ÌRE 3: CULTAR 2 - RUNRIG

CEISTEAN

Pàirt 1
a.

Dè cho fada ’s a tha Runrig air a bhith ann? 				

b.
Dè tha sònraichte mu Chalum agus Ruairidh Dòmhnallach? Cuir ann
		an aon bhogsa.		

1
1

Tha iad ainmeil air feadh an t-saoghail.
Tha iad air a bhith an sàs ann an Runrig on a thòisich iad.
’S iad seinneadairean Runrig.

c.

Càit an deach Calum agus Ruairidh a thogail? 				

1

d.

Dè tha air a ràdh mun togail a fhuair iad?				

1

e.
Dè tha air a ràdh mu Chalum agus Ruairidh a thaobh cultar? Cuir ann
		an dà bhogsa. 								

Cha robh Gàidhlig cudromach dhaibh airson greis.
Dh'ionnsaich iad Gaidhlig san sgoil.
Bha ceòl na Beurla air leth tarraingeach dhaibh.
Tha iad as an Eilean Sgitheanach.

1
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Pàirt 2
a.

Carson a ghluais iad chun na Galltachd?				

1

b.

Dè tha air innse dhuinn mun chiad chlàr aig Runrig?			

1

Dè tha Calum agus Ruairidh air a ràdh mu bhith a’ sgrìobhadh sa
Ghàidhlig agus sa Bheurla? Cuir  ann an dà bhogsa. 			

2

c.
		

Tha e nas nàdarraiche dhaibh a bhith a’ sgrìobhadh sa Ghàidhlig.
Tha iad a cheart cho cofhurtail anns gach cànan.
’S fheàrr leotha a bhith a’ sgrìobhadh sa Ghàidhlig.
Tha e nas fhasa dhaibh òrain a sgrìobhadh sa Bheurla.

d.

Thoir seachad fiosrachadh air mar a shoirbhich le Runrig ann an
clàran-ciùil na Rìoghachd Aonaichte.

Tha deich clàran air a bhith aca anns a’ phrìomh dheich.
Bha clàr singilte Gàidhlig anns a’ phrìomh fhichead.
Ràinig aon chlàr an dàrna àite.
Ràinig aon chlàr singilte àireamh a h-aon.
			

2
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Pàirt 3
a.

Dè tha Ailios NicFhionnlaigh ag ràdh mu Runrig agus a’ Ghàidhlig?

1

b.

Dè tha sònraichte mu Runrig? Cuir  ann an trì bogsaichean.		

3

B’ e Runrig a’ chiad chòmhlan a thug a’ Ghàidhlig gu
luchd-èisteachd eadar-nàiseanta.
Tha iad air cluich air feadh an t-saoghail.
’S e an còmhlan Albannach as motha a bha a-riamh ann.
Cha robh a-riamh còmhlan ann a mhair cho fada.
B' e Runrig a’ chiad chòmhlan a chuir stoidhle ùr air òrain Ghàidhlig.
Tha na h-òrain aca air toirt air tòrr dhaoine a’ Ghàidhlig
ionnsachadh.

c.
		

A rèir Ailios NicFhionnlaigh, ciamar a bu chòir dhuinn mar Ghàidheil
a bhith a’ faireachdainn a thaobh dìleab Runrig?

3
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An earrann gu lèir
Smaoinich air an earrainn air fad.
a.
Dè na h-abairtean as motha a tha fìor mu Ailios MacFhionnlaigh?
		Cuir  ann an dà bhogsa.

2

Tha i gu math dèidheil air ceòl.
’S e neach-leantainn Runrig a th’ innte.
Tha i fhèin measail air a bhith a’ cluich ann an còmhlan.
’S e Gàidheal a th’ innte a tha moiteil às a’ chànan.

b.
Dè am prìomh theachdaireachd a th’ aig Ailios NicFhionnlaigh?		
					

1

Tha Runrig air cur gu mòr ri ceòl na h-Alba.
Tha Runrig air spionnadh a thoirt do chultar na Gàidhlig.
Feumaidh còmhlain-ciùil eile togail air na tha Runrig air a
dhèanamh.
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