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7 Deireadh Fomhair 2018



Cuirtear fáilte roimh bhunscoileanna agus roimh iarbhunscoileanna i gCill
Dara Thuaidh iarratas a chur isteach ar chomórtas amhránaíochta agus ar
chomórtas ceoil traidisiúnta, mar chuid de Fhéile na Sollán 2018.

Iarrtar ar gach scoil daltaí nó grúpaí a roghnú le cur i láthair a dhéanamh, ar
son na scoile, i gceann de na ceithre chomórtais (dhá chomórtas do
bhunscoileanna; dhá chomórtas do iar-bhunscoileanna)

Beidh comórtas  ar siúl le linn féile deireadh seachtaine
darb ainm , idir 5 - 7 Deireadh Fómhair 2018, sna Solláin.

 Dé Domhnaigh, 7 Deireadh Fómhair 2018 @ 2.00 i.n.

  Scoil Naomh Lorcáin (Scoil Náisiúnta na Sollán)

www.feilenasollan.com



Bronnfar teastas ar gach páiste atá
ag glacadh páirte sa chomórtas

Bronnfar bonn cré-umha nó bonn
airgid don tríú / dara áit sa
chomórtas

Bronnfar bonn óir & Gradam na
Sollán ar bhuaiteoir na gcomórtais

Bronnfar scoláireacht do

ar dhá scoil
ar an lá, mar aitheantas
ar ardchaighdeán a
bhaint amach i gceann
de na ceithre
chomórtais.

Is faoin scoil a bheidh sé,
an scoláireacht a
bhronnadh ar dhalta dá
gcuid féin i rith na
scoilbhliana (mar
shampla, iarracht is fearr,
duais do chomórtais
scoile &rl)

€3 don
duine fásta

Saor isteach
do pháistí

www.colaistenaomheoin.com

Comórtas a hAon – Amhránaíocht
Duine nó Grúpa (deichniúr ar a mhéid)
- Amhrán, i nGaeilge amháin, nach bhfuil níos faide ná 5 nmd

Comórtas a Dó – Ceol Traidisiúnta
Duine nó Grúpa (deichniúr ar a mhéid)
- Píosa ceoil traidisiúnta, nach bhfuil níos faide ná 5 nmd

Comórtas a Trí – Grúpa Ceoil
Banna ceoil d’aon stíl ach go mbeadh aon amhránaíocht
acu trí mheán na Gaeilge  (deichniúr ar a mhéid)

Comórtas a Ceathar – Ceol Traidisiúnta
Duine nó Grúpa (deichniúr ar a mhéid)
- Píosa ceoil traidisiúnta, nach bhfuil níos faide ná 5 nmd

www.feilenasollan.com

Iar-bhunscoileanna

Bunscoileanna

Glacfar griangraif agus físeáin i rith an chomórtais. Iarratar ar an scoil cur in iúl dúinn
má tá deacracht agaibh go n-úsáidfí na hábhair seo in ábhar poiblíochta sa todhchaí.



Cláraigh bhur scoil don chomórtas

Tar i dteagmháil linn má tá ceist ar bith agaibh faoin gcomórtas…

Eithne @ 087 1834406           Daithí @ 087 2249756   eolas@feilenasollan.com

www.feilenasollan.com

www.feilenasollan.com/gradam_b.html

Tuilleadh eolais
www.feilenasollan.com/gradam.html

   Amhránaíocht

Ceol Traidisiúnta

Banna Ceoil (saor stíl)

Ceol Traidisiúnta

  Gradam2018!

Iarrtar ar gach scoil clárú roimh 29 Méán Fómhair


