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Oscailt Oifigiúil na Féile Náisiúnta
Cuireadh tús dearfach tuisceanach le Féile Náisiúnta Drámaíochta
2017 nuair a labhair An Dr Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na
Gaeilge sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe & Gaeltachta.
Ghabh sé buíochas le Comharchumann Shailearna Teo. “ a chuireann fáilte
chroíúil roimh chách agus as ucht an méid a dhéanann sibh, le go mbíonn
gach ní in ord d’imeachtaí mar seo.”
Agus chuir sé fáilte speisialta “roimh na haisteoirí, na léiritheoirí, na
scríbhneoirí, na moltóirí agus gach duine a thaisteal ó na ceithre cúigí le
bheith anseo”.
“Tá aitheantas ag dul don Chomhlachas Náisiúnta Drámaíochta mar
gheall ar an méid atá déanta acu le ós cionn dhá scór bliain chun ár gcultúr,
ár n-oidhreacht agus ár dteanga a chaomhnú. Tá sibh mar áis luachmhar,
taobh thiar de na cumainn drámaíochta ar fud fad na tíre ag roinnt bhur
gcabhair, comhairle agus oiliúint go flaithiúil leo. Ní mór a thuiscint gur
seod tábhachtach dár gcultúr í an drámaíocht agus an seanscéalaíocht. Tá cúrsaí staire agus sóisialta na tíre dá
choinneáil beo bríomhar i mbéal an phobail agus dá shíneadh anuas ó ghlúin go glúin de bharr an obair atá ar
bun ag an gComhlachas agus ag aisteoirí agus scríbhneoirí na tíre. Ar ndóigh, tá saibhreas na teanga á chur chun
cinn ag an am céanna. Ag féachaint ar an rogha breá drámaí atá ar chlár na Féile, táim cinnte go bhfuil deireadh
seachtaine breá meidhreach amach romhainn.”
“Déanaim comhghairdeas ó chroí le gach duine a bhí páirteach sna réamh-fhéilte go dtí seo nó a bhí páirteach
sa bhFéile ar bhealach ar bith, mar ní neart go cur le chéile.”

Clúdach:
Caitríona Ní Chofaigh agus Bríd Ní Chofaigh i radharc as an dráma An Dochtúir Bréige le Molière á léiriú ag
Cumann Drámaíochta Ráth Chairn.
Gradam na hÉigse Náisiúnta á bhronnadh ar Chon Ó Cróinín agus Treasa Uí Néill, Aisteoirí an Lóchrainn,
Ceatharlach, ag Seán Kyne T.D., an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta.
Proinsias Ó Cuilinn agus Aodh Mac Laifeartaigh sa dráma Cruthaíonn Bréag Bréaga le Proinsias Ó Cuilinn á
léiriú ag Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, Tír Chonaill.
Máirín Mhic Lochlainn sa dráma Typhus le Máirtín Ó Cadhain á léiriú ag Scoil Éigse Chamais.

Tá maoiniú teoranta á thabhairt ag Foras na Gaeilge don Chomhlachas
Náisiúnta Drámaíochta do Fhéile Náisiúnta Drámaíochta 2017.

Ócáid Bhronnta na nGradam
Leis an Aire Stáit
Ba é Seán Kyne, T.D., Aire Stáit do Ghnóthaí
Gaeltachta a bhronn na gradaim ag clabhsúr na
Féile Náisiúnta Drámaíochta ar an Domhnach 30
Aibreán agus ba é Máirtín Mac Donnchadha, fear a’
tí, a chuir an ócáid i láthair an phobail trín gcraoladh
beo a rinne RTÉ Raidió na Gaeltachta.
“Ba mhaith liom tréaslú le Comhlachas Náisiúnta
Drámaíochta as féile náisiúnta den scoth a eagrú arís i
mbliana” a dúirt an tAire Stáit. “Tá sár obair ar bun agaibh
ag forbairt agus ag cur na drámaíocht as Gaeilge chun cinn
le dhá scór bliain. Tuigim go mbíonn go leor oibre ar bun
“ar an dtalamh” ag an gComhlachas, ní hamháin an deireadh seachtaine speisialta seo ach ar feadh na bliana idir
na réamhfhéilte agus léirithe, nár laga Dia sibh.”
“Cabhraíonn sé go mór le cumainn drámaíochta, bheith muiníneach agus ullamh chun aghaidh a thabhairt ar an
bhFéile Náisiúnta agus seo an áit ina dtagann an Comhlachas i gcabhair orthu. Tá fhios ag na cumainn go bhfuil
eagras ansin dóibh le taithí na mblianta agus an saineolas agus an tacaíocht chuí curtha ar fáil dóibh.”
Comharchumann Shailearna Teo.
Thug an tAire moladh ar leith do Chomharchumann Shailearna Teo. “Tá buíochas ag dul do Chomharchumann
Shailearna Teo. a osclaíonn a ndoirse agus a chuireann fáilte chroíúil roimh chách chuig ócáidí mar seo. Is údar
bród do phobal ar bith, áis mar an amharclann bhreá seo a bheith ar fáil agus tairbhe dá bhaint asti ag sean agus
óg. Cuireann áis mar seo go mór leis an gcruthaíocht agus an drámaíocht a chur chun cinn sa bpobal.”
RTÉ Raidió na Gaeltachta.
“Glacaim buíochas speisialta ag an am seo le foireann RTÉ Raidió na Gaeltachta mar tá sibhse ag roinnt imeachtaí
na deireadh seachtaine seo lenár lucht éisteachta sa mbaile agus i gcéin. Guím gach rath ar an gComhlachas agus
ar bhur saothar sa todhchaí. Go mbeire muid beo ar an am seo arís.”

