochta.

Fiona Pasoma agus Proinsias Ó
Cuilinn i radharc as an dráma
úr-scríofa Taibhsí na nGael.

Aisteoirí Charn Tóchair, Co. Dhoire ag ceiliúradh ag an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta.

Aisteoirí an
Lóchrainn,
Ceatharlach, leis an
ngradam foirne a
bronnadh orthu ag
an Fhéile Náisiúnta.

Féasta Drámaí . . . Seoid Amharclainne . . . Éigse Thar Barr
– Máirtín Mac Donnchadha, Moltóir

“Cuireadh féasta drámaí inár láthair anseo in Amharclann Choláiste Ros Goill i rith an
deireadh seachtaine”, a dúirt Máirtín Mac Donnchadha, moltóir na Féile Náisiúnta
Drámaíochta.
Bhí Máirtín ag caint ar an stáitse ag clabhsúr na Féile agus arís ar RTÉ Raidió na
Gaeltachta an mhaidin ina dhiaidh sin.
“Chuir sé ríméad orainn a fheiceáil go bhfuil drámadóirí bisiúla (atá fós beo) a chuir
na scripteanna ar fáil agus go raibh drámaí nua-scríofa eile i measc na scripteanna sin.
Go mba fada buan iad Proinsias Ó Cuilinn agus Pádhraic Standún.
Bhí an-éagsúlacht san ábhar a pléadh ar stáitse agus chonaic muid léiriú éifeachtach ar
thoradh na sainte, an bhéil bhoicht, uisce faoi thalamh, na bréagchráifeachta agus an éada.
Chonaic muid dhá dhráma dhúchasacha ar mba seoid amharclainne iad – scéaldráma,
Dúthaigh Sheoigheach, agus an gearrdhráma, Tadhg an Deócáin, ó Chorr na Móna agus
Chúil Aodha.
Bhí barr feabhais bainte amach ag na cumainn i ngnéithe éagsúla den drámaíocht.
Agus bhí Éigse na Féile thar barr i mbliana – na hagallaimh bheirte, na lúibíní,
ceapóga, scéaldráma agus an dráma dúchasach eile.
Ba rud stairiúil a bhí ann i mbliana – bundrámaí Gaeilge ar fad ar chlár na Féile. Cé
nach bhfuil aon locht ar na haistriúcháin – Molière agus a leithéidí – bhí sé tábhachtach
go ndéanfaimis anailís ar an stíl drámaíochta agus ar na scileanna a léirigh na
drámadóirí sin.
Ach cinnte
cuireann sé ola ar
do chroí nuair a
fheiceann tú
bundrámaí Gaeilge
ar ard-chaighdeán
ag teacht chun
cinn.”
Agus ag moladh
saothar lucht
drámaíochta ar
fad, luaigh Máirtín
“an obair, an t-am,
Clár Ní Chnaimhsí, Ciara Nic Ruaidhrí agus Ciara Uí Mhaoláin, triúr a bhain gradam
an t-airgead, an
aisteoireachta sa dráma “An Teach Mór” le Proinsias Ó Cuilinn, a léirigh Aisteoirí
Charn Tóchair, Co. Dhoire. Tá siad anseo le hAire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac
dua, agus an
Fhionnlaoich, T.D. agus Máirtín Mac Donnchadha, moltóir ag an Fhéile Náisiúnta
dílseacht a
Drámaíochta.
bhaineas leis.”
Dhein sé tagairt ar leith don ‘amharclann taistil’ atá ag an gComhlachas. “Níor tharla
amharclann sna Dúnaibh ag an deireadh seachtaine mar gur tharraing duine maide
draíochta amach agus gur rinne sé amharclann de. Tá daoine ag obair ansin le
seachtainí.”

