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Tá áthas orm fáilte a chur romhaibh go dtí an tríú deireadh 
seachtaine déag d’Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge.

I mbliana tá ár gclár níos mó ná riamh, le go leor leor imeachtaí spreagúla duit. Beidh réimse 
leathan bia ar fáil le ceannach ag na margaí deireadh seachtaine, agus tabharfaidh siad deis 
dár gcuairteoirí a fháil amach cad atá chomh blasta faoin gcuid uathúil seo den tír atá suite 
idir na sléibhte agus fharraige ar thalamh talmhaíochta saibhir agus álainn. Creidimid gur rún 
turasóireachta é Iarthar Phort Láirge agus is mian linn nasc a dhéanamh leis an méid is mó 
daoine agus is féidir, go háitiúil agus níos faide i gcéin ar aon, chun Iarthar Phort Láirge a chur i 
gcroílár léarscáil bhia na hÉireann.

De réir mar a ardaíonn leibhéal na práinne a bhaineann le comhráite faoin inbhuaineacht, 
faoin timpeallacht agus faoina bealaí inar féidir linn an tírdhreach atá mar bhaile againn go 
léir a chosaint agus a choimeád slán, déanfar cíoradh ag Féile na bliana seo ar an tuiscint atá 
againn mar Éireannaigh ar choincheap na hInbhuanaitheachta. Is mian linn aird a dhíriú ar ár 
mbia sláintiúil agus folláin a tháirgtear go nádúrtha, agus trí chuireadh a thabhairt do chefanna 
cumasacha is mian linn a thaispeáint cé chomh blasta agus is féidir le bia den tsaghas sin a 
bheith, is mian linn a bheith mar leigheas do na haistí bia aiste bia atá sa bhfaisean agus do 
threochtaí bia atá míshláintiúil. Tugann sraith nua, na Seisiúin Tionscal, tacaíocht do dhaoine 
atá mar chranntaca ag tionscadal an bhia, chomh maith le spreagadh agus cúnamh a thabhairt 
d’aon duine atá ag smaoineamh ar tús a chur lena ngnó bia féin.

Ní bheadh ar ár gcumas é seo a dhéanamh gan tacaíocht fhlaithiúil ó Chomhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge, ná ó na táirgeoirí, na chefanna, na déantúsóirí, an lucht tacaíochta, na 
maoinitheoirí, na hurraitheoirí, na hionaid éagsúla, na cairde agus na hoibrithe deonacha, agus 
iad siúd go léir a d’fhan linn, nó atá tar éis teacht linn ar an aistear seo le déanaí.

Mar aon le Féile a eagrú, is iarracht fhoirne í táirgeadh agus cruthú bia, mar sin táimid an-
bhródúil as gach duine a tháinig le chéile chun a chinntiú go n-aimneofar Port Láirge mar 
‘Ireland’s Number One Foodie Destination’ i mbliana. Tá sé in am ceiliúradh a dhéanamh!

Is mór an onóir dom fáilte a chur romhat chuig féile na bliana seo. Beidh deireadh 
seachtaine iontach againn agus tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as gach 
nóiméad de! 

Anita Geoghegan
Cathaoirleach, Féile Bia Iarthar Phort Láirge

www.westwaterfordfestivaloffood.com

Ticéid na Féile - Ticéidí le fáil: Dé Céadaoin, 18ú Márta, 2in
Oifig Eolais do Thurasóirí, 51 Príomhshráid, Dún Garbhán, Tel: 086 0262017
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Fáilte go dtí sraith nua de chláir 
dár bhFéile 2020.
Curtha i láthair i gcomhpháirtíocht le LEO, tá na 
Seisiúin Tionscal dírithe orthu siúd go léir atá ag 
obair i dtionscail an bhia, agus orthu siúd go léir 
a bhí nó atá ag taibhreamh faoi bhia a bheith 
mar ghairm beatha acu don todhchaí. 

Trí thacaíocht phraiticiúil a sholáthar, chomh maith 
le scéalta a roinnt ó dhaoine a gcuireann a dtaithí 
luachmhara ar fáil, cruthóidh na Seisiúin Tionscal 
acmhainn faisnéise freisin, a bheidh ar fáil ag na 
himeachtaí, chomh maith le arlíne ó cheann ceann  
na bliana.

Stíleáil Bhia
Óstán Lawlors
2.00i.n. – 3.30i.n.  / €50 CBL san áireamh
Ceannaítear earraí lenár súile, agus cibé an ar Instagram, 
i gcomhair chló, nó i gcomhair na fírinne, is iontach an tslí 
inar féidir le cur i láthair do tháirge difríocht a dhéanamh. 
Tugann an cheardlann phraiticiúil seo leideanna agus 
cleasanna duit. Cuirfear tae/caife ar fáil sa cheardlann 
agus treoirleabhar le tabhairt abhaile leat. 
Presented by Erica Ryan.

Ag déileáil leis na Meáin
Óstán Lawlors
2.00i.n. – 3.30i.n.  / €50 CBL san áireamh
Conas gur féidir leat do scéal a chur amach? Cé leo 
go ndéanann tú teagmháil agus cén t-eolas atá á lorg 
ag eagarthóir nó ag iriseoir? Ón preasráiteas go jpegs, 
spriocdhátaí do línte ábhair, agus conas láimhseáil le 
ceisteanna casta, tá sé mar aidhm ag an gceardlann seo 
buntáiste a thabhairt duit. Cuirfear tae/caife ar fáil sa 
cheardlann agus treoirleabhar le tabhairt abhaile leat. 
Presented by Tim Magee.

Na Seisiúin 
Tionscal

Café Rúnda:  
An fhírinne a bhaineann le do 
ghnó bia féin a bhunú.
Merry’s Gastropub 
3i.n. – 5i.n. / €10

Is breá le gach duine a bheith ag taibhreamh faoina 
gcaife nó faoina ngnó bia féin a rith, agus léiríonn staidéar 
déanta i 2018 ag taighdeoirí DIT nach dteipeann ach 
ar 15% de ghnóanna i mBliain a hAon ach 15% ach go 
méadaíonn sé sin go 53% faoi Bhliain a Trí. Mar sin, cad a 
tharlaíonn idir an dá linn?

Má leanann tú formhór na chefanna ar Instagram, tuigfidh 
tú gur obair chrua atá ar siúl ach faigheann siad sásamh 
as - cosúil le císte dea-dhéanta. Mar sin, cad í an fhírinne? 
Cé mhéad uair an chloig in aghaidh an lae a oibríonn tú 
i ndáiríre? Cén oiliúint atá uait agus an bhfuil sé oiriúnach 
don óige? An bealach maith é chun cothromaíocht oibre/
saoil níos fearr a bhaint amach agus tionchar a imirt ar 
shláinte mheabhrach? Agus cad is féidir leis na gnólachtaí 
maithe a mhúineadh, agus foghlaim ó úinéirí gnólachtaí 
beaga eile. Pléann ár bpainéal de dhéantóirí bia agus de 
shaineolaithe tionscail a gceird, agus a dtaithí.

Curtha i láthair ag an scríbhneoir agus ag an eagarthóir, 
Laurence Mackin, le Criticeoir Bia an Irish Times Catherine 
Cleary, Stephen Cass as Cass & Co, Colin Harmon ó 
3FE, agus a thuilleadh nach ea, beidh gloine fíona le fáil 
ag deireadh an tseisiúin shuaimhneach, chomhráite agus 
fhaisnéiseach seo.

Sonraí Áirithinte: níl ach dhá spás déag in aghaidh na ceardlainne sna ceardlanna seo.  
Chun áit a chur in áirithe, seol ríomhphost chuig industry@waterfordfestivaloffood.com  
roimh an 30 Márta chun a chur in iúl dúinn faoi do ghnó nó do thionscadal, agus faoi líon na 
dticéad atá á lorg agat. Leithdháilfear spásanna faoin 6 Aibreán.

Scéalaíocht
Óstán Lawlors
11.00r.n. – 1.30i.n. / €50 CBL san áireamh
Cuireann go leor daoine tús le gairm i dtionscal an bhia de 
bharr paisin, ach de réir mar a ardaíonn an brú praiticiúil, 
bíonn sé fuirist dearmad a dhéanamh faoi cén fáth gur 
thosaigh tú ar an gcúram an chéad lá, agus cailleann 
tú snáithe do scéalaíocht, atá mar chroílár an naisc atá 
agat le do mhargadh. Taispeánann an cheardlann seo 
duit conas na scéalta is fearr agus is suimiúla a insint 
faoi do ghnó nó do tháirge. Cuirfear tae/caife ar fáil sa 
cheardlann agus treoirleabhar le tabhairt abhaile leat.

Grianghrafadóireacht Bia
Óstán Lawlors
11.00r.n. – 1.30i.n. / €50 CBL san áireamh
Is é “Taispeáin gan insint” an mantra do mhargaíocht 
mhaith, ach conas a ullmhaíonn tú do tháirge do na meáin? 
Tugann an cheardlann phraiticiúil seo leideanna agus 
cleasanna duit, cuirfear tae/caife ar fáil sa cheardlann 
agus treoirleabhar le tabhairt abhaile leat.

Ceardlanna
Ceithre cheardlann dóibh siúd le scéalta 
le hinsint agus táirgí le díol.
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Folláine Nádúrtha 
ag Sólás Na Mara

Rian Bia Ar 
Rothar

Teacht le chéile ag Páirc Walton 
2i.n. / €15

Tá cáil ar Dhún Garbhán mar thoradh ar Rian Glas 
na nDéise, ach cibé an cuairteoir rialta nó cuairteoir 

nua thú, chífidh tú é trí shúile úra leis an soláthraí 
mór le rá Andrew Malcolm. Is cara leis an bhFéile le 
fada an lá é, taispeánann Andrew duit conas teacht 

ar nithe inite dochreidte ar feadh na slí. Tosaigh le 
babhta deas rothaíochta ó Dhún Garbhán go Darú 
agus lean ort de shiúl na gcos agus foghlaim conas 
rudaí speisialta a roghnú. Ansan bain taitneamh as 
deoch a déantar as torthaí do shaothar agus tú ar 

ais ag an mbonn. Níl duilleoga ar an Rian loitithe le 
trácht ó ghluaisteáin. Ní raibh blaiseadh chomh deas 

riamh ar an saol an saol mór amuigh faoin spéir.
Bíodh do rothar féin agat, féach ar an láithreán gréasáin 

chun eolas a fháil faoi rothair a fháil ar cíos, do dhaoine 
ós cionn 13 mbliana d’aois amháin.

