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31 Márta – 3 Aibreán

Bí bródúil asat féin!
Tá fíorthábhachtach ag baint leis na healaíona dúinn
anseo in Éirinn; is cuid mhór de shaol na ndaoine iad,
agus iad ar an gcaitheamh aimsire is mó éilimh sa tír.
Déanann ár gcuid ealaíontóirí léirmhíniú ar ár stair,
déanann siad muid a shainiú mar atáimid i láthair na
huaire, agus déanann said na blianta atá amach
romhainn a thuar. Is cúis mórtais dúinn go léir an deacháil atá tuillte ag ár n-ealaíontóirí ar fud an domhain.
Tá ról riachtanach ag na healaíona inár ngeilleagar,
agus déantar infheistíocht ghrinn airgead na
gcáiníocóirí sna healaíona a aisíoc go flaithiúil. Ar na
díbhinní tá geilleagar cruthaitheach ardluacha, a bhfuil
fórsa saothair solúbtha, oilte, nuálaíoch taobh thiar de,
agus tionscal turasóireachta cultúrtha ar fiú €2.4
billiún in ioncam díreach in aghaidh na bliana é.
Is í an Chomhairle Ealaíon gníomhaireacht Rialtas na
hÉireann i gcomhair mhaoiniú agus fhorbairt na nealaíon. Is é an maoiniú atá á fháil ag an gComhairle
Ealaíon ón gcáiníocóir, tríd an Roinn Ealaíon, Spóirt
agus Turasóireachta, i gcomhair na bliana 2011 ná
€65.2 milliún, sin níos lú ná €1 in aghaidh na
seachtaine do gach teaghlach.
Mar sin, an chéad uair eile a spreagfaidh na
healaíona traidisiúnta thú, ná déan dearmad ar an
mbaint a bhí agat féin leo agus bí bródúil asat féin!
Faigh amach céard atá ar siúl ag:

www.events.artscouncil.ie
Faigh amach níos mó faoi na healaíona anseo:

www.artscouncil.ie

Bunaíodh Sean-Nós Cois Life i 1992 chun deis a
thabhairt do dhaoine amhráin agus damhsa sa stíl
dhúchasach a fhoghlaim agus a chasadh. Ba mhaith
linn freisin ardán a thabhairt d’amhránaithe nach
gcloistear ach go hannamh taobh amuigh dá
ndúthaigh féin, ardán atá neamhspleách ar aon
chineál comórtais.
Freastalaíonn meascán deas daoine idir óg agus
shean ar an bhféile, dhaoine ar bheagán Gaeilge
agus iad siúd a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Tagann
cuid mhaith daoine nua ag an bhféile gach bliain
chomh maith lenár gcairde dílse. Is deas agus is
suntasach an rud é go mbíonn cuid mhaith daoine
óga mar aíonna againn freisin.
Anyone with an interest in traditional sean-nós
singing or dancing, or in traditional music is very
welcome to attend the sessions and workshops.
Bronntar Gradam Shean-Nós Life mar chomhartha
ómóis agus measa ar amhránaí éigin gach bliain.
Píosa dealbhadóireachta ó láimh an ealaíontóra
Clíodna Cussen is ea é, ar a bhfuil íomhá ón scéal
miotaseolaíochta ina mealltar Bran go dtí an saol
eile le hamhrán álainn

Baile Átha Cliath
Ceardlanna
Seisiúin
Amhránaíocht
Damhsa Ceol
Bronnadh Ghradam
Shean-Nós Cois Life
ar an Dr Lillis Ó Laoire
Fáilte roimh chách

www.seannos.ie

Déardaoin 31 Márta
9:00 p.m. Seisiún ceoil agus amhránaíochta
Club Chonradh na Gaeilge,
6 Sráid Fhearchair
6 Harcourt St.

Dé Domhnaigh, 3 Aibreán

Foirm chláraithe

2:30 p.m. Seisiún amhránaíochta, damhsa,

Dé Sathairn 01/04/2011

ceoil agus spraoi
Tigh Hughes, 19 Sráid na Seansaireachta,
19 Chancery St., Dublin 7

Dé hAoine, 1 Aibreán
9:00 p.m. Seisiún amhránaíochta
i gcomhar leis An Góilín
Club na Múinteoirí,
36 Cearnóg Pharnell, BÁC 1
Teachers’ Club,
36 Parnell Square, Dublin 1

Dé Sathairn, 2 Aibreán
10:00 a.m.- 4:30 p.m
Ceardlanna amhránaíochta agus damhsa

Áras na bPíobairí Uillinn/Pipers’ Club
15, Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1
15 Heneietta St. Dublin 1

Aíonna na Féile:
Amhránaithe:
Lillis Ó Laoire (Tír Chonaill)
Sorcha Ní Chéilleachair (An Rinn)
Ódharnait Ní Chéilleachair (An Rinn)
Anne Mulqueen (An Rinn)
Máire Ní Choilm (Gaoth Dobhair)
Briocán Bairéad (Ros Muc)

Buffet lunch available 1- 2 pm
Ceardlanna: cuir tic leis an gceann cuí
Amhránaíocht (beir leat gléas taifeadta)
Máire Ní Choilm (Gaoth Dobhair)
Sorcha agus Ódharnait Ní
Chéilleacháir (An Rinn)
Damhsa ar an sean-nós
Rónan Ó Riagáin (Conamara)
Ainm: ........................................................

Maireád Ní Oistín (Baile Átha Cliath)

Ríomhphost: .............................................

Damhsa:

Seoladh: ....................................................

Rónán Ó Riagáin (Conamara)

..................................................................

Ceoltóirí:

Ghradam Shean-Nós

Micheál Ó Briain (Baile Átha Cliath)

Cois Life ar Lillis O Laoire

Edel McWeeney (Baile Átha Cliath)

9.30 p.m. Seisiún mór

Beidh lón ar fáil 1-2pm

Róisín Ní Riain (Uíbh Ráthach)

9:00 p.m. Bronnadh

--------

10am-4.30pm - €20/€10

…. agus neart eile …

..................................................................
Teileafón: .................................................
Sean-Nós Cois Life, 13 Bóthar Emmet,
Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8

amhránaíochta, damhsa, ceoil & spraoi

Deirdre: 087-262 1537

Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell

Antaine: 01-453 8192

Teachers’ Club, 36 Parnell Square

sncl2009@gmail.com