Lucht buaite na nGradam ag Féile Náisiúnta Drámaíochta 2017 in Amharclann Chois Fharraige, Conamara le Seán Kyne T.D.,
An tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, moltóirí agus oifigigh an Chomhlachas Náisiúnta Drámaíochta.

Cuid den lucht féachana ag An Fhéile Náisiúnta

Gradam Aisteoireachta á bhronnadh
ag Seán Kyne T.D., Aire Stáit do
Ghnóthaí Gaeltachta, ar Shíle Ní
Fhríel, Aisteoirí Mhíobhaigh, Na
Dúnaibh, Tír Chonaill.

Proinsias Ó Cuilinn, Aisteoirí Mhíobhaigh, Na
Dúnaibh, Tír Chonaill, ag glacadh le Gradam
Scríbhneoireachta ó Sheán Kyne T.D., Aire Stáit do
Ghnóthaí Gaeltachta.

Con Ó Cróinín, Aisteoirí an
Lóchrainn, Ceatharlach, ag
glacadh le Gradam
Léiritheoireachta.

Gradaim na Féile Náisiúnta Drámaíochta 2017

Gradaim Aisteoireachta:
Colma Ní Ghábháin, Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach.
Síle Ní Fhrighil, Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, Tír Chonaill.
Aodh Mac Laifeartaigh, Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, Tír Chonaill.
Gradam Léiritheoireachta:
Con Ó Cróinín, Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach.
Gradam Scríbhneoireachta: Proinsias Ó Cuilinn, Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, Tír Chonaill.
Gradaim do Dhearadh Seite:
Seosamh Ó Dubhchonna, Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach. Cumann Drámaíochta Chara Bheag, Conamara.
Gradam Foirne:
Aisteoirí an Lóchrainn, Ceatharlach.
Cumann Drámaíochta Chara Bheag, Conamara.
Gradam na hÉigse:
Pádraig Ó Duithche & Pádraig Ó Coirbín, Corr na Móna
Treasa Uí Néill & Con Ó Cróinín, Ceatharlach.

Seo an 6ú bliain i ndiaidh a chéile a raibh dráma ag Aisteoirí an Lóchrainn,
Ceatharlach ag An Fhéile Náisiúnta Drámaíochta. Agus seo iad ag
ceiliúradh tar éis dóibh filleadh abhaile le ceithre ghradam!

An tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., ag bronnadh
Gradam do Dhearadh Seite agus Gradam Foirne ar Chumann
Drámaíochta Chara Bheag, Conamara.

Baineann traidisiún ársa le Dráma na Páise a léiriú ar Aoine
an Chéasta i dtíortha éagsúla na hEórpa agus ar ndóigh tá
cáil ar leith ar Dhráma na Páise in Oberammergau i mBaváir
na Gearmáine atá á léiriú ó 1634 i leith.
Agus a bhuíochas don Athair Tomás Ó hIceadha agus do
Bhoscó Ó Conchúir, deineann Aisteoirí Bhréanainn ‘Dráma
na Páise’ a cheiliúradh i Sáipéal na Carraige i gCorca
Dhuibhne ar Aoine an Chéasta gach bliain.
Sa ghrianghraif thuas tá radharc as ceiliúradh na bliana seo.

Thugadar triúr an-chabhair agus tacaíocht don Fhéile
Náisiúnta Drámaíochta.
Ó chlé: Máire Ní Mháille, Bridie Ní Churraoin agus Morgan
Ó Conchubhair.