Sólás Na Mara 
10r.n. – 2i.n. / €75

Tá Sólás na Mara agus foireann Gharraíodóir na Mara 
ag teacht le chéile chun leathlá scíthe agus sosa a roinnt, 
agus iad ag foghlaim faoi bhuntáistí ár bplandaí trioscair 
dúchasacha agus áitiúla. Is seans praiticiúil é seo chun 
a fháil amach conas úsáid a bhaint as trioscar chun do 
chorp, d’anam agus do chraiceann a chothú agus a 
athchóiriú. Bainfidh tú taitneamh as dabhach trioscair ag 
Sólás na Mara, foghlaimeoidh tú conas do chóireálacha 
um chúram cnis féin a dhéanamh, conas trioscar a úsáid 
sa chócaireacht agus beidh lón deas agat ina mbeidh 
trioscar ar ndoigh. Cruthaíonn na himeachtaí seo ar fad 
cé chomh iontach is atá an trioscar don sláinte!
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Mimouna:  
Féasta ó Mharacó
The Lady Belle 
3.30i.n. / €40

Bí páirteach le foireann Mezze do pháirtí le téama 
Maracach agus bain taitneamh as greamanna blasta, 
as milseáin, as taenna agus as deochanna Maracacha 
ag an Lady Belle, áit a gcuirfear fáilte romhat le 
míomós pomagránaite blasta mar thús. Is deasghnáth 
san Afraic Thuaidh é Mimouna ina n-osclaíonn 
Giúdaigh atá ina gcónaí in Iosrael a dtithe go léir 
agus ullmhaíonn siad raidhse bianna blasta agus milis 
marcáilte ag deireadh na Cásca.

Buail leis an mbus i gCarrchlós an tSeandúin, Dún Garbhán 
2i.n.– 5i.n. / €5 daoine fásta €15 páistí 
Beir picnic leat agus tú ag déanamh iniúchta ar an gceantar 
tuaithe agus tabhair cuairt ar roinnt dár bhfeirmeoirí áitiúla 
uathúla, ag bualadh le ba agus le laonna Gillian O’Sullivan 
(‘Big Week on the Farm’) roimh dhuit cuairt a thabhairt ar 
‘Comeragh Mountain Poultry’ chun bualadh le sicíní agus 
le lachain Chlothilde Bernard ar a gabháltas beag, áit a 
bhfaigheann sí cabhair nach beag óna madra, Ben.

Ní mór do dhuine fásta a bheith in éineacht  
le leanaí ó thús go deireadh na hócáide seo.

Bus Feirme an Teaghlaigh  
– Bealach a Dó

Bus Feirme an Teaghlaigh  
– Bealach a hAon

Buail leis an mbus i gCarrchlós an tSeandúin, Dún Garbhán 
2i.n.– 5i.n. / €5 daoine fásta €15 páistí 
(le turas gairid ar chapaillíní do leanaí le bheith san áireamh) 

Beidh an chéad chúpla stad ar d’eachtraíocht amuigh faoin 
dtuath sa Sean Phobal áit ar féidir leis na páistí turas gairid 
ar chapaillín agus grúmaeireacht a dhéanamh ag ‘Amanda’s 
Pony Trekking and Therapeutic Riding Centre’ roimh 
bhogadh go feirm Chéitinn chun bualadh leis na ba agus 
leis na laonna leis an bhfeirmeoir John Keating, a bhuaigh 
duais na Comhairle Náisiúnta Déiríochta 2018. Cuirfidh a 
iníon Aimee agus a comhúdair den leabhar cócaireachta 
“Well Fed Waterford” ó Choláiste Naomh Aibhistín, roinnt 
samplaí dá n-oidis ar fáil duit, déanta ag úsáid chomhábhair 
a tháirgtear go háitiúil. Beidh an stop deireanach againn san 
Aird Mhór ag feirm ghlasraí Uí Dhomhnaill, áit a bhfaighidh 
tú deis ar leith an bia a itheann a fheiceáil ag fás.

TURAS DÁTHEANGACH

Searmanas Oscailte
Cearnóg Mhic Reachtain / 4i.n. / Saor In Aisce

Bí linn agus sinn ag oscailt ár dtríú Féile Bia déag lenár 
bhféasta oscailte ar chearnóg an bhaile, le ceol, craic 
agus deachomhluadar don tráthnóna.

Cuir comhráite, fáilte mhór romhat agus a mbuíochas le 
gach duine, beidh lúcháir orainn tú a fheiceáil agus sinn 
ag ullmhú chun fíorchruthú a dhéanamh ar cheiliúradh 
an-mhaith, blasta, agus spraíúil den chuid is fearr den 
réigiún iontach seo. Feicfidh mé ann thú!

Máistir-Rang 
Seacláide
Ormond Café 
7i.n.– 8.30i.n. / €20

Beidh Kathryn Hurley, an speisialtóir seacláide agus 
taosráin, in éineacht le Judit McNally chun roinnt 
teicnící agus le rudaí deasa mealltacha a mhúineadh 
. Foghlaim faoi fhaghairt, faoi mhilseoga seacláide 
meatacha agus faoi shólaistí inite cosúil le canapés 
agus trufail - le deiseanna iad a bhlaiseadh.

Imeachtai 
na Feile
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Cass & Co
Seisiúin leath huair a’chloig, ó 6i.n / €10

Bí linn do sneaiceanna le hiontas ar an taobh… Bia agus 
fíon blasta, comhluadar den scoth agus roinnt spraoi ar 
an toirt feadh an ama. Mar sin, cad é casadh an scéil? Is 
strainséar a bheidh agat mar do chompánach bia - ach 
faoi dheireadh do sheisiúin tríocha nóiméad, beidh níos 
mó eolais agat fúthu, agus fút féin, chomh maith. Beidh 
eagarthóir iris an Irish Times, Rachel Collins agus cócaire 
speisialta mar óstach ar an ócáid seo, ag cabhrú le lucht 
féachana na féile ealaín chomhrá an bhoird a aimsiú an 
athuair. Roinnfidh tú féin agus do chompánach pláta blasta 
do bheirt le ceisteanna agus le leideanna comhrá - ón 
amaideach go domhainmhachnamh. Spreagtar thú le dul 
isteach sa bhia agus sa chomhrá araon.

Geandáil Ghasta (le bia)

Láithreacha Éagsúla  
6.30i.n.- 9.30i.n. / €45

Déan ceiliúradh ar na táirgí is fearr i bPort Láirge i rogha 
de bhialanna an bhaile - The Moorings, Interlude, Indian 
Ocean, 360 Cookhouse, Merry’s Gastropub. 

Lean d’óstach ar an rian a thógfaidh timpeall an bhaile 
tú, ag baint taitnimh as rogha tapas*ag gach stad. 
Críochnaigh an oíche sna Moorings le rince  sa  
‘Garden Room’.

* Cuirfear rogha d’fheoilséantóirí ar fáil agus tá 
deochanna san áireamh sa phraghas.

Rian Tapas Phort Láirge

Suipéar Traid: 
A Beautiful Affair
An Club Seoltóireachta 
7i.n. - 8.30i.n. / €30

Bígí linn le Mike Hanrahan ón mbanna ceoil cáiliúil, 
Stockton’s Wing i gcomhair oíche lán le ceol, le scéalta 
agus le seabhdar a bhfuil duaiseanna buaite aige. Pléann 
leabhar Mike, Beautiful Affair, a bhí ar an ngearrliosta 
do dhámhachtain leabhar An Post, le saol lán le bia, 
le ceol, agus le cairdeas le roinnt de na siamsóirí is mó 
cáil in Éirinn. Ach an raibh a fhios agat gur cócaire agus 
múinteoir atá molta go hard é Mike, a fuair a chuid 
oiliúna i mBaile Uí Mhaolmhuaidh? Bain taitneamh as 
scéalta, amhráin, babhla den seabhdar sin agus níos 
mó… Féasta do na céadfaí go léir.

Dinnéar Sa Chaisleán
Caisleán an Leasa Mhóir 
7i.n. / €120

Mar bhuaicphointe ár n-oíche oscailte, tá an-áthas orainn 
fáilte a chur romhat chuig Caisleán an Leasa Mhóir áit 
ar féidir leat béile a chaitheamh mar Dhiúc agus mar 
Bhandiúc i bProinnteach Pugin sa Chaisleán. Tá daoine 
cáiliúla ón stair tar éis am a chaitheamh sna seomraí seo, 
ó Charles Dickens, Rí Edward VII agus Banríon Alexandra, 
go John F Kennedy, Fred Astaire, agus Lucian Freud. Le 
fáiltiú manglam ag ‘Blackwater Gin’, agus fíonta sobhlasta i 
gcomhpháirtíocht le Tindal Wine Merchants. Le caoinchead 
ó Thiarna agus ó Bhantiarna Burlington.

Costas taistil fillte ó Dhún Garbhán san áireamh.
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Cathú ag  
Legacy
Legacy Cider 
7.30i.n. / €45

Ó bhlaisigh Ádhamh agus Éabha na húlla i nGairdín 
Pharthais, bhí baint níos dlúithe ag toradh amháin le 
cathú ná aon cheann eile. Suite i measc phreab-úlloird 
ag Legacy Cider, bainfidh tú taitneamh as béile blasta 
de bhia fíor-chathúnach, cruthaithe ag chefanna 
óga, Carol agus Annmarie Prendergast ó bhialann 
The 2 Sisters. Is éard atá san oíche ná sraith de 
thaitneamhachtaí bia spreagtha ag úlla, in éineacht le 
leann úll den scoth, le ceol beo.

Suipéar Drámaíochta
Catch of the Day, Marglann Dhún Garbhán 

7i.n. / €30  
Is féidir le hiasc amháin iomrá mór a  

tharraingt anuas ar féin.

Éire, 1966: Seolann Joe Welch, scipéir, isteach 
i mBá an Daingin le breith an-neamhghnách ... 
tarlaíonn sraith aisteacha imeachtaí ansan, le 

hEamon de Valera, Banríon Eilís agus gabháil de 
mhná rialta. Bunaithe ar fhíorscéal, is dráma garbh 
agus polaitiúil go pointe é Catch of the Day le Red 

Fox Theatre, le croí mór, go leor gáire agus ceol 
beo spreagtha ag an gceol traidisiúnta, lonnaithe i 

dteach tábhairne in Iarthar na hÉireann.
Cuirfear suipéar bia mara ullmhaithe ag #Chips ar fáil 

tar éis an léirithe.
Gléas In Éadaí Te Teolaí Don Ócáid, Agus Tabhair Faoi 

Deara Go Bhfuil Céimeanna Géara Sa Mharglann
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Cúram Leanaí ‘Le Chéile’
11r.n. – 1i.n. / Saor In Aisce / Aois: 2-5 bliana

Bailigh do mheascán roghnaithe thortha is tú ag spraoi. 
Is féidir le tuismitheoirí bualadh le foireann cháirdiúil an 
Choiste Cúram Leanaí chun comhrá & comhairle a fháil.

IMEACHT DÁTHEANGACH

Le tacaíocht fhlaithiúl ón ‘Country Store’.

Gnóthach Le Brioscaí
Ionad Lae na nDéise 
€7.50 / Aois: 2-5 + bliain
10r.n. – 10.45r.n. /11.15r.n. – 12 i.n. / 12.30i.n.– 1.15i.n.

Seo ócáid go mbíonn an-thóir ar gach bliain, glacann 
báicéirí sóisearacha páirt i rang ina ndéantar brioscaí. 
Reachtáilfear trí sheisiún difriúla, gach ceann acu ar 
feadh 45 nóiméad, agus beidh sólaistí deasa le tabhairt 
abhaile ag an deireadh.

Páirc Walton 
10r.n. – 11r.n. / Saor In Aisce / Aois: 2-5 bliana

Cuireann Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge, Coiste 
Cúram Páistí Phort Láirge agus Glór na Gael seisiún 
idirghníomhach faoi shábháilteacht ar bhóithre do pháistí, 
ag díriú ar thaisteal abhaile go sábháilte agus iad ag siúl 
nó ag rothaíocht. Go leor spraoi don teaghlach.

IMEACHT DÁTHEANGACH

Plás Isabel, An Phríomhshráid 
3.30i.n.-4.30i.n. / €5 / Aois: 8-11 bliana

Ag glaoch ar Bheadaithe don Todhchaí! Téigh go 
ceardlann lán le spraoi agus le faisnéis, arna óstáil ag 
Food Cloud. Faigh amach leideanna agus cleasanna 
chun dramhaíl bia a laghdú, faigh grá do ghlasraí 
gránna, agus bí linn mar laoch bia fíor-saoil!

Le fís do dhomhan ina mbaintear úsáid as gach gné 
de bhia, tá FoodCloud ag cruthú naisc idir ghnólachtaí 
a bhfuil barrachas bia acu, le grúpaí pobail áitiúla ar 
fud na tíre a bhfuil gá acu leis an mbia seo. 

Ar Bhur Marcanna! Ceardlann Do Laochra 
Dhramhaíola Bia 

RIAN NA BPAISTI



1110

Cócaireacht le chéile
Meánscoil San Nioclás, An Rinn
10r.n. – 12i.n. / 2.30i.n. – 4.30i.n. / €20 / Aois: 5+ bliana

Oibríonn daoine fásta agus páistí le chéile sa cheardlann 
spraoiúil seo chun béile dhá chúrsa teaghlaigh a chruthú, 
ag baint úsáide as comhábhair áitiúla sláintiúla. Tugann an 
ticéad cead isteach do dhuine fásta amháin, mar aon le 
huasmhéad de bheirt pháiste ós cionn 5 bliana d’aois.

‘Mister Moonman’
Leabharlann Dhún Garbhán / Saor In Aisce
2i.n. - 2.40i.n. / 6-8 mbliana (in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir)

3i.n. – 4i.n. / 9-12 bliana

Cuirfidh David Donohue, an litreoir cáiliúil 
siarghabhálach agus údar an leabhair Walter 
Speazlebud ( Moonman agus Alien Timebomb ina 
measc) draíocht ar na páistí lena chuid siamsaíochta 
d’ochtáin ard agus plé á dhéanamh aige ar an 
tábhacht a bhaineann le NOITANIGAMI a úsáid agus 
le bunscileanna na scéalaíochta. Cuirfear SKCANS 
spreagtha ag na leabhair ar fáil.

Le tacaíocht chineálta ó Leabharlann Dhún Garbhán.

‘Cool Food School’
Plás Isabel, An Phríomhshráid / €10
10.00r.n. - 10.40r.n. / Daoine 3-5 bliana d’aois
11.15r.n. - 12.30i.n. / Daoine 6-9 bliana d’aois
Cuireann Deirdre Doyle ón ‘Cool Food School’ ceardlanna bia 
idirghníomhacha, spraíúla ar fáil agus oideachas á chur ar leanaí 
faoi na buntáistí a bhaineann le bia sláintiúil a ithe. Clúdaíonn 
a ceardlanna rudaí cosúil le torthaí agus glasraí éagsúla a 
scamhadh agus a ghearradh le ‘kutters’ deartha do pháistí agus 
scámhairí sábháilte, ag insint scéalta faoi bhia, faoi sciúradh trátaí, 
ag éisteacht le bia agus tú ag cogaint, ag féachaint ar bhianna a 
bhfuil dath an bhogha báistí orthu agus ealaín bhia.
Ní mór do dhuine fásta a bheith in éineacht le leanaí.

Leabharlann Dhún Garbhán
11r.n.–12 i.n. / 12.30i.n.–1.30i.n. / Saor In Aisce / Gach Aois

Léiriú spraoiúil do gach aois maidir le conas do ‘síológa féin 
a mhúscailt’ le leideanna péactha den chéad scoth ó Susan 
Hinnell - Comhordaitheoir ‘Green Friends’ agus duine atá 
an-tugtha don gharraíodóireacht.

Ó Shíológa Go Barra
Oifig Turasóireachta Dhún Garbhán
An deireadh seachtaine go léir / Saor In Aisce /  
Gach aois

Le tosnú ag Oifig Turasóireachta Dhún Garbhán, bí 
mar chuid den tóraíocht taisce bia don teaghlach le 
linn na féile, is féidir é a dhéanamh i mBéarla nó i 
nGaeilge agus tú ag siúl timpeall an bhaile thar an 
deireadh seachtaine.

Tóraíocht Taisce Bia

Draíocht Bhia
Plás Isabel, An Phríomhshráid / €10
1 i.n. - 1.40i.n. / 5-8 mbliana (in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir)

2i.n. – 3i.n. / 9-12 bliana
Cá gcríochnaíonn an draíocht agus cá dtosaíonn an 
eolaíocht? Nó ann a mhalairt atá fíor…? Ó chócaráil go 
picilt, ó choipeádh go reo, nó fiú amháin ag breathnú ar 
chomhábhair ag fás, is eolaíocht é an bia atá cosúil le 
draíocht de réir mar a fhásann síolta chuig barra agus 
torthaí, agus nuair a chlaochlaítear bia de bharr teasa agus 
fuachta. Trí thaispeántais idirghníomhacha, faigh amach faoi 
dhraíocht na heolaíochta. Dhá sheisiún, curtha in oiriúint do 
leanaí níos óige agus níos sine.

Spraoi Don Teaghlach  
Le Glanbia
Carrchlós Glanbia
11r.n. – 3i.n. / Saor In Aisce / Gach aois
Spraoi ar feadh an lae ar an Satharn agus Domhnach (féach lch 27)
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Flahavans Ar Rian  
Glas nDéise
Coach House Coffee, Coill Mhic Thomáisín
Bricfeasta ar fáil ag 9.30r.n. agus 10.45r.n. / €12.50

Ceann d’ócáidí móra na Féile: Ullmhaigh tú féin 
don deireadh seachtaine le bricfeasta den scoth ó 
Flahavan’s. Bain úsáid Rian Glas na nDéise chun dul 
chomh fada leis an Coach House ar rothar nó de shiúl 
na gcos, áit gur féidir leat bróinse buifé Flahavan’s a 
bheith agat, ina mbeidh réimse d’oidis bhlasta choirce 
de chuid Mary Flahavan. 

Páistí Faoi 5 Saor In Aisce, Féach Ar An Suíomh 
Idirlíon i gcomhair Shonraí Amanna Agus  
Na Bealaí Siúil Agus Rothaíochta.

Seisiúin Folláine
ÓCÁID NUA I MBLIANA!
Ollphubal ag Carrchlós Glanbia 
Dé Sathairn 12i.n.-2i.n. / Saor In Aisce / Gach aois

Bain taitneamh as ár séisiúin reámhbhlaiste folláine san 
Ollphuball. Is féidir le páistí agus le tuismitheoirí taitneamh 
a bhaint as ár seisiúin fholláine cosúil le ceardlanna Ióga 
buail isteach le Chantelle ó Suaimhneas Yoga a bhfuil 
an-áthas orthu Ióga a chur ar fáil do pháistí agus do 
theaghlaigh. 

Beidh Julie ó Mindfulness, Baby Massage and Yoga ar fáil 
freisin chun suathaireacht  leanaí a mhúineadh agus chun 
labhairt faoi na buntáistí a bhaineann le suathaireacht 
chun cabhrú le do leanbh codladh, chun cabhrú le 
díleá, chun meáchan a ardú, chun feabhas a chur ar 
imshruthúagus chun an phian a bhaineann le gearradh 
fiacla a mhaolú. Beidh sí ag díriú ar na cosa ag na 
ceardlanna seo.