Bhí Oíche Dhrámaíochta antaitneamhach in Ionad Ealaíne na
Sruthaile, An Ómaigh, Co. Thír
Eoghain le déanaí. Bhí trí dhráma ar
an gclár – An Deartháir Marbh le
hAisteoirí na hÓmaí, Cogar sa Pháirc
le hAisteoirí na gCopaleen, An Srath
Bán agus dráma scoile faoin Titanic
ag Gaelscoil na gCrann.
Sa ghrianghraf a tógadh ag deireadh
na hoíche tá Máire Ní Dhochartaigh
agus Joanne Mhic Shúile, Aisteoirí
na gCopaleen, An Srath Bán le
Caoimhín Mag Uiginn agus
Bernadine Nic Shamhráin, Aisteoirí
na hÓmaí.

Thar ceann Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach,
ghlac an léiritheoir, Conn Ó Cróinín le Gradam
Foirne ó Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh
Mac Fhionnlaoich, T.D. ag an Fhéile Náisiúnta
Drámaíochta.

Éamon Ó Súilleabháin agus Jacinta Ní Chonghaile sa
scéaldráma Dúthaigh Sheoigheach a léirigh Aisteoirí
Chorr na Móna ag an Fhéile Náisiúnta.

LE TEACHT !
Teach na mBocht le Proinsias Ó Cuilinn á leiriú ag Aisteoirí
Charn Tóchair, Co. Dhoire, Sa Chultúrlann, Bóthar na
bhFál, ar an Satharn 23 Meitheamh 2012 ag 8pm.

Luimneach:

Magadh Fé Mhagadh (Cóiriú ar “An Béal Bocht”) á léiriú
ag Aisteoirí Bhréanainn in Ionad an Bhlascaoid Mhóir,
Dún Chaoin. Satharn 7 Iúil 2012 ag 7pm.

Baile Mhúirne, Co. Chorcaí:

Taibhsí na nGael le Proinsias Ó Cuilinn á léiriú ag Aisteoirí
Mhíobhaigh i gColáiste Gaeilge Ros Goill ar 23 Iúil 2012.

Féile Náisiúnta Drámaíochta 2013 – Seanscoil
Sailearna, Indreabhán, Conamara, ar 3 – 5 Bealtaine.

Béal Feirste:

Corca Dhuibhne:

***

***

Na Dúnaibh, Tír Chonaill:

“Éigse Drámaíochta an Fhómhair” – drámaí, agallaimh
agus lúibíní i Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Luimneach
ar Aoine 21 Meán Fómhair 2012.
“Ó Thobar Mhúscraí” – drámaí, agallaimh agus filíocht
le Conchubhair Ó Deasmhumhna á léiriú ag Aisteoirí
Chúil Aodha san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne ar
Aoine 26 Deireadh Fómhair 2012.
***

Cois Fharraige, Conamara:

Sos idir drámaí ag an
bhFéile Náisiúnta.
ó chlé – Ciara de Barra
agus Séamus Mac
Conmidhe, Carn Tóchair,
Co. Dhoire; Conn Ó
Cróinín, Ceatharlach;
Jacinta Ní Chonghaile,
Conamara, Máire Ní
Mhaoileoin, Corca
Dhuibhne agus Fiona
Pasoma, Na Dúnaibh.
Chun tosaigh – Andy Ó
Néill, Corca Dhuibhne.

5 Tadhg Ó Conchubhair ag glacadh le Gradam Foirne
thar ceann Aisteoirí Bhréanainn, Corca Dhuibhne, ón Aire
Stáit, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D. ag an Fhéile
Náisiúnta Drámaíochta.

Ann Marie Uí Dhubhda agus Áine Mhic
Gearailt, Corca Dhuibhne, a fuair Gradam
Éigse na Féile Náisiúnta don agallamh Imirce.

Micheál Ó Tuairisg, Éamon Ó Súilleabháin
agus Pádraig Ó Caomhánaigh, Corr na
Móna, le Gradaim Éigse na Féile Náisiúnta
don lúibín Éirí in Airde agus don
agallamh An Pleanálaí agus an tIarrthóir.

