
12 Samhain 2020 

 
Féile Liteartha Chorca Dhuibhne – Féile Liteartha na Dianghlasála  

Tá cáil ar an Daingean i bhfad agus i ngearr as a fhéilte, agus ós rud é go raibh a chion 
féin de thrioblóidí aige i mbliana is cúis áthais don bhaile anois é go mbeidh an fhéile is 
úire dá chuid, Féile Liteartha Chorca Dhuibhne, ar siúl i mí na Samhna. Beidh aird á 
tarraingt ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne ar an mbaile seo in Iarthar Chiarraí arís ón 
20 Samhain go dtí an 22 Samhain, agus cuirfear fearadh na fáilte roimh údair, filí agus 
foilsitheoirí chuig an bhféile fhíorúil seo, a chuirfidh eispéireas idirghníomhach 
uaillmhianach faoi bhráid an tsaoil.  Cé nach bhfuil in imeacht na bliana seo ach an dara 
féile againn, tá seasamh níos láidre aici anois agus clár á thairiscint a bheadh ina chúis 
mórtais fiú do na féilte is iomráití dá bhfuil ann. 

I measc na ndaoine mór le rá a bheidh i láthair tá an t-aisteoir Gabriel Byrne agus é ag 
caint faoin mbeathaisnéis atá ar na bacáin aige, Walking with Ghosts, mar aon leis an 
údar Brit Bennett, a bhfuil a húrscéal, The Vanishing Half, a dhéanann coincheapa an 
chine agus na féiniúlachta a iniúchadh, ina leabhar sárdhíola de chuid an New York 
Times. 

Ceann de bhuaicphointí an deiridh seachtaine is ea Conair na Scríbhneoirí, a mbeidh 
tírdhreach iontach Iarthar Chiarraí mar chúlra aici. Beidh a gcuid saothar á léamh freisin 
ag Manchán Magan, Ceaití Ní Bheildiúin agus Áine Uí Dubhshlaine. I láthair chomh maith 
beidh Dairena Ní Chinnéide, Scríbhneoir Cónaitheach d’Oidhreacht Chorca Dhuibhne i 
bpáirt le hEalaíon na Gaeltachta. 

Beidh cupán caife ag Mary Kennedy le Siobhán Prendergast agus labhróidh sí faoina cuid 
scríbhneoireachta agus faoi na scríbhneoirí a chuaigh i bhfeidhm ar a saothar. 

Beidh Manchán Magan ag tochailt go domhain sa Ghaeilge chun focail, nathanna cainte 
agus coincheapa a nochtadh, rud a thabharfaidh léargas úr dúinn ar an domhan agus an 
mbealach a mairimid ann, ar iontais an dúlra agus ar fhírinne an tsaoil. Pléifidh Sinéad Ní 
Uallacháin, Siún Ní Dhuinn agus Áine Ní Bhreasleáin na leabhair a chuaigh i bhfeidhm 
orthu agus labhróidh John Creedon le Seán Mac an tSíthigh faoin áit úd a mothaímid sa 
bhaile. 

Plé iontach tráthúil ó thaobh na polaitíochta de a bheidh ar siúl idir Peter Geoghegan 
agus Anne Applebaum maidir le Democracy for Sale. Staraí iomráiteach ar fad í a bhfuil 
an gradam Pulitzer bainte amach aici. Is deimhin gur plé spreagúil a bheidh ann ar gach 
a mbaineann le Trump, Brexit agus cúrsaí gránna na polaitíochta! 

Ar na húdair Éireannacha a bheidh á gcomóradh ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne tá 
Doireann Ní Ghríofa, Mary O’Donnell, Sara Baume agus an tOllamh Luke O’Neill, a 
dhéanfaidh go léir a gcion féin chun clár den scoth a chur os comhair an phobail. 

Chun iarracht den splanc agus den chraic a chur faoin imeacht, beidh déanamh manglam 
ar siúl, bunaithe ar an leabhar Peaky Blinders Cocktail Book, anuas ar chócaireacht le JP 
McMahon, cócaire a bhfuil réalta Michelin bainte amach aige, agus a leabhar, The Irish 
Cookbook. 

Chun réamhchlárú d’imeachtaí agus chun clár iomlán na féile a fheiceáil, 
féach www.dinglelit.ie 
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Chun tuilleadh eolais a fháil: Bí i dteagmháil le Siobhán Prendergast 089 483 
3793 
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