Féach ar ár suíomh gréasáin i gcomhair eolais bhreise 
ar na Seisúin Réamhbhlaiste Folláine.
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Bus Bia
Carrchlós an tSeandúin 
10r.n. – 2i.n. / €30 / Gach aois

Téigh ar thuras trí cheantar iontach Iarthar Phort Láirge 
ar cheann de na busanna bia. Caith an mhaidin ar 
cuairt ag táirgeoirí bia ar fud an réigiúin, ag críochnú 
le lón ag ceann scribe ar leith.  Fágann busanna ó 
charrchlós an tSeandúin ag 10r.n.

Roghnaigh Ceann De Na 
Bealaí Seo A Leanas:
AN ABHAINN MHÓR 

Suas cois abhann chomh fada le Cnoc an Óir, ag 
blaiseadh na gcáiseanna áitiúla ar fheirm Uí Lonargáin, 
uachtar reoite ag Feirm Baldwin agus trasnaigh an abhainn 
ansan go dtí Ceapach Choinn chun cuairt a thabhairt ar 
Bhácús Uí Bharúin, áit a bhfuil na hoighin bríce ón 17ú aois 
fós in úsáid go laethúil. Críochnóidh do chamchuairt le lón 
éadrom sa bhácús.

TURAS BUS INBHUANAITHE

Is saincheist phráinneach í an inbhuanaitheacht dár 
dtodhchaí, ach tá go leor le foghlaim againn ón am atá 
imithe. Is é Caisleán an Leasa Mhóir an chéad stad a bhíonn 
againn, áit a dtugann Darren Topps, príomh-gharraíodóir 
na ngairdíní is sine atá á saothrú in Éirinn, ag cur táirgí 
ar fáil do chistin an Chaisleáin gach bliain ó 1620, nuair 
a choimisiúnaigh Richard Boyle, an Chéad Iarla Chorcaí 
iad thart ar 1605. Ansan beidh stop againn ag feirm 
theaghlaigh Stephen agus Caitríona Fitzgerald in aice le 
hEaglais, áit a ritheann siad fiontar déiríochta agus mairteola 
inbhuanaithe i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí Stephen, 
Rich agus Noreen. Ar deireadh, faigh amach faoi conas a 
oibríonn Tionscadal Caomhnaithe na mBeach in Éirnn chun 
daonraí ár mbeach a choimeád ag leibhéil inbhuanaithe ina 
mbeachlann i mBaile na Cúirte. Lón éadrom san áireamh.

ISTEACH SAN IARTHAIR

Déan iniúchadh ar cheantar níos leithne na hAbha Móire 
chun a fháil amach faoi iascaireacht na mbradán fiáine ag 
Fortwilliam Fisheries roimh cuairt a thabhairt ar Dhrioglann 
na hAbha Móire, agus cuir críoch leis an lá le lón éadrom 
blasta sa Dhrioglann.
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Rian Na mBialanna
An Cheathrú Sheoirseach  
12i.n.- 3i.n. / €35 / Gach aois

Lean an rian trí roinnt d’fhoirgintí stairiúla an bhaile, ag 
tabhairt cuairte ar thrí bhialann éagsúla thar trí chúrsa. 

Céad chúrsa (12i.n.) Príomhchúrsa 
(1i.n.) Milseog (2i.n.)

Bealach 1 360 Cookhouse Merry’s The Tannery

Bealach 2 The Tannery 360 Cookhouse Merry’s

Bealach 3 Merry’s The Tannery 360 Cookhouse

Bí ag do bhialann tosaigh ag meánlae ar an bpointe, 
led’ thoil. Beidh rogha ar fáil d’fheoilshéantóirí.

Aistear Abhann Le Picnic
Cé an Bhaile Nua   
2i.n. agus 4.30i.n. / €40 Daoine Fásta, €35 Páistí

Bain taitneamh as Aistear Abhann ‘Blackrock Eco Tours’ 
le Picnic uathúil ‘Taste of Waterford’ ó ‘Tori’s Cakes 
and Bakes’. Déan iniúchadh ar stair, ar oidhreacht agus 
ar timpeallacht nádúrtha álainn na hAbhann Móire, 
agus taitneamh á bhaint as bia iontach a tháirgítear go 
háitiúil ar an turas abhainn uair go leith seo. 

Spásanna teoranta. Bí ag an gCé, led’ thoil 15 
nóiméad sula bhfágann d’aistear abhann. 

Is féidir dul amach ar an Domhnach chomh maith.

Máistir-Rang Manglam 
‘Blackwater Gin’

360 Cookhouse  
4 i.n. - 6i.n. / €30 

Ghnóthaigh an manglamóir deochanna John Coleman 
an duais don Mhanglam is Fearr in Éirinn dá mhanglam 
‘Bee Right With You’ spreagtha ag Blackwater Gin, inar 
bhain sé úsáid as comhábhair áitiúla agus Éireannacha 
áitiúla chun manglam clasaiceach a chruthú le casadh 
nua-aimseartha. Bí i dteannta John le foghlaim conas 
draíocht a chruthú, agus a thuilleadh nach ea sa mháistir-
rang praiticiúil seo. Beidh tú in ann do phaca manglamóra 
dheochanna féin a thabhairt abhaile leat ina mbeidh 
croiteoir mhanglaim, jigger (chun tomhais) agus síothlán.
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Buaicphointe
Cé Daibhéid 
An lá ar fad / Saor In Aisce

Clár siamsaíochta, spraoi agus bia ar an gcé, ag 
ceiliúradh ár stair mar bhaile chalafoirt agus an 
fhliúrseacht de bhia a thagann ón bhfarraige chugainn.

I gcomhar Le  
Garvey’s Supervalu.

Margadh Cois Cé
Beidh seastáin feadh an ché ag díol a gcuid táirgí. Bí 
ag brabhsáil agus ag ceannach ó níos mó ná tríocha 
trádálaithe, ag díol bhia te, amhábhair don lardrús 
agus earraí ceardaíochta. 

Seiceáil Sábháilteachta
Beir leat do sheaicéad tarrthála go dtí seastán an 
RNLI i gcomhair sheiceáil sábháilteachta saor in aisce 
idir 1-3i.n. agus beidh tú réidh don tséasúr.

Fionnachtain faoi Bhia Mara
Beidh cócairí agus táirgeoirí istigh 
san ollphuball taispeántais le téama 
bia mara i rith an lae, ag roinnt a 
gcuid eolais maidir lenár mbia mara 
den chéad scoth a roghnú, a ullmhú 
agus a chócaráil.

Rás Lachan An RNLI 
2.30i.n.
Féach ar ár lacha beaga ag rásaíocht i gCé Daibhéid 
ar mhaithe le Stáisiún Bád Tarrthála Heilbhic. Costas 
na lachan: €3 an cheann nó dhá cheann ar €5. 
Duaiseanna deasa dona lachain buacacha

Ceol, Siamsaíocht agus Spraoi
Glac suíochán agus bain taitneamh as clár iomlán 
siamsaíochta (foilseofar an clár iomlán ar ár suíomh 
idirlíon roimh thús na féile). Táimid ag súil le fáilte a 
chur roimh chairde – idir sean agus nua – i gcomhair 
amhránaíochta agus rabhcáin mhuirí, beochaintí agus 
siamsaí, taispeántais agus siamsaíocht do gach aois.

Acadamh Bia Supervalu
Tabhairt cuairt ar an ollphuball ina 
bhfuil Acadamh Bia SuperValu agus 
buail le cuid de na táirgeoirí bia áitiúla 
is fearr i do cheantar. Bí ag brabhsáil 
agus ag ceannach ón réimse iontach 
de tháirgeoirí bia ceardaíochta 
ardchaighdeáin a aimsíonn, a fhásann 
agus a tháirgeann an bia áitiúil is fearr.

Club Seoltóireachta 
Chuan Dhún Garbhán
Bunaíodh Club Seoltóireachta Chuan Dhún Garbhán i 
1946, agus cuirfidh siad tús lena séasúr “Try Sailing” 
trí dheis a thabhairt duit féachaint go cóngarach ar na 
báid atá acu, agus eolas a roinnt leat mar gheall ar na 
himeachtaí atá á n-eagrú acu don séasúr atá le teacht.
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Cnocadóireacht  
Sna Comaraigh
Bualadh le chéile ag Óstán na 
10r.n. – 4i.n. / €10 / Aois: 14+

Beidh do chóras iompair féin uait chun dul ón áit choinne 
go dtí an túsphointe, ach as san amach béarfaidh do dhá 
chos féin tú ar an siúlóid treoraithe neamhghnách seo, 
i gcuideachta shaineolach Chlub Siúil Dhún Garbhán. 
Faigh amach faoi áilleacht na gComarach, ar bhealach 
radharcach tuairim is 8 gciliméadar ar fhad a fhéachann 
anuas ar na contaetha sa chomharsanacht, a mhairfidh 
tuairim is ceithre huaire an chloig.
Ní mór buataisí fánaíochta agus éadaí aimsire fliucha a 
bheith agat, moltar freisin sneaiceanna pacáilte agus uisce 
a bhreith leat chomh maith. Ní mór tuismitheoir/caomhnóir 
a bheith in éineacht le gach duine faoi 18 mbliana d’aois.

Rian Amhbhia
Na Túir, Baile na Sagart 
Buail le chéile sa Charrchlós os comhair an  
bhealaigh isteach chuig Na Túir.

2pm – 4pm / €15 

Is iad na coillte atá mórthimpeall ar na Túir 
Ghotacha i mBaile na Sagart Mór atá mar 
ionad na siúlóide shealgaireachta i mbliana 
le duine de phríomhsholáthraithe na 
hÉireann, Andrew Malcolm. Beidh Andrew 
mar threoraí agat ar shiúlóid chun teacht 
ar na nithe inite iontacha a fhásann go 
flúirseach mórthimpeall orainn.

Tá éadaí agus bróga  
oiriúnacha riachtanach.

‘The Finer Things’
The Wine Buff 
5.30i.n. - 7.30i.n. / €22 

Cén blaiseadh atá ar bhuidéal fíona a chosnaíonn €200? 
Spreag do ghoile san ócáid bhlaiste speisialta seo. Bígí linn 
le Daragh Moore, Príomh-Cheannaí Fíona, agus le Michael 
Sheehan ón Wine Buff a nochtfaidh an mhistéir a bhaineann 
le fíon den scoth, agus a chuirfidh an rogha is fearr den bhfíon 
dearg ó Bhordeaux agus den bhfíon gheal ó Bhurgundy i láthair.  
Beidh Wolfgang Schliebitz ó Cháis Knockalara i láthair chomh 
maith ar an oíche chun moltaí a thabhairt faoina cáiseanna is 
fearr a théann leis na fíonta a bheidh ar fáil ar an oíche.

Club Seoltóireachta Chuan Dhún Garbhán  
6i.n. - 7.00i.n. / €20

Tugann Josh Sutton, an Gourmet ‘Guyrope’, máistir-rang 
faoi conas féastaí iontacha a chruthú sna spásanna is lú. 
Ón gcábán ar bhád, go veain champála, go hárasán lár na 
cathrach - tá tú clúdaithe aige. Tá sé leabhar scríofa ag Josh, 
ina measc tá Food From Childhood, Outdoor Ovens, agus 
Guyrope Gourmet, leabhar cócaireachta campála. Le díograis 
shuntasach i leith na cócaireachta agus na scéalta, tá an-
áthas ar Josh a bheith linn sa Chumann Seoltóireachta chun 
taispeántas iontach a thabhairt dúinn, bí cinnte go mbeidh craic 
iontach ann. 
Agus cén fáth nach bhfanfaidh tú do dheoch luí na gréine 
tar éis na hócáide, chun taitneamh a bhaint as ceann de na 
radharcanna is fearr sa bhaile?

Cócaireacht sa tSáinnIMEACHTAI AMUIGH 
FAOIN AEIR
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Teach Bhaile an Gharráin, Gleann an Chairn  
3i.n. – 5i.n. / €40 

Tá an-áthas orainn i mbliana fáilte a chur romhat 
chuig spéisiúlacht Teach agus Ghairdíní Bhaile an 
Gharráin. Is teach tuaithe stairiúil faoi úinéireacht 
phríobháideach agus álainn é Baile an Gharráin, 
atá suite ar 400 acra, le crainn shean-aoise agus 
radharcanna iontacha thar an Abhainn Mhór. Ag 
filleadh arís do 2020, cuireann Declan Maxwell 
(Teach tábhairne agus Bialann Spitalfields) an ócáid 
i láthair mar go mbeidh Judit McNally (Ormond 
Café) ag cur rogha dá soláistí cáilúla blasta ar fáil in 
éineacht le rogha taenna. Ina dhiaidh sin cuirfear fáilte 
roimh na haíonna siúl timpeall na ngairdíní. 
Arna óstáil go lách ag David Evans Bevan

Tae Beag i dTeach  
Bhaile An Gharráin

Blaiseadh Caoch 
Merry’s Gastropub
6.30i.n.– 8.30i.n. / €40

An n-itheann daoine i ndáiríre lena súile?
4 mhanglaim, 4 mhias, dallóg amháin

Tar éis ócáid na bliana seo caite, deineadh an 
cinneadh go raibh an iomarca spraoi ann gan é a 
dhéanamh arís. Beidh John, Príomh-dhriogaire ón 
Blackwater Distillery, ag cruthú mhanglaim chun na 
blaslóga a chigilt.  Le linn an ama seo, beidh Merry 
ag cur manglaim John le miasa uathúla atá lán le 
blasanna. Beidh púicín ort do gach cúrsa, chun tástáil 
a dhéanamh ar cé chomh maith is atá do ghoile! An 
eireoidh le do theanga agus do mhothú iontas na 
méise a aimsiú? Cén tionchar a bheidh ag do bholadh 
ar an mblaiseadh a bhainfidh tú ón manglam? 

Ó Bharrachas go Mórthaibhseach’  
Bialann an 2 Sisters Cearnóg Mhic Reachtain 
7.30i.n. / €45 

Le fís do dhomhan ina mbaintear úsáid as gach gné de 
bhia, tá FoodCloud ag cruthú naisc idir ghnólachtaí a 
bhfuil barrachas bia acu, le grúpaí pobail áitiúla ar fud 
na tíre a bhfuil gá acu leis an mbia seo. Bí le Chef ‘Zero 
Waste’ Conor Spacey agus é ag ullmhú féasta ó bhia 
saothraithe agus é ag treorú an chomhrá faoi réitigh ón 
bhfeirm go-dtí an forc go saincheisteanna dramhaíola 
bia agus an aeráid. 
Ní bheidh deochanna ar fáil ag an ócáid seo ach cuirfear 
fáilte roimh chustaiméirí a gcuid féin a thabhairt leo.

Dinnéar ‘Foodcloud’

Asado Ag An nGrúdlann
Grúdlann Dhún Garbhán   
7.30i.n. / €50 

Fáiltíonn Grúdlann Dhún Garbhán roimh na príomhchócairí 
Shane McGrath agus Paula Hannigan a bheidh ag lasadh 
an ghríoscáin do fhéasta i measc na soitheach choipthe 
agus iad ag ullmhú agus ag dáileadh amach b-b-q sóisialta 
atá spreagtha ag an Airgintín, bainfear taitneamh as le 
beoracha áitiúla shobhlasta.

Amharclann
Maura Laverty: This Was Your Life
Amharclann Halla an Bhaile, 6pm / €18

Bhí aithne mhaith ar Maura Lavery in Éirinn ar feadh 
tríocha bliain mar chraoltóir ilchumais, mar shaineolaí 
cócaireachta, mar chomhairleoir croí chráite agus mar 
scríbhneoir conspóideach. Tá sí ar tí filleadh ar ais ó na 
mairbh chun aghaidh a thabhairt ar lucht féachana beo 
agus ar líne ar chlár teilifíse osréalach ‘This WAS Your 
LIFE’.  Bí in éineacht le Maura agus í ag cócaireacht óna 
leabhar cócaireachta cáiliúil, Full and Plenty, agus í ag 
caint faoina saol a bhí thuas seal thíos seal. Ar feadh na 
slí, nochtfaidh sí cuid dá rúin dhorcha agus an praghas 
a d’íoc sí as a rathúlacht. Caoga bliain tar éis a báis, 
conas a mheasfaidh lucht féachana comhaimseartha a 
h-oidis agus a saol corraitheach?

Á chur i láthair ag : The Curious Ensemble
Fad ama: 75 nóiméad
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The Old Bank  
8i.n. / €110 

Ag ceiliúradh Comóradh Céad Bliain ón 
gCosc ar Alcól, casann Tom Walsh an 
bhialann is déanaí um scoth an bhia i 
nDún Garbhán isteach ina ‘Speakeasy’ ar 
feadh oíche amháin. Bí ag súil le scardáin 
de ghiosáil, de mhanglaim ó ré an 
tsnagcheoil mar aon le Féasta spreagtha 
ag Gatsby. Tugtar cuireadh d’aíonna 
gléasadh i stíl na bhfichidí. 

‘Speakeasy’ an 
Choisc ar Alcól

Dinnéar an Tigh Mhóir : 
Oíche Mhaith Amach

Eastát Woodhouse, An tSráidbhaile  
8i.n. / €100

Is coincheap seachantach í an dea-oíche amach 
atá á lorg againn go léir, is ag Féile Bia Phort 

Láirge atá freagra an chuardaigh. Bain taitneamh 
as Manglam fáilteach ‘Good Times’, le béile 

trí chúrsa spreagúil ina dhiaidh ag an gcócaire 
cáiliúil Eunice Power. Ansan beidh Eunice i mbun 

comhrá, ag plé na gcomhábhar foirfe le haghaidh 
oíche mhaith amach. Cuireann Jim agus Sally 

Thompson failte romhainn go Teach na Coille, le 
fíonta i gcomhpháirtíocht leis an Wine Buff.
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Bialann Interlude  
10r.n. – 1i.n. / €15

Bíodh maidin Domhnaigh suaimhneach agat agus foireann 
an Interlude ag dáileadh amach a rogha is fearr ó thaobh 
bia bróinse de le fuaimrian réchúiseach ionas gur féidir leat 
do scíth a ligint ar lá deiridh na féile.

Teach Dhrom Eanaigh   
12.30i.n. / €48

Cuirtear casadh speisialta ar do lón Domhnaigh 
traidisiúnta nuair is an cócaire Luis Martin ó Chaisleán 
Phort Láirge atá i mbun cócaireachta, agus nuair 
a chuirtear ar fáil i dTeach Dhrom Eanaigh é, ag 
breathnú amach ar an Abhainn Mhór mhistiúil. Tá 
caisléan agus teach mór stairiúil Dhrom Eanaigh mar 
áit chónaithe ag teaghlach Barbara le breis agus 
800 bliain - roinnfear scéalta roimh lóin, agus tú ag 
blaiseadh do chuid seire. Tar éis lóin cuirfear fáilte 
roimh aíonna siúl timpeall na ngairdíní áille,fairsinge 
atá faoi bhláth ag an am seo den bhliain.

Arna óstáil go lách ag Barbara agus  
Nicholas Grubb.

Bróinse Snagcheoil

Rósta An Domhnaigh i 
dTeach Dhrom Eanaigh

Comórtas Bácála
Ormond Café 
10r.n. - 2i.n. / Saor In Aisce / Gach aois

Beidh Ethna Sheehan agus Judit McNally mar mholtóirí 
arís don chomórtas bliantúil seo, a bhfuil an tóir air. 
Beidh ár mbáicéirí sóisearacha i mbun chruthúcháin 
óna 10r.n. - 10.45r.n., agus tosnóidh an mholtóireacht 
ar a 11r.n. Fógrófar na buaiteoirí ar an stáitse ar a 
2i.n., le duaiseanna sna catagóirí sóisearacha agus 
sinsireacha, agus beidh na cístí ar thaispeáint don 
bpobal ar feadh an tráthnóna. 

Tá sonraí na gcatagóirí ar fáil ar an suíomh 
idirlíon, nó faigh foirmeacha iarratais ó Oifig 
turasóireachta Dhún Garbhán

Ióga Trá Agus 
Foráiste Trioscar
Trá Chluain Fhiaidh  
10i.n. – 12i.n. / €15 

Cuir tús ceart leis an lá le hanálacha doimhne 
aer na farraige, agus tú ag baint taitnimh as 
rang réamhbhlaiste Ióga ar an gcladach, le 
seisiún foráiste agus sneaice trioscar ina dhiaidh, 
faoi stiúir Marie Power, Garraíodóir na Farraige, 
agus Patricia O’Neill, Teiripeoir Gortaithe Spóirt 
agus Múinteoir Ióga.

Bíodh éadaí te á chaitheamh agat, led’ 
thoil agus beir leat bróga uiscedhíonta 
don ócáid seo.
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Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh / Gach aois

Deis chun na héin chreiche iontachta seo ó 
Sheabhcóireacht Bhaile na mBocht a fheiscint an-ghar 
duit agus seans lámh a leagan orthu faoi chúram an 
seabhcóra.

Éin Chreiche

Picnic Na mBéiríní Bréige
Coillte na Carraige Léithe
10.30r.n. – 12 i.n. / €7.50 / Aois: 4-7 blianta d’aois

Má théann tú síos go dtí na coillte inniu… Gheobhaidh 
tú picnic álainn agus roinnt gníomhaíochtaí iontais ann 
ag fanacht leat! Déan iniúchadh ar Choillte áilne na 
Carraige Léithe, agus bain taitneamh as picnic bheag 
blasta ina mbeidh flapóga Flahavan, agus buidéal 
blasta sú úll Crinnaughtan. Ná déan dearmad do 
Bhéirín is fearr leat a thabhairt leat! 

Is gá éadaí a chaitear lasmuigh a chaitheamh agus ní 
mór a bheith in éineacht le leanaí, saorchead isteach do 
bhéiríní agus do dhaoine fásta.

Arna óstáil go lách ag Grúpa Tionscadail 
Pobail na Carraige Léithe.

Féasta Filíochta
An tOllphuball i gCarrchlós Glanbhia  
Dé Sathairn 12.30i.n. - 1.30i.n. / Saor In Aisce /  
Gach aois

Bí i láthair le filí agus faigh amach cé mhéid spraoi 
gur féidir a bhaint as filíocht faoi bhia. Le sleachta 
bhlasta, agus le dánta cruthaithe ar an láthair faoina 
bianna is fearr leat, chomh maith le brioscaí fileata 
freisin. Bí ag faire amach do scrollaí speisialta atá ar 
fáil ar feadh an lae ar fad.
Arna chur i láthair i gcomhar le hÉigse Éireann

Scoil Chócaireachta an Tannery 
3.30i.n. – 6.30i.n. / €75

Cibé an ag lorg oidis nua duit féin atá bunaithe ar phlandaí 
atá tú, nó don veigeán id’ shaol, nó má tá tú craiceáilte do 
falafel, taispeánfaidh an cur i láthair agus béile seo duit 
conas falafel foirfe a chruthú. Léireoidh an ócáid seo duit 
cad iad na rúin chun falafel foirfe a dhéanamh. Léireoidh 
Dvir agus Nicola as Mezze sa Trá Mhór conas tabhairt 
faoi dhá oidis thraidisiúnta falafel a dhéanamh, chomh 
maith le harán leathan, le dipíní, le hanlanna agus le sailéid 
atá fuirist le déanamh chun dul leo. Nuair a bheidh an 
léargas seo faighte agat suífidh tú síos chun boird do bhéile 
le manglaim agus plátaí comhroinnte an Mheánoirthir. 
Críochnófar an oíche le milseog ón Mheán Oirthear agus 
tae miontas / caife Tuircis. 
Áirítear leis seo: Taispeántas uair an chloig, leabhrán na 
n-oideas, manglam dea-mhéine, agus béile dhá chúrsa le 
tae/caife.

‘Taispeántas & Béile’ - 
Mezze Falafel & Arán 
Leathan Veigeán

Picnic Agus Spraoi
Dé Sathairn / 2i.n. – 3i.n / Saor In Aisce

Beir leat do lón féin agus bain taitneamh as picnic 
teaghlaigh agus cluichí as Gaeilge le Glór na nGael 
agus Coiste Cúram Leanaí Phort Láirge.
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Bróinse Uí Bharúin 
na hAbhann Móire

Drioglann na hAbhann Móire, An Baile Dubh Uachtarach
11r.n. – 1i.n. / €25

Bí i dteannta Dhrioglann na hAbhann Móire agus Theach 
Caife Uí Bharúin do bhróinse ar an mBaile Dubh Uachtarach 
sa drioglann uisce beatha nua-athchóirithe. Bain taitneamh 
as táirgí áitiúla úra ó Iarthar Phort Láirge ag bróinse ar stíl 
buifé, le manglaim dea-mhéine ó ‘Blackwater Gin’.

Cearnóg Mhic Reachtain    
10r.n. - 5i.n. / Saor In Aisce / Gach aois

Buaicphointe ár bhféile, agus lár an bhaile iompaithe 
isteach ina mhargadh ceardaí, le níos mó ná 100 
táirgeoirí áitiúla agus ceardaithe ag díol a gcuid earraí. 
Bí linn chun ciseán a líonadh agus tú ag spaisteoireacht 
tríd na cearnóige, ag baint taitnimh as na radharcanna, 
an boladh agus na fuaimeanna ó na stainníní éagsúla.

Margadh Na Féile

Feirm Shoghluaiste 
Ráth An Mhábaigh

Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh / Saor In Aisce / Gach aois
Tabhair cuairt ar na hainmhithe oibre ag an bhfeirm 
shoghluaiste idirghníomhach, oideachasúil agus spraoiúil 
seo le muca, le gabhair, le caoirigh, le laonna, le goislíní, le 
lachain agus le cearca. Féach ar uibheacha úra ag teacht 
ar an saol gach lá, agus tabhair beathú buidéil do na 
hainmhithe. Beidh an Feirmeoir Eoin Sharkey ar láimh gach 
lá ag 2in chun gach ceist a fhreagairt.

Bí Ag Fás Tú Féin
Dé Sathairn / Saor In Aisce / Gach aois
Beidh garraíodóir ó ionad garraíodóireachta Country Life, a bhfuil 
duaiseanna buaite aige mar Ionad, ar fáil ar an Satharn chun cabhrú 
le páistí a gcuid potaí de shíolta glasraí a phlandáil agus is féidir iad 
a thabhairt abhaile agus na glasraí a ithe (nuair a fhásann siad!).

Spraoi Don Teaghlach  
Le Glanbia

Carrchlós Glanbia 
11r.n. – 3i.n. / Saor In Aisce / Gach aois
Ar siúl gach lá (Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh), 
bí páirteach sa spraoi i Zón Spraoi na dTeaghlach, 
áit inar féidir leat a bheith gar do na hainmhithe ag 
an bhfeirm soghluaiste, bualadh le héin chreiche, 
taitneamh a bhaint as picnic agus as cluichí agus 
áit inar féidir leat do phlandaí féin a chur sa spás 
teaghlaigh gan strus seo. 

Óstáilte go cáiréiseach ag:
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Food The Waterford Way
Bansa Taispeántais na Féile 
11r.n. – 4i.n. / Saor

Tar ar cuairt chuig Bansa Taispeántais na Féile 
#WaterfordWay ar Dhomhnach na Féile. 

Beidh bia, deoch agus scéalta iontacha againn le 
roinnt leat, ó na daoine áitiúla a dhéanann a gcuid 
bia agus dí anseo i bPort Láirge.

Bain taitneamh as taispeántais agus as comhráite, 
agus as roinnt rudaí le blaiseadh ar feadh an lae, 
mar chuid de Mhargadh na bhFéile i gCearnóg 
Mhic Reachtain, Dún Garbhán.

Coimeád súil amach ar ár suíomh gréasáin agus ar 
na meáin shóisialta chun an sceideal a fheiscint agus 
ní bheidh a fhios agat cé a bhuailfeadh isteach ann i 
rith an ama

DÉAN TEAGMHÁIL LINN CHUN 
TUILLEADH EOLAIS A FHÁIL:

FoodTheWaterfordWay.com
#waterfordway

Sommelier na Snaiceanna
The Lady Belle 
5i.n. – 6i.n. / €15

Téann sneaiceanna salann go foirfe mar thionlacan 
idéalach le do dheoch um thráthnóna, ach ní minic a 
tugtar aghaidh ar an gcruacheist chasta faoi cad iad na 
snaiceanna is fearr a théann in éineacht le fíon. Cad ba 
cheart duit a ól in éineacht led’ cháis agus oinniún? Conas 
is féidir leat an fíon idéalach a aimsiú dod’ shalann agus 
fínéagar? 

Ná bíodh eagla ort, freagróidh Sommelier na Snaiceanna 
gach ceist. Treoraíonn Audrey Biraud, Sommelier iontach ó 
Óstán an Cliff House tú tríd an log mianach salannach seo. 
Tráthnóna spraíúil lán le sneaiceanna, le bolgaim agus le 
fionnachtain.

Tráthnóna spraíúil sneaiceanna, sliseanna agus 
fionnachtain. Ní bheidh an t-am déirce mar an gcéanna 
arís, agus tú ag luí ar do chairde le do chuid eolais 
dhomhain ar an ealaín a bhaineann le fíonta breátha a 
chur le chéile.

Le buíochas le Crisps Uí Dhomhnaill agus Fíonta Tindal.

ÓCÁID NUA I MBLIANA
Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh / Saor In Aisce / 
Gach aois

Buail le roinnt de na hainmhithe is iontaí ar domhan le 
coimeádaithe an Zú Reiptílí Náisiúnta, a chreideann 
gurb é an t-aon bhealach chun cuid de na hainmhithe 
iontacha seo a thuiscint ná chun bualadh leo go 
pearsanta; agus tá an seans anois agat amhlaidh a 
dhéanamh.  Ainmhithe ó phíotóin go geiceonna, ó 
tharantúlaí go scairpeanna!

Zú Reiptílí Náisiúnta 

Aistear Abhann Le Picnic
Cé an Bhaile Nua   
3i.n. / €40 Daoine Fásta, €35 Páistí 

Bain taitneamh as Aistear Abhann ‘Blackrock Eco Tours’ 
le Picnic uathúil ‘Taste of Waterford’ ó ‘Tori’s Cakes and 
Bakes’. Déan iniúchadh ar stair, ar oidhreacht agus ar 
timpeallacht nádúrtha álainn na hAbhann Móire, agus 
taitneamh á bhaint as bia iontach a tháirgtear go háitiúil 
ar an turas abhainn uair go leith seo. 

Spásanna teoranta. Bí ag an gCé, led’ thoil 15 
nóiméad sula bhfágann d’aistear abhann.

MARGADH FEIRMEOIRÍ DHÚN GARBHÁN
Suíomh: Cearnóg Mhic Reachtain
Am: 9r.n. – 2i.n. / Saor In Aisce

Margadh feirmeoirí seachtainiúil – sárthaispeántas de 
tháirgí ceardaithe áitiúla. I gCearnóg Mhic Reachtain gach 
Déardaoin óna 9r.n. – 2i.n.

MARGADH TUAITHE DHÚN GARBHÁN
Suíomh: Club Leadóige an Tóchair 
Am: 9r.n. – 1.30i.n. / Saor In Aisce

Margadh traidisiúnta, a bhfuil iliomad duaiseanna 
buaite aige, le réimse leathan d’arán agus de chístí úr 
baile, glasraí séasúracha, toir, plandaí agus ceardaíocht 
lámhdhéanta. Buail isteach i gcomhair chupán tae 
nó caifé – tá an citeal ar fiuchadh i gcónaí! Sa 
Chlubtheach gach Aoine óna 9.30r.n. – 1i.n.

DÉARDAOIN

DÉ HAOINE

MARGADH COIS CÉ
Suíomh: Cé Daibhéid 
Am: 11r.n. – 5i.n. / Saor In Aisce

Glac páirt sa spraoi cois cé, ag spaisteoireacht trí 
sheastáin níos mó ná daichead trádálaithe, a bheidh 
ag díol bhia te, amhábhair don lardrús agus earraí 
ceardaíochta, maraon le sceideal iomlán siamsaíochta. 
Féach leathanach 13 do chlár iomlán chois cé. 

Féach leathanach 17 chun clár iomlán a fháil de cé. 

DÉ SATHAIRN

MARGADH NA FÉILE
Suíomh: Cearnóg Mhic Reachtain
Am: 10r.n. – 5i.n. / Saor In Aisce

Imeacht mórthaispeántais na féile, agus ceann des na 
margaí ceardaí bia is mó dá leithéid ar an oileán. Le 
níos mó ná 100 stainnín, is sárthaispeántas idéalach é 
dos na táirgeoirí agus ceardaithe is fearr sa réigiún. Tar 
isteach chun ciseán a líonadh agus chun siúl timpeall na 
cearnóige chun radharcanna, bolaithe agus fuaimeanna 
na stainníní éagsúla a thógaint isteach.

MARGAI NA FEILE
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Ionad Oidhreachta an Leasa Mhóir
Dé Sathairn 27 Aibreán / 10r.n. – 4:30i.n. / €43

Casadh le chéile in Ionad Oidhreachta an Leasa Mhóir ag 
10r.n. chun do phicnic a bhailiú agus ansan cadhcáil síos 
an Abhainn Mhór chomh fada le Ceapach Choinn, áit a 
mbaileoidh tú rothar, clogad agus léarscáil ó Lismore Cycling 
Holidays chun dul ag fámaireacht sa réigiún, ag filleadh le do 
rothar ag 4.30i.n.

Áirithintí: Ionad Oidhreachta an Leasa Mhóir  
www.discoverlismore.com 058-54975

Óstán an Cliff House, An Aird Mhór 
Dé Sathairn 18 Aibreán / 3i.n. / €45

Lón ceithre chúrsa le deoch fáilteach. 
Tráthnóna dé Sathairn bain taitneamh as an Aird Mhór, 
sráidbhaile iascaireachta 15 nóimint sa charr ó Dhún 
Garbhán agus lig do scíth thar lón fada sa Bhialann 
agus sa Bheáir in Óstán an Cliff House. Cuirfear fáilte 
romhat le deoch, cruthaithe ag togha agus rogha na 
gcomhábhar áitiúla agus bain taitneamh as clár bia den 
scoth, lán le miasa séasúracha – curtha le chéile ag foireann 
chócaireachta an Óstáin.
Tabhair faoi deara gur imeacht boird fada é seo, go bhféadfadh 
suíocháin roinnte a bheith mar thoradh air. Déanfar gach iarracht 
chun grúpaí a chur ag suí i dteannta a chéile. 

Is gá le háirithintí. Áirithintí ag  
reservations@cliffhousehotel.ie nó 024 87803

Blasta Wholefoods 
Dé Sathairn, 18 Aibreán

Buail isteach ó thús go deireadh an lae chun bualadh lenár 
dtairgeoirí iontacha agus blaisigh cuid des na tairgí. 

www.dungarvanhealthstore.ie

360 Cookhouse 
Déardaoin 16 Aibreán / 7i.n. / €25

Trathnóna blaiste fíona le bunchúrsa faoi Fhíonta Nádúrtha agus 
Orgánacha á reachtáil ag WineLabs, curtha le chéile le Tapas 
Veigeán ó 360 Cookhouse. Bain taitneamh as gloine fíona, 
agus tú ag fáil amach faoi na teicnící um dhéanta fíona eile sa 
bhfíonghoirt agus sa bhfíonlann atá mar chuid den bpróiseas 
chun fíonta orgánacha, nádúrtha agus veigeán a chruthú i 
gcomhar le WINELAB.

Áirithintí ag reservations@360cookhouse.ie nó 058 44537 

Bunchúrsa Faoi Fhíonta Orgánacha, 
Nádúrtha Agus Veigeán 

Eachtraíocht Ar An Abhainn 
Mhór – Cadhcáil, Rothaíocht  
& Picnic

Lón Fada In Óstán 
An Cliff House

Blaiseadh Blasta

Merry’s Gastropub 
Dé hAoine 17 Aibreán / 7i.n.

Seolann Grúdlann Dhún Garbhán an deichiú beoir 
comhoibritheach i gcomhar le ‘Trouble Brewing’ ó Chill Dara, 
le seans ar an oíche seo bualadh leis na grúdairí.
Coimeád áitiúil é:  Is féidir beoir, leann úll agus jin ceirde 
áitiúil, mar aon le biachlár tapas déanta le bia áitiúil a 
cheannach ann gach lá. 

An Chéad Bhlaiseadh: 
Ag Bualadh Le Daoine

Ionad Oidhreachta an Leasa Mhóir
Dé Sathairn 18 Aibreán / 11.30 – 2.30i.n. / €10

Faigh sracfhéachaint ar an saol i gCaisleán an Leasa Mhóir 
sa dara haois déag agus ar an saol a bhí ag daoine cáiliúla a 
bhí ina gcónaí ann, téigh ar cuairt ar na cistiní inar deineadh 
cócaireacht den scoth do na húinéirí agus dá n-aíonna ó na 
1800í ar aghaidh.

Faigh lascaine de 10% ó Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge 
nuair a déanann tú áirithint ar 058-54975 

www.discoverlismore.com

Taithí Chaisleán An 
Leasa Mhóir  

360 Cookhouse 
Dé Sathairn, 18 Aibreán / 2i.n. / €25 

Déanfaidh príomh-chef feidhmiúcháin 360, Greg Harris, 
roinnt miasa veigeán sobhlasta agus tabharfaidh sé caint faoi 
chothú veigeán sláintiúil. Muna bhfuil cur amach agat ar bhia 
veigeán nó má tá inspioráid veigeán á lorg agat, ar mhaithe 
le níos mó bia bunaithe ar phlandaí a ionchorprú i do shaol, 
foghlaimeoidh tú go leor anseo.
Tá Príomhchúrsa & Milseog (lón) agus Gloine Fíona, Mianra 
nó Beoir clúdaithe sa chostas.

Áiritintí: reservations@360cookhouse.ie nó 058 44537 

Taispeántas Cócaireachta 
Veigeáin Le Greg
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TAKASHI MIYAZAKI AG AN TANNERY
Bialann an Tannery 
Dé Domhnaigh 19 Aibreán / €50 

Ullmhóidh Takashi Miyazaki, Cócaire Seapánach le 
Réalt ‘Michelin’, féasta de bhia ón tSeapáin do lón an 
Domhnaigh i mBialann an Tannery.
 

SUIPÉIRÍ CISTINE NA FÉILE
Scoil Chócaireachta an Tannery 
Dé hAoine 17 agus Dé Sathairn 18 Aibreán / 
7.30i.n. / €45 

Ceiliúradh ar an gcuid is fearr de tháirgí Phort Láirge 
ag ócáid neamhfhoirmeálta i stíl mhórdhinnéir ag roinnt 
boird. Suipéar spraoiúil i gcónaí le comhluadar iontach!!

Glaoigh ar 058-45420 chun áirithint a dhéanamh  
nó féach ar www.tannery.ie

The Tannery:

Ionad Oidhreachta an Leasa Mhóir 
Dé Sathairn 18 Aibreán / 12i.n.– 5i.n. / €50 to €75

Tugtar uair an chloig duit féin agus do d’fhoireann chun 
puzail a réiteach agus glais a oscailt. 
Faigh lascaine de 10% ó Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge 
nuair a déanann tú áiritihint ar 058-54975.

www.discoverlismore.com

Seomra Éalú Robert Boyle

cúir in airithe go direach e
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Naomh Mhuire, Eaglais na hÉireann 
Dé Sathairn 18 & Dé Domhnaigh 19 Aibreán / 12i.n. 
– 5i.n. 

Bí linn i gcomhair tae beag le siamsaíocht éadrom, agus 
féach ar ár dtaispeántas de Róbaí Baisteadh anuas tríd na 
mblianta, ar fad ar mhaithe le hEaglais Naomh Mhuire.

Tuilleadh Eolais 087 7855107

Tae Beag An Teaghlaigh

The Wine Buff
Dé Sathairn 18 Aibreán / 2i.n. – 5i.n.

