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Beidh na mílte ag druidim i dtreo Chlár Chlainne Mhuiris arís do Fleadh Cheoil Mhaigh Eo a
bhéas ag tosnú ansin Dé Luain seo chugainn, 2ú Bealtaine, le comórtaisí damhsa. Beidh na
comórtaisí eile ar siúl ar an Sathairn agus an Domhnach, 7ú agus 8ú Bealtaine.
Is deacair a chreidiúnt go bhfuil bliain eile imithe uainn ó bhíomar i gClár Chlainne Mhuiris do
Fleadh 2010. Níl amhras ar bith ann ach go raibh Fleadh den chéad scoth sa bhaile sin
anuraidh agus agus tá gach cosúlacht ar an scéal faoin am seo go mbeidh Fleadh na bliana
seo níos fearr arís.
Seoladh Fleadh Cheoil Mhaigh Eo 2011 go h-oifigiúil in Óstán an Daltúin le déanaí agus ba é
Séamus Ó Greannacháin, Stiúrthóir Seirbhíse le Comhairle Chondae Mhaigh Eo a rinne an
seoladh. Cuireadh béim ag an seoladh ar an dteagmháil atá ar siúl idir Chomhaltas Mhaigh Eo
agus Comhairle Chontae Mhaigh Eo agus an tabhacht a bhaineann leis. Tá an t-uafás
féidireachtaí ann ina bhféadfaí Comhaltas agus an Comhairle Chondae comh-oibriú le chéile ar
mhaithe le cur chun cinn an chontae agus cur chun cinn ceol, damhsa agus amhránaíocht
tradisiúnta.
Éinne a bhfuil suim acu sa cheol tradisiúnta nó san amhránaíocht nó sa damhsa bí cinnte go
dtugann tú cuairt ar Chlár Chlainne Mhuiris an tseachtain seo chugainn. Tá an t-uafás oibre
curtha isteach le roinnt míonna anuas ag ullmhú don ócáid seo agus táim cinnte go mbeidh ní
éigin ann do gach uile duine. Tá coiste eagraithe i mbun oibre ón bhfómhar seo caite agus tá na
socraithe go léir curtha i gcrích acu. Níl ní dá laghad sábhailte acu agus tuigim go bhfuil
an-chuid imeachtaí eagraithe ar imeall na Fleidhe.
Tá súil againn uilig go mbeidh an aimsir go deas agus go cineálta dóibh. Cabhraíonn sé sin go
mór. Beidh ceol de chuile shaghais le cloisteáil: boscaí agus veidhlíní, an druma agus an
bodhrán, an fliút agus an fheadóg. Beidh idir óg agus aosta ag casadh amhráin agus ag
portaireacht. Beidh muintir Mhaigh Eo ag damhsa. Beidh bannaí ceoil agus grúpaí ceoil. Beidh
siad uilig ann. Táim ag ceapadh go beidh an baile dubh le daoine. Agus má tá, ní h-aon ionadh
sin.
Beidh portanna agus ríleanna le cloisteáil chomh fada amach le Loch Masca. Beidh ceol na
locha fite fuaite le ceol tradisiúnta na tíre seo. Idir rince, ceol, amhránaíocht agus portaitreacht
beidh rud éigin ann do gach uile duine. Beidh na céadtha iomaitheoirí ag glacadh páirte agus ag
iarradh dul ar aghaidh go Fleadh Chonnachta i mí Iúil. Agus b'fhéidir Fleadh Cheoil na hÉireann
sa Chabhán ina dhiaidh sin.
Sin a bhfuil ag teastáil ó gach ceoltóir tradisiúnta. Seans páirt a ghlacadh i bhFleadh Cheoil na
hÉireann agus craobh na hÉireann a bhuachaint. Éiríonn le cuid acu. Ní éiríonn le cuid eile. Ach
baineann siad uilig tairbhe agus taitneamh as an gcasadh agus as a gcairdeas. B'fhéidir gurbh
é sin an tairbhe is mó a ghabhann leis an bhFleadh, an cairdeas a chothaítear tríd na mblianta.
Leanann an cairdeas sin leo trína saoil. Agus is maith ann é. Múnlaíonn sé carachtair an duine.
Beidh comórtaisí ar siúl ar feadh an lae ar an Sathairn agus ar an Domhnach. Go bunúsach
beidh na comórtaisí faoi 12 agus faoi 15 ar an Sathairn agus beidh faoi 18 is daoine fásta ar an
Domhnach. Beidh na comórtaisí ar siúl in áiteanna éagsúla thart timpeall an bhaile. Is féidir le
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chuile duine dul isteach chuig na comórtaisí seo agus ceol is amhránaíocht na Fleidhe a sú
isteach ar a sáimhín só.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Catherine Hynes, Rúnaí @ 087 9421518 nó ó Mary Warde,
Cathaoirleach @ 086 8571347 nó ó Helen Duggan @ 086 3343002. Is fiú go mór cuairt a
thabhairt ar Fhleadh ar bith ach deirtear, i measc iad siúd a bhfuil a fhios acu, go mbíonn
Fleadh Mhaigh Eo níos mó agus níos fearr na Fleadhanna eile. Creidim é.
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