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Tá an earnáil chultúrtha buailte go
dona ag COVID-19: ar mhaithe le
beatha daoine a shábháil tá
formhór na n-amharclann agus na
ndánlann dúnta, agus aisteoirí agus
ceoltóirí fágtha gan obair dá
dheasca. Ní ann do ‘lucht féachana’
anois, mar a thuigeamar riamh é.
Tar éis an olldúnadh seo, ní heol
dúinn cé mhéad aisteoir a fhillfidh
ar an ngairm, ná cé mhéad ionad a
bheidh in ann oscailt arís.

Tá cáipéis taighde curtha le chéile ag
Indigo, grúpa taighde atá lonnaithe
sa Ríocht Aontaithe, agus an t-ainm
dóchasach ‘After the Interval’ tugtha
acu uirthi. Sa cháipéis seo cíortar
cuid de na ceisteanna is gá dúinn a
chur, agus cuid de na freagraí a
mbeimis ag súil leo, agus muid ag
iarraidh na soilse a lasadh arís.
Mholfainn duit an cháipéis seo a
léamh, mura bhfuil sé déanta agat
cheana; tá go leor eolas cabhrach
inti.

Tá an dara plá romhainne atá ag
maireachtáil agus ag obair sa Ríocht
Aontaithe, agus roimh ár
gcomhghleacaithe in áiteanna eile
atá ag iarraidh a bheith ag obair linn
– Breatimeacht. Cé nach bhfuil
impleachtaí eacnamaíocha uile
Bhreatimeachta soiléir go fóill,
cheana féin tá an bhagairt le brath: tá
conairí cultúrtha ag cúngú, tá
bacainní á gcur in airde agus tá
caidrimh ag maolú nó i mbaol titim
as a chéile go hiomlán.
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Tá goimh san aer ar gá dúinn aghaidh a thabhairt uirthi – an tseineafóibe, an
leithliseachas, drochamhras ar mhionlaigh. Níl aon amhras ach go bhfuil dlúth-thaithí
againne, daoine atá ag maireachtáil i bpobail ina labhraítear teangacha mionlaithe, ar na
dúshláin seo.

Ó thaobh an airgid de, is beag acmhainn atá againn; ar scála domhanda tá an lucht
féachana a mheallann muid beag bídeach agus ní mór an saineolas atá againn. Níl mórán
de bhonn faoinár naisc chumarsáide agus tá ár ngeilleagair imeallaithe. Mar sin féin, tá
teacht aniar agus beocht ag baint lenár gcultúir. Ar feadh na gcéadta, ó ghlúin go glúin, tá
siad tagtha slán ainneoin gach deacrachta, bíodh is go raibh orthu athrú agus forbairt i
rith na tréimhse sin. Ní hí seo an chéad ghéarchéim a ndeachamar tríthi, agus tá an
misneach againn dul i ngleic leis an bplá dheireanach seo.

Tá baol ann nach leor teacht aniar agus misneach, áfach. Cé go bhfuilimid scartha óna
chéile, scoite amach agus fágtha ar an ngannchuid ar go leor bealaí, is gá dúinn a bheith
ag obair le chéile, ag roinnt smaointe agus cleas, straitéisí agus inspioráide, buanna agus
teipeanna. Is gá seo a dhéanamh le gach uile dhuine atá ag iarraidh na dúshláin chéanna
seo a shárú, ag streachailt leis an namhaid céanna. Tá timpeallacht agus cúinsí éagsúla ag
baint linn ar fad, ach cuirfidh an éagsúlacht sin leis an bplé ar bhealach spéisiúil fiúntach,
a fhad is atáimid ag foghlaim an athuair faoi na nithe atá i bpáirt againn go léir.

Tá seanfhocal ag na Breatnaigh, ‘cam cyntaf yw hanner ffordd’– téann tú leath bealaigh
leis an gcéad chéim – agus is é an chéad chéim atá á moladh ag Comharsain Ceilteacha ar
an mbóthar seo chun na soilse a lasadh arís ná próiseas comhairliúcháin a chur ar bun.
Cuirfear tús leis an bpróiseas seo i mí Mheán Fómhair na bliana seo, nuair a thiocfaidh
grúpaí oibre le chéile ar líne, á stiúradh agus á múnlú ag na rannpháirtithe féin. Beimid
ag díriú go hiomlán ar ábhair áirithe imní atá i bpáirt againn, agus tiocfaidh an obair sin
chun críche ag tionól in Inbhear Nis in earrach 2021, nuair a thiocfaimid le chéile sa bheo
le téagar fisiciúil agus splanc dhaonna a chur leis an dul chun cinn a bheidh déanta
againn ar líne. Cruthóimid comhshaothair úra, cuirfimid ár saineolas agus ár ndíograis i
dtoll a chéile – agus beidh spraoi againn! Coinnigh súil amach le haghaidh tuilleadh eolais
maidir leis seo agus tograí eile atá ar na bacáin ...