Foireann an dráma Píob fés na Bántaibh le T. C. Murray. a léirigh
Aisteoirí Bhréanainn ag Féile Drámaíochta Chorca Dhuibhne. Tuigtear
dúinn go raibh an léiriú seo ana mhaith. Fuair an dráma ainmniúchán
go dtí An Fhéile Náisiúnta Drámaíochta ach ní raibh an fhoireann ar
fad saor chun taisteal go Conamara.
Sa ghrianghraf ó chlé tá: Tomás Ó hIceadha (léiritheoir), Pádraig Ó
hAinifín, Risteard Mac Eoin, Máire Uí Bheaglaoich agus Ciara Ní Shé.
In easnamh tá Noelí Ó Maoileoin agus Grace de Bhál.

Cartlann na hÉigse
le Máirtín Mac Donnchadha

Ó bunaíodh Éigse na Féile ins na 1980-aidí tá sé
mar fhórum staidéir agus ainilíse ar na múnlaí
éagsúla den Agallamh Beirte (Lúibín, Amhrán
Saothair agus Ceapóga.) Ins an eolas a bailíodh
tuigtear dúinn anois gurb í an chaint cnámh droma
na healaíne seo agus gur ar chaighdeán na cainte is
túisce a mheastar caigdeán an agallaimh - í bheith
saibhir, abartha, fileata. Ina diaidh sin níl fágtha le
meas ach cumas na n-urlabhraithe an chaint a chur
i láthair.
Sa tréimhse sin bailíodh eolas ó mháistrí na
healaíne - cuid acu a bhí beo lenár linn féin agus
Máirtín Mac Donnchadha, Josie Sheáin Jeaic Mac Donnchadha
tuilleadh acu a raibh a saothar i dtaisce i
agus Eddie Bheairtle Ó Conghaile.
leabharlanna agus i gcartlanna. Is mór agam féin gur
éirigh liom seal a chaitheamh i gcuideachta dhaoine mar Josie Sheáin Jeaic, Eddie Bheartla, Tom Pheaidí, Seán Ó
Duinín, Máire Ní Cheocháin agus Dónal Ó Liatháin, agus a gcur chuige ar an gceird a chloisteáil.
Mar chuid lárnach d’Éigse na Féile Náisiúnta i mbliana taispeánadh ar scáileán roinnt seoda a bhaineann leis an
agallamh beirte atá caomhnaithe i gcartlann An Chomhlachais.
Mhaígh Tom Phaidí Mac Diarmada gur thug sé féin agus a chairde faoi agallaimh a
dhéanamh ‘siar i ndeireadh nó i lár na bhfichidí’ cé nach bhfaca sé riamh roimhe
sin iad. Ní ag comórtas a rinne siad na hagallaimh ach ‘le spraoi agus spóirt a
thabhairt dúinn fhéin sa mbaile... Bhíodh an-spraoi againn ag na díospóireachtaí
i seanteach a bhí folamh, le Liam Gíng, thiar sa Teach Mór.’ Agus deir sé gur ‘i
bhfilíocht a bhí siad . . . ag freagairt a chéile, gacha le véarsa nó gacha le dhá véarsa
. . . scríobhadh muid féin iad.’ Agus tacaíonn an dá véarsa thíos, lena raibh le rá
ag Tom Phaidí:
Ba í seo mí na Nodlag, réir mar innseó’s mé ar báll dhaoibh,
I lár an Gheimhridh gháibhtheach, i naoi déag tríocha trí,
Nuair a chruinnigh ar an láthair sin, sgurachaí na háite,
Agus chíor siad an chéad ábhar, in árus Liaimín Gíng.

Tom Phaidí Mac Diarmada

Bhíodh díosbóireachtaí tréan’ ann, bhíodh agallaimh go géar ann,
Bhíodh scoth na gcúirte-bréige ann, bhíodh an chuirm-cheoil thar barr
Bhíodh an craolachán mo léan ann, bhíodh an dráma ann dá léiriú,
Bhíodh sean-iarsmaí leis na céadta, dá mbreachadh síos ar phár.