Buail isteach féachaint an bhfuil scileanna an 
cheannaitheora fíona agat agus buafaidh an blastóir 
fíona is fearr cás d’fhíona eisiacha sa chomórtas seo. 
Fáilte roimh chách
www.thewinebuff.com

Comórtas Bhlaiste  
Fíona Caoch

IASC, Sráid Uí Chonaill 
Dé Sathairn 18 Aibreán 

Bí linn ag IASC i gcomhair ócáid don teaghlach 
ina mbeidh ionadaí ó BIM ar fáil chun labhairt faoi 
iascaireacht inbhuanaithe, faoi cheannach agus 
cócaireacht iasc úr agus faoin tábhacht a bhaineann le 
cosaint ár bhfarraigí ó chontúirtí plaistigh. Beidh samplaí 
de mhiasa éisc úra ar fáil ar an lá freisin.

Bia Mara an Satharn

Stiúideo ealaíne O(map), 30 An Phríomhshráid 
Dé Sathairn 18 Aibreán / 11r.n. – 5i.n. 

Ceardlann siúil isteach do pháistí ag stiúideo ealaíne  
O (map) leis an ealaíontóir Catherine Barron.

‘The Recipe of Me’

Merry’s Gastropub 
Dé Domhnaigh 19 Aibreán An lá ar fad /  
Coirmcheoil ag 6.30i.n. / €10

Téigh siar go laethanta d’óige le biachlár spreagtha 
ag na hochtóidí le togha agus rogha an cheoil agus 
na bhfíseán ón dtréimhse úd mar chúlra. Le coirmcheoil 
speisialta um thráthnóna le Niall Toner. 
Áirithintí na Coirme 058 24488

‘Back To The 80s’, le 
coirmcheoil le Niall Toner

Cé Daibhéid
Dé hAoine: DJ
Dé Sathairn: DJ
Dé Domhnaigh 19 Aibreán: Ceol Beo

The Anchor Bar
Príomhshráid
Beár traidisiúnta de stíl an tsean-domhain, le tine oscailte, 
bord púil agus júcbhosca. Síneadh ama sa bheár an 
deireadh seachtaine ar fad.

Downey’s Bar

Cé Daibhéid 
Dé Sathairn 18 Aibreán: The Relics 10i.n.

Moorings Bar & Restaurant

Príomhshráid
Dé hAoine 17 Aibreán: Padraic Di Fusco 10i.n.
Dé Sathairn 18 Aibreán: Ad Hoc 10.30i.n.
Dé Domhnaigh 19 Aibreán: Eelco & Elaine 6i.n.

Merry’s Gastropub

Cearnóg Mhic Reachtain
Dé hAoine 17 Aibreán: Brendan Mac
Dé Sathairn 18 Aibreán: Ceol óna 70dí, 80dí & 90dí
Dé Domhnaigh 19 Aibreán: Out the Gap

Nagles Bar

Cearnóg Mhic Reachtain
Dé hAoine 17 Aibreán:  Seolfar an chéad dhlúthdiosca  

de chuid An Local
Cnuasach de na ceoltóirí traidisiúnta is fearr sna Déise.

Dé Sathairn 18 Aibreán:  Ceol traidisiúnta ag  
tosnú ag 10i.n.

Lón ar fáil seacht lá na seachtaine 12-4i.n.

The Local Bar

Cearnóg Mhic Reachtain
Manglaim, fíonta agus beoracha sa tolglann dara urlár 
ag féachaint trasna an chuain.

The Lady Belle

Cearnóg Mhic Reachtain
Dé Sathairn 18th Aibreán: Tom O’Connor

Paddy Foley’s Bar

Sráid Uí Chonaill
Tigh tábhairne traidisiúnta le piontaí iontacha agus  
fíon den scoth.

Quealy’s Bar

Sráid Mhuire
75 saghas jin agus 30 saghas uisce beatha ar ár 
seilfeanna, le deoch i gcomhair gach ócáid. Buail isteach 
chugainn chun taithí jin a fháil.

Maisie’s Bar
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Príomhshráid Íochtarach, Dún Garbhán  
Aoine & Satharn, 11r.n. – 5i.n. 
Aspects II’ Buaicphointí ó Bhailiúchán Ealaíne Phort 
Láirge, coimeádaithe ag an Dr. Éimear O’ Connor.
Le haghaidh tuilleadh eolais 058 48944 

Ionad Ealaíon Seanteach 
An Mhargaidh

30 An Phríomhshráid, Dún Garbhán
Oscailte 5i.n. ar an Aoine, Satharn agus Domhnach 11r.n. – 5i.n. 
Taispeántas de phéintéireacht ag mic léinn ealaíon O (map).

Stiúideo Ealaíne O(map)

Bun Machan, Co Phort Láirge
Gach lá 11r.n. – 5i.n.
Lonnaithe i séipéal athchóirithe ón 19ú aois, tá 
taispeántas ar mhianadóireacht áitiúil agus ar oidhreacht 
chomhsaoil in Ionad Cuairteoirí na Geopháirce, maraon 
le treorleabhair agus bileoga ar chonair shiúil agus café 
agus siopa ceardaíochta d’ardchaighdeán.
Le haghaidh tuilleadh eolais 051 292828 

Geopháirc Chósta 
An Chopair

Maoil a’ Choirne, An Rinn, Dún Garbhán
11r.n. – 5.30i.n.
‘Between the Familiar & the Unknown’: Is éard atá i 
dtaispeántas Blawnin agus Rayleen Clancy ná comh-
bhreithniú ar spás, am agus smaoinimh tairseachúil ag 
beirt deirfiúr. Is éard atá sa taispeántas ná péintéireacht, 
gloine dhaite agus priontaíochtóirí is fearr sa tír. 
Le haghaidh tuilleadh eolais 058 46205 / 086 8134597 

Dánlann Joan Clancy

Halla Mochuda, Sráid an tSéipéil, Lios Mór 
Dé hAoine, Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh 12i.n. – 5i.n.
Kaye Donachie: Tugann ealaín Kaye Donachie ómós do 
réimse de mhná ón stair. Taispeántas ó 29 Márta go 24 
Bealtaine 2020. Saorchead isteach.
Le haghaidh tuilleadh eolais 058 54061 

Ealaíona Chaisleán  
An Leasa Mhóir 66 Sráid Uí Chonaill, Dún Garbhán

Dé hAoine 10.30rn – 6in, Dé Sathairn 18ú  
(Record Store Day) 9am – 6pm / Dé Domhnaigh 12i.n.– 6i.n.

Teach bainne agus grósaeir a bhí anseo ar dtús, é anois 
ina gailearaí ealaíne.  Ag taispeáint earraí cuimhneacháin 
ó ealaíon an cheoil i bPreabshiopa Vinile. Bíonn 
imeachtaí ceolta beo anseo chomh maith, mar shampla, 
chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh 12 mbliana 
‘Record Store Day’.
Le haghaidh tuilleadh eolais 058 41933  

Bainnlann Chúil  
na nGabhar

65 Sráid Uí Chonaill, Dún Garbhán
Uaireanta Oscailte: Dé hAoine agus Dé Sathairn 
10:30r.n. – 5:30i.n.
Beidh rogha iontach d’ealaín agus de cheardaíocht ó 
healaíontóirí, ó dhéantúsóirí agus ó cheardaithe Éireannacha 
ar thaispeáint agus ar díol. Chomh maith leis sin tá rogha 
mór de bhronntanais atá díolta go hidirnáisiúnta ag Pippa 
Sweeney Designs, ealaín agus priontaí déanta i bhfeilt.
Le haghaidh tuilleadh eolais 058 24482 

Gailearaí An Beach House

Príomhshráid, An Aird Mhór 
Uaireanta Oscailte: Sath & Domh 10.00r.n. – 6.00i.n

Tearmann iontach is ea an seomra tae, ceardlann 
ealaíne agus gailearaí ealaín agus ceardaíochta 
aoibhinn seo, ina bhfuil réimse iontacha de shaothar 
ealaíon agus cheardaíochta. Tá an seomra tae leis an 
ngairdín tobh leis, tar éis cur go mór leis an ngailearaí: 
le hanraith agus ceapairí, tae, caife agus rogha de chístí 
baile ar an gclár bia.
Le haghaidh tuilleadh eolais 024 94863 / 087 6975014 

Gailearaí & Seomra 
Tae na hAirde Móire

Príomhshráid Íochtarach, Dún Garbhán 
Sath 2–5i.n. Domh 11i.n. – 4i.n.
Saothar ón ealaíontóir áitiúil Bríd Ní Chionnfhaolaidh ón 
Rinn ó dhúchas; féachaint de réir choinne chomh maith.
Le haghaidh tuilleadh eolais 087 6200308 

Gailearaí Nóinín

Caisleán an Leasa Mhóir 
Luan go hAoine 10.30r.n. – 5.30i.n
‘Light and Language’, le saothair ó Nancy Holt le A.K. 
Burns, Matthew Day Jackson, Dennis McNulty, Charlotte 
Moth, agus Katie Paterson. Taispeántas ar oscailt go-dtí 11 
Deireadh Fómhair 2020. 
Le haghaidh tuilleadh eolais 058 54061 

Ealaíona Chaisleán An 
Leasa Mhóir

Sráid Aibhistín, Dún Garbhán 
Aoine 10r.n. – 5i.n., Sath: 2i.n. – 5i.n., Domh: 11r.n. – 1i.n. 

Tabhair cuairt ar an músaem chun foghlaim mar gheall ar 
stair shaibhir Dhún Garbhán agus Chontae Phort Láirge.
Le haghaidh tuilleadh eolais 058 45960 

Músaem Contae Phort Láirge
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IMEACHTAÍ IONAD AM EOLAS FAOIN IMEACHT

DÉARDAOIN

MARGADH TUAITHE DHÚN GARBHÁN Cearnóg Mhic Reachtain 9r.n. – 2i.n. Margadh Feirmeoirí Seachtainiúil

CEARDLANNA Óstán Lawlor 11r.n. – 3.30i.n. Ceardlanna