MNÁ AN ATLANTAIGH AGUS AN IMIRCE.
Ócáid a thugann omós do mhná Chonamara agus
agus an bhaint a bhí acu leis an imirce.
In Ionad Cuimhneacháin na nImirceach

CARNA
Conamara, Co na Gaillimhe.
An Aoine, 5ú Deireadh Fómhair.
6.30 i.n. ............Óscailt Oifigiúil na Comhdhála agus Teaspántas Ealaíona
de chuid mhná an cheantair.
Micheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach ar
Údarás na Gaeltachta - Halla an Mhéara Walsh.
7 i.n...................Tae/caife agus soláistí i Seomra Mhuintir Loideáin.
---------------------------------------------------------------------

Dé Sathairn, an 6ú Deireadh Fómhair.
9 r.n. – 10 r.n. Clárú ..............Halla Fáiltíthe.
10 r.n.....An Imirce a heagraíodh faoi scéim Tuke as Iarthar Chonamara.
Ceisteanna agus plé ina dhiaidh sin.
- Kathleen Villiers-Tuthill, Scríbhneoir agus Staraí.
- Halla an Mhéara Walsh.
11 r.n......Sos Tae agus caifé.
11.30 r.n...Mo Oileán san Atlantach.
- Halla an Mhéara Walsh.
Pádraig Ó Conghaile agus Bridie Ní Chonghaile-Uí Chonámha
ag labhairt faoina n-oileán dúchais, Inis Treabhair, atá suite
amach ó chósta theas Chonamara agus ar an gcaoi a raibh lorg
na himirce ar shaol na mban ar an Oileán sin.
12.30.........Saol agus Saothar Mháire Mhadaoín.
- Halla an Mhéara Walsh.
D’fhág Máire oileán Fhínse amach ó chósta Charna agus chaith sí

deich mbliana sna Stáit Aontaíthe. D’fhill sé abhaile le aire a
thabhairt dá muintir a bhí ag éirí sean.
Tá Máire anois ag bordáil ar 97 bliain d’aois.
Rinne Bríd Ní Chualáin, craoltóir agus iriseoir, cláracha raidió le
Máire Mhadaoín agus labhrann sí faoi Mháire – bean a chleact
saol oileánda agus an saol cathrach i Meiricea ... agus a d’fhág
soilse chathair Bhoston ina diaidh aríst le theacht a’chúnamh dá
muintir thiar sa mbaile.

1 a chlog......LÓN.
2.30 ............Scannán gearr faoin imirce i gConamara san aimsir a caitheadh
agus sa lá atá inniu ann.
- Halla an Mhéara Walsh.
2.45............Díospóireacht ar an lorg atá fágtha – agus dá fhágáil i gcónaí – ag
an imirce ar cheantar Charna/Chill Chiaráin agus ar cheantracha
eile tuaithe agus tuairimí faoi bhealaí a bhféadfaí fostaíocht
a chur ar fáil do mhná sna ceantracha tuaithe sin.
3.15............Mná Chonamara ar ar imirce i Sasana.
- Máirín Seoighe
- Halla an Mhéara Walsh.
Roint blianta ó shin rinne Máirín Seoighe sraith cláracha do TG 4
faoi mhná Chonamara ar an imirce i Sasana. Labhrann sí faoi seo
agus agus teaspáinfear míreanna as na cláracha sin.
4 a chlog......Sos Tae agus caife agus soláistí.
- Seomra Mhuintir Loideáin.
4.20 ............Mná Chonamara agus Portland Maine – agus an ceangal le Ionad
Oidhreachta na hÉireann sa gcathair sin.
- Eileen Davis agus Máirtín Ó Catháin.
- Halla an Mhéara Walsh.
8 a chlog....CEOLCHOIRM.
Halla an Mhéara Walsh.
Amhráin Ghaeilge agus amhráin Bhéarla a bhaineann leis an
imirce.
Bríd Ní Mhaoilchiaráin agus Seosamh Ó Flaithearta.
AN DOMHNACH ...7ú Deireadh Fómhair.

12.15 p.m san Ionad.
Tae/caife/sóláistí/ comhluadar .
Ceol ‘á chasadh ag ceoltóirí óga as an gceantar. .
TUILLEADH EOLAIS:
Teileafón: 095-32622
Ríomhphost: foram@eircom.net
Suíomh idirlinn: www.carnaemigrantscentre.com.

Táillí na Cómhdhála.
Trathnóna Dé hAoine...Oscailt Oifigiúil agus Teaspántas..........IN AISCE.
Dé Sathairn – An lá iomlán -€20. Leath lae - €10.
(Lá Iomlán: 10 a.m-5 p.m no leath lae: 2.30 p.m.-5 p.m.
no 10 a.m. – 1 p.m.)
Oíche Shatharn – CEOLCHOIRM - €10.
Máidin Dé Domhanigh – Tae, sóláistí agus Ceol .........................IN AISCE.

ÓSTÁN CHUAN CHARNA – CARNA BAY HOTEL.
Tá Óstán Chuan Charna suite i bhfoisceacht 5 nóiméad siúil d’Ionad
Cuimhneacháin na nImirceach. Tá an tÓstán ag tairiscint ráta
speisialta do dheireadh seachtaine na Cómhdhala agus sin ......
2 @ oíche Leaba agus Bricfeasta agus Dinnéar amháin = €99.
Is feidir teagbháil a dhéanamh leis an Óstán ag: 095-32255.