Tá AFTER THE INTERVAL, cáipéis taighde de chuid Indigo, ar fáil anseo:
https://www.indigo-ltd.com/covid-19-after-the-interval-national-audience-survey
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DE RÉIR  NA
GCOMHARSAN
CONAS IS  FÉ ID IR  L INN NA
DÚSHLÁIN ATÁ ROMHAINN A  SHÁRÚ
LE  CHÉILE?

Deirdre Mckenna, amharc-ealaíontóir,
Daingean Uí Chúis, Éire

Is tréimhse an-éiginnte í seo d’ealaíontóirí,
agus mothaímid ar fad scartha amach –
scartha óna chéile, scartha ó na hionaid ina
dtugaimid ár dtionscadail chun beochta, agus
scartha ó na daoine a thagann le blaiseadh dár
saothar agus le bheith páirteach ann. Táimid
scartha freisin ónár gcomhnáisiúin
Cheilteacha. Tá an chuma ar an scéal anois,
níos mó ná riamh, gur gá dúinn dul i gcomhar
le Comharsain Ceilteacha, agus eagraíochtaí
eile dá leithéid, agus féachaint le neart a chur
sna naisc a cheanglaíonn le chéile muid mar
phobal. “Ar scáth a chéile a mhairimid” – is
láidre muid le chéile.

Nick Capaldi, Príomhfheidhmeannach
Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige,
Cymru.

I laethanta deacra dúshlánacha mar seo, cé
mhéad atá ar eolas againn dáiríre faoin
domhan timpeall orainn? An dtugaimid
faoi deara an chaoi a maireann daoine
eile? An mbíonn meas againn ar dhaoine a
choinníonn guaim orthu féin agus iad faoi
bhrú? An mbíonn ómós againn do na
luachanna agus don chreideamh a
bhaineann le cultúir atá éagsúil lenár
gcultúr féin? An aithnímid an ghaois agus
an misneach atá i ndiaidh teacht ar
fhreagraí níos fearr ar na ceisteanna
casta? Tá Comharsain Ceilteacha tar éis
muid a spreagadh le blaiseadh de chultúir
eile, agus le foghlaim uatha. In aimsir na
fulaingthe agus an mhíchompoird, is
tábhachtaí ná riamh na naisc seo eadrainn.

GUTHANNA



Asier Bassurto, Taighdeoir
sochtheangeolaíochta, Euskal Herria

Is mór an luach a bhaineann le daoine
cruthaitheacha, léiritheoirí agus daoine
atá tiomanta do theangacha mionlaigh a
thabhairt le chéile le saineolas agus
smaointe a roinnt. Ar an gcéad dul síos,
malartaítear eolas agus tagann deiseanna
nua comhoibrithe chun cinn. Níos
tábhachtaí fós, áfach, imríonn sé
tionchar ar an tuiscint atá againn ar an
éagsúlacht chultúrtha ar fud an domhain
agus ar chultúr ár muintire féin. Is fiú go
mór a lua freisin go dtéann a leithéid i
gcion ar dhaoine óga, a fheiceann a
macasamhlacha i bpobail eile teanga
agus, ag an am céanna, a fhaigheann
taithí idirnáisiúnta chultúrtha atá an-
saibhir, trí mheán a dteanga agus a
gcultúir féin.

Mirjam Vellinga, Oifigeach
Idirnáisiúnta, Afûk, Frŷslan

San Fhreaslainn tá ardmheas againn ar
ár gcomharsana Ceilteacha. Táimid den
tuairim go bhfuil sé an-tábhachtach a
bheith in ann oibriú le chéile agus taithí
a roinnt ó thaobh an chultúir agus na
teanga de. Idir ghéarchéim COVID-19
agus Bhreatimeacht, tá sé deacair
pleanáil don am atá amach romhainn in
éineacht lenár gcomharsana Ceilteacha
faoi láthair. Táimid ag iarraidh a
chinntiú nach mbeidh aon bhac
romhainn agus muid ag iarraidh leanúint
orainn ag obair le chéile, agus tá
Comharsain Ceilteacha riachtanach chun
na críche sin.

GUTHANNA



Dermot McLaughlin, Ceoltóir agus Príomhfheidhmeannach Creative Solutions, Baile Átha Cliath,
Éire

Ar cheann de na fadhbanna a chuireann imní orm ná an claonadh i dtreo an leithliseachais agus an
eisceachtúlachais atá ag teacht chun cinn de réir a chéile i níos mó agus níos mó stát. In éineacht leis an
gclaonadh seo tagann an chúngaigeantacht agus brú faoi chois gach cineál éagsúlachta – éagsúlacht
chultúrtha agus éagsúlacht teanga ina measc.
 
Béal dorais linn féin, feicimid an Bhreatain/Sasana ag deifriú go místuama síos an bóthar caoch lán poll
a dtugtar ‘Breatimeacht’ air, agus ag cur deireadh le caidrimh sheanbhunaithe le comharsana.
Chuirfeadh an méid atá ag titim amach ansin imní ort, agus an chosúlacht idir é agus a bhfuil ag tarlú i
Stáit Aontaithe Mheiriceá, san Ungáir agus sa Pholainn. Agus an t-iltaobhachas faoi ionsaí ar na saolta
seo, is tábhachtaí ná riamh an ról atá le himirt ag an gcultúr, na healaíona, teangacha, an tsamhlaíocht
agus an chruthaitheacht mar fhórsa dearfach a cheanglaíonn daoine le chéile.

Ag an tréimhse an-luath seo i bpaindéim COVID-19 (Iúil 2020), cheana féin is féidir linn a fheiceáil go
bhfuil an cultúr agus na healaíona i ndiaidh misneach agus spreagadh a thabhairt d’oiread sin daoine ar
fud na cruinne. Ina ainneoin sin, tá an fhís agus an tacaíocht don chultúr agus do na healaíona beag
agus easnamhach go fóill, go háirithe ar na hoileáin seo (Éire, an Bhreatain).

Tá ealaíontóirí oilte le ciall éagsúil a bhaint as an am i láthair, agus le cabhrú linn an méid atá romhainn
a shamhlú. Ealaíontóirí ag teacht le chéile ó chúlraí éagsúla cultúrtha, teangeolaíocha agus tíreolaíocha
– sin ár bhfreagra féin ar na foirne iontacha ildisciplíneacha atá ag obair le chéile timpeall an domhain
le teacht ar chóir leighis agus vacsaíní le cur i gcoinne an víris.

Tá gnásanna na hearnála cultúrtha briste, idir ghnásanna sóisialta, ghnásanna cultúrtha, ghnásanna
iompair agus ghnásanna eacnamaíocha. An dúshlán atá romhainn ná teacht ar bhealaí inar féidir le
healaíontóirí aonair, comhlachtaí, maoinitheoirí, an lucht féachana agus an lucht tacaíochta teacht
aniar ó na bristeacha seo.

GUTHANNA



ÓRÓ
GAILL IMH 2020

Conas a bhraitheann sé nuair chuireann
COVID-19 ollchlár ilealaíon atá ar na
bacáin le fada an lá de dhroim seoil? Tá
cuid againn tar éis dul i ngleic leis an
dúshlán seo cheana féin, agus leis an
bhfrustrachas a bhaineann leis. Má
mhothaíonn tú go bhfuil gá agat le breis
dóchais agus fuinneamh dearfach, seo
agat nuashonrú ó chroílár na géarchéime
– ó Dharach Mac Con Iomaire, Stiúrthóir
an tionscadail uaillmhianaigh Óró, a bhí
le bheith mar chuid den cheiliúradh ar
Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir
na hEorpa. Tá Comharsain Ceilteacha tar
éis a bheith ag obair as lámh a chéile le
hEalaín na Gaeltachta agus
comhpháirtithe eile leis an tionscadal seo
a éascú ón tús.

Is comhshaothar mór idirnáisiúnta é Óró, atá á
stiúradh ag deichniúr ealaíontóirí gairmiúla
Eorpacha ó dhisciplíní éagsúla – an
amharclannaíocht, an damhsa, an amharc-
ealaín, an litríocht agus an ceol. Is as pobail ar
fud na hEorpa ina labhraítear teangacha
mionlaigh atá na healaíontóirí ar fad atá
páirteach sa tionscadal. Ón gcéad lá ba chuid
lárnach é Óró d’iarratas Ghaillimh 2020 ar
Phríomhchathair Chultúir na hEorpa, agus tá
an tionscadal fréamhaithe i gcroíthéamaí
Ghaillimh 2020 – Teanga, Tírdhreach agus
Imirce. I láthair na huaire, tá cúigear
ealaíontóirí Éireannacha ag comhoibriú le
healaíontóirí as Albain, an Bhreatain Bheag,
Tír na mBascach, Corn na Breataine agus an
Fhreaslainn, ar mhaithe le mórshaothar úr
ildisciplíneach a chruthú a bheidh á chur i
láthair den chéad uair ar an 21 Meán Fómhair
2020, i seanmhonarcha mhór ar an gCeathrú
Rua, Co. na Gaillimhe.

ÓRÓ



Bhí dhá chéim fhorbartha i gceist sa
léiriú uathúil seo; seachtain i mí
Aibreáin agus seachtain eile i dtús
mhí na Bealtaine. In áit na
healaíontóirí Eorpacha a thabhairt
go Conamara do na seachtainí
forbartha seo mar a bhí beartaithe
ar dtús, baineadh úsáid as na
haipeanna Zoom agus Slack leis an
obair forbartha ar fad a dhéanamh i
ngrúpaí ar líne. D’fhág sé sin go
bhféadfadh an grúpa a bheith i
mbun cumarsáide agus ag cruthú
lena chéile ainneoin go raibh siad
scartha óna chéile go fisiciúil. Toisc
go bhfuil an léiriú seo á chur le
chéile i ndiaidh dhianghlasáil
COVID-19, tá súil againn go mbeidh
buntáiste againn agus an léiriú á
chur in oiriúint againn don saol nua
atá os ár gcomhair anois.

An aidhm atá againn anois ná an
saothar críochnaithe a chur i
láthair mar a bhí beartaithe ón tús,
le tosú ar an gCeathrú Rua ar an 21
Meán Fómhair. Cuirfear tús leis an
gcleachtadh ar an láthair ar an
gCeathrú Rua Dé Luain, an 24
Lúnasa. Má éiríonn leis an tír cloí le
plean reatha Rialtas na hÉireann
leis an ngeilleagar agus an tsochaí a
athoscailt agus má bhogaimid ar
aghaidh go Céim 5 Dé Luain, an 10
Lúnasa, mar atá leagtha amach,
beimid in ann leanúint orainn le
Óró mar atá beartaithe.

 ÓRÓ



É sin ráite, tá baol ann go gcuirfear
moill ar phlean an Rialtais, agus sa
chás sin tá roinnt pleananna
éigeandála againn le cinntiú go
gcuirfear Óró i láthair an phobail
ón 21 Meán Fómhair ar aghaidh go
fóill. Is éard atá sna pleananna seo
ná bealaí éagsúla leis an saothar a
chur i láthair, na féidearthachtaí
seo a leanas ina measc: sruthú beo
ar líne; craoladh beo teilifíse sna
stáit agus sna réigiúin Eorpacha ar
fad atá páirteach sa tionscadal;
agus, ar deireadh, an saothar a chur
i láthair mar scannán, b’fhéidir.

Braithfidh an cinneadh seo sa
deireadh ar na forbairtí san Eoraip
ó thaobh COVID-19 de san am atá
díreach amach romhainn. Cibé rud
a tharlóidh, tá rún daingean againn
go gcuirfear Óró i láthair an phobail
Dé Luain, an 21 Meán Fómhair
2020, ar bhealach amháin nó ar
bhealach eile. Is cuma cén bealach
léirithe a bheidh ann sa deireadh,
cloífimid leis an scaradh sóisialta
cuí agus leis na beartais sláinte
poiblí is fearr. Bhí tús áite riamh ag
sláinte agus sábháilteacht ár n-
ealaíontóirí, ár bhfoirne léirithe
agus ár gcriú sna cinntí a
rinneamar, agus beidh i gcónaí.

ÓRÓ



I ngach cearn den ilchríoch seo againne tá stiúrthóirí agus foirne i ndánlanna agus in
ionaid ealaíon ag cuimhneamh ar na bealaí ar féidir leo filleadh ar an obair a luaithe
agus is féidir, agus go háirithe ar sheifteanna leis na dúshláin a bhaineann le COVID-19 a
shárú. Sna cultúir mhionlaithe ina mairimidne, tá fadhbanna áirithe níos tromchúisí fós
de dheasca ganntanas acmhainní, naisc leochaileacha chumarsáide agus scoiteacht
áirithe ó phobail eile. Mar sin féin, tá buanna ar leith thar an gcoitiantacht againn. Agus
muid sa riocht ina bhfuilimid, tá Comharsain Ceilteacha ag moladh fóram gairid
digiteach a chur ar bun, a mbeidh sprioc shoiléir chinnte ag baint leis. Sé ionad ealaíon a
ghlacfaidh páirt san fhóram seo: péire in Éirinn, péire i nGaeltacht na hAlban agus péire
sa Bhreatain Bheag.

Ag deireadh an tsamhraidh agus san fhómhar, reáchtálfaimid trí chruinniú. Sa chéad
cheann roinnfimid eolas maidir le cúinsí gach ionaid agus na spriocanna atá acu. Sa dara
cruinniú cuirfimid i gcomparáid lena chéile na straitéisí atá againn le gníomhaíocht nua
a éascú. Sa tríú cruinniú féachfaimid ar bhealaí ina bhféadfaimis a bheith ag comhoibriú
lena chéile ar bhonn níos fadtréimhsí.

Ní bheidh mórán ceangail idir an próiseas gairid seo agus an comhairliúchán leathan
uaillmhianach a pléadh i gcéadalt an eagráin seo, ach d’fhéadfadh ceann amháin cur leis
an gceann eile, gan amhras. A luaithe agus is féidir linn tabharfaimid tuairisc san
fhoilseachán seo maidir le dul chun cinn an phróisis, agus cibé cinntí agus moltaí a
eascróidh as. Más rud é nár éirigh linn teagmháil a dhéanamh le d'ionadsa, agus go
bhfuil tú ag iarraidh páirt a ghlacadh sa phróiseas seo, bheadh fáilte mhór romhat ach
teagmháil a dhéanamh lenár gcomhordaitheoir ag an seoladh ríomhphoist atá le feiceáil
ag deireadh an fhoilseacháin seo.

Comhairlí a Chur i gCeann a
Chéile

CRUINNITHE



Léiríonn an méid atá ráite ag Deirdre
Mckenna san eagrán seo a thábhachtaí is atá
sé d’ealaíontóirí, taibheoirí, ionaid agus an
pobal tosú ag teacht le chéile arís. Tá an
chuma ar an scéal gur i gceantair thuaithe is
luaithe a chuirfear tús le himeachtaí
cultúrtha arís, ós rud é go raibh an
ghluaiseacht chomh teoranta sna ceantair
sin, gur lú a chuir COVID-19 isteach orthu
agus go mbíonn naisc phobail níos láidre sna
ceantair sin freisin. Mar sin féin, is gá a
chinntiú go mbraithfidh gach duine slán
sábháilte agus imeachtaí á n-eagrú arís. An
mbraithfeadh ionaid níos sábháilte dá
gcloífidís le healaíontóirí áitiúla, daoine
nach mbeadh gá acu le lóistín ná bia a bheith
curtha ar fáil dóibh? Céard iad na háiseanna
agus na beartais chosanta a chuirfeadh
taibheoirí ar a suaimhneas ó thaobh na
sábháilteachta de agus iad ag dul ar an ardán
arís os comhair slua?

Ar mhaithe le solas a chaitheamh ar chuid
de na ceisteanna seo, tá Comharsain
Ceilteacha tar éis a bheith ag obair le
Comhairle Ealaíon na Breataine Bige le
ceistneoir simplí a chur le chéile do
thaibheoirí. Beimid in ann torthaí an
cheistneora seo a roinnt ansin le hionaid
agus le gníomhairí eile, agus tá súil againn
go gcabhróidh sé sin le daoine imeachtaí a
reáchtáil arís nuair a bheidh sé sábháilte a
leithéid a dhéanamh.

Tá leagan Gaeilge den dréachtcheistneoir
curtha ar fáil againn thíos. Seans go mbeidh
sé ina chabhair dár gcomhpháirtithe mar
theimpléad, nó mar phointe tosaigh agus iad
ag iarraidh rud éigin cosúil leis a scaipeadh.
Mar sin féin, tá cúinsí, beartais agus an aicíd
í féin ag athrú ó lá go lá faoi láthair – is
baolach go mbeidh cuid de na ceisteanna seo
as dáta go luath, agus go mbeidh gá le cinn
nua a chur.

SUIRBHÉ

SUIRBHÉ:  
TAR É IS  NA
DIANGHLASÁLA



Ceistneoir le haghaidh taibheoirí

Comharsain Ceilteacha agus Noson Allan/Night Out

Is mór againn do chuid aiseolais agus muid ag obair le chéile le ceol beo a thabhairt ar ais agus le hoiread
deiseanna agus is féidir a chruthú do thaibheoirí.

Cá bhfuil tú lonnaithe?

Cén uair a bheidh tú réidh le dul ar an ardán arís, i do thuairim?

Cé mhéad duine a bheadh ar an ardán leat go hiondúil?

Cén t-achar a bheifeá sásta taisteal ar mhaithe le gig oíche a dhéanamh? Cé mhéad ciliméadar a d’fhéadfá
taisteal agus ansin filleadh abhaile in aon oíche amháin?

Céard a chuirfeadh ar do shuaimhneas thú ó thaobh na sábháilteachta de agus tú ag glacadh páirte in
imeacht?

Céard iad na háiseanna ba mhaith leat an lucht eagraithe a chur ar fáil? Céard iad na srianta ba mhaith
leat iad a chur i bhfeidhm?

Cuir an ceistneoir seo ar ais a luaithe agus is féidir leat chuig meic.tycerrig@gmail.com.

Táimid fíorbhuíoch díot as do chabhair. Má thugann tú cead dúinn, beimid in ann an t-eolas seo a roinnt
le hionaid agus le poiblitheoirí, rud a rachaidh chun sochair dúinn ar fad. Má ritheann ceist ar bith eile

leat ar cheart dúinn í a chur leis an gceistneoir, abair linn.

Tugaim cead daoibh an t-eolas seo a roinnt:

Ainm

Grúpa nó comhlacht (más cuí)

SUIRBHÉ



Nóta scoir: Caoirigh ar strae

Le breis agus deich mbliana tá aisling á cothú ag Danny Kilbride agus Meic Llewellyn –
beirt atá ina mbaill dár gcomhpháirtíocht le fada an lá. Ó am go chéile bíonn an chuma ar
an aisling sin go bhfíorófar í gan mhoill, agus méadaíonn ar ár ndóchas. Ansin tagann
dualgais eile chun cinn agus scaoilimid an deis tharainn arís. Is éard atá san aisling seo
againne ná féile Eorpach a reáchtáil a dhéanfaidh ceiliúradh ar chaoirigh agus ar chultúr
na n-aoirí. Beidh filíocht, ceol, seanchas agus damhsa mar chuid di, chomh maith le plé ar
phórú madraí agus conas gríscín maith uaineola a chócaráil i gceart. Tharraingeodh an
fhéile feirmeoirí, taibheoirí, béaloideasóirí agus ceardaithe le chéile ar bhealach uathúil
cruthaitheach. Táimid ag iarraidh aoirí Vlach ó mhachairí na Rómáine a fheiceáil i
ndlúthchomhrá le feirmeoirí beaga as Inse Gall, agus píobairí ó shléibhte na Créite a
chloisteáil ag seinm sa chúinne le seinnteoirí txallaparta as Tír na mBascach. D’fhéadfainn
leanúint ar aghaidh. Faoi láthair, tá ‘Cân y Bugail – the shepherd’s song’ tugtha againn ar
an tionscadal. Nár mhór an trua scaoileadh lena leithéid de dheis iontach dul tharainn?
Ach tá comhpháirtithe de dhíth orainn leis an aisling a fhíorú.

Beidh costas mór ag baint le togra mar seo, agus bheadh géarghá le tacaíocht shuntasach
mhaoinithe. Tá taithí ag an mbeirt againn ag obair le cistí cultúrtha na Ríochta Aontaithe
agus an Aontais Eorpaigh, agus d’fhéadfaimisne a bheith chun tosaigh sa chuid sin den
phróiseas. Ach sula rachaimid sa tóir ar an airgead mór, is é an moladh atá againn ná
cruinniú dhá lá a reáchtáil leis na daoine a bhfuil spéis acu sa togra. I rith an chruinnithe
sin oibreoimid le chéile le cruth a chur ar an togra agus scála ama a shocrú, ar féidir linn
ar fad seilbh a ghlacadh air. Mar sin, má shíleann tú go bhféadfá teacht i gcabhair ar
chaora álainn atá ar strae, tar i dteagmháil linn ag cyfarwyddydd@trac-cymru.org (Danny)
nó meic.tycerrig@gmail.com (Meic) – agus cuirfimid an roth ag casadh.

Celtic Neighbours Partnership CIC. Uimhir chláraithe na cuideachta: 
<www.celtic-neighbours.eu> Déan teagmháil linn: <cydlynydd@celtic-neighbours.eu>

CAOIRIGH