Agus féach an cuntas seo ar choirm cheoil, ar an dTulach i gConamara:
Mar a dúirt an fear eile, ní bhíonn sé ’na cheol i gcónaí nuair a bhíos an margadh déanta agus is maith a léiríodh
dhúinn é sin nuair a chonaic muid Seán Ó Curraidhin agus Peige Ní Choisdhealbha ag caitheamh cainte go
taghdach le chéile an ‘fear’ go cantalach ag éileamh a dhinnéir agus ‘a bhean’ ag casaoid go cráite ar ais air agus í
ag rá gur anois díreach a d’éirigh sé ó bhord a bhricfasta, hobair go n-imeóchadh sí ar fad uaidh shílfeá agus is
maith an seans go n-imeóchadh freisin marach gur cheangail Seán a chiall in am agus chuir srian lena theanga. Ba
deas uaidh í mhealladh aríst ar ais chuige. Agus dár bhrí an ghabhair ní raibh cailleadh ar bith uirthi féin.
Tá an chuma air gur agallamh a bhí ar bun ag an mbeirt. Agus bhí Tom Phaidí Mac Diarmada páirteach i ndráma
ag an gcoirm cheoil sin.

“Ar Chúl Stáitse”
Sraith Teilifíse

Tá sraith cláracha teilifíse ar dhrámaíocht na Gaeilge timpeall na tíre agus ar An Fhéile Náisiúnta
Drámaíochta á réiteach ag an gcomhlucht Macha Media. Agus tuigimid ón léiritheoir Antaine Ó
Donnaile gur bhain sé an-sásamh as na cuairteanna a thug sé féin agus a fhoireann ar cheanntair
éagsúla agus an scannánaíocht ar bun.
Níl dáta cinnte ar fáil fós ach tuigtear gur
ag tús na bliana seo chugainn a bheidh an
sraith cláracha ar TG4.
Sa ghrianghraf ag An Fhéile Náisiúnta
Drámaíochta tá (ó chlé) Seán Ó Morónaigh,
stiúrthóir an Chomhlachas Náisiúnta
Drámaíochta; Alan Esselmont, Ceannaire TG4
agus Antaine Ó Donnaile, Léiritheoir Macha
Media.

Bhí Amharclann Ghaoth Dobhair lán (níos mó ná 250 duine) an 19 Bealtaine nuair a léirigh Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh,
Tír Chonaill, Cruthaíonn Bréag Bréaga an dráma úr is déanaí le Proinsias Ó Cuilinn - an 14ú dráma fada atá scríofa aige ó 2004.
Anseo thuas tá an slua ina sheasamh ag tabhairt bualadh bos don dráma.

Bhí slua mór i láthair in Amharclann RuaRed,
Tamhlacht, Baile Átha Cliath tráthnóna Luain
13ú Márta nuair a léirigh Aisteoirí Thamhlachta
an dráma Éirí na Gealaí le Lady Gregory.
D’éirigh go han-mhaith leis an dráma - a
bhuíochas do na haisteoirí Pól Ó Meadhra,
Loretta Ní Churraighín, Tomás Ó Maoilreanaí
agus Nollaig Ó Sceallaigh. Ba é Pól Ó Meadhra
a bhí i mbun léirithe.. Sa ghrianghraf tá radharc
as an dráma.

Léirithe le Teacht
An dráma is déanaí le
Proinsias Ó Cuilinn, a
bheidh ar stáitse sna
Dúnaibh (i Halla an
Choláiste), Tír Chonaill, an
Déardaoin 15 Meitheamh.

Páirteach ag Dúchas chomh maith beidh Treasa Uí Néill agus
Con Ó Cróinín (Ceatharlach) leis an agallamh beirte Seán
Aerach agus An Bás - agallamh breá a chumadh in iarthar
Luimnigh ag Seán Bán Aerach Ó Flannagáin (1740 - 1820).
Áine Uí Chuill sa dráma Caoineadh Airt Uí Laoghaire le
hEibhlín Dhubh Ní Chonaill a bheidh á léiriú ag Aisteoirí Chúil
Aodha i nDún Mhuire san Aonach (Tiobraid Árann) ar an
Satharn an 9ú Meán Fómhair le linn na héigse Dúchas.

An Giall le Brendan
Behan á léiriú ag
Aisteoirí Aon Dráma sa
Chultúrlann i mBéal
Feirste ar an 11
Meitheamh.
Ag glacadh páirte tá
Edel Ní Churraoin,
Caoimhe Ní Chathail,
Liam Óg Ó hAnnaidh,
Séadna J. Smyth, J.J.
Ó Dochartaigh, Naoise
Ó Cairealláin agus
Seán Mac Seáin.

Beidh An Cumann
Drámaíochta, Ollscoil
na hÉireann, Gaillimh,
ar stáitse sa
Chultúrlann, i mBéal
Feirste ar an Domhnach
11ú Meitheamh leis an
dráma Cogar sa Pháirc
le Alan Ayckbourn –
léiriú atá bunaithe ar
obair a rinne siad ag
Ceardlann Drámaíochta
a d’eagraigh An
Comhlachas Náisiúnta
Drámaíochta i
Luimneach.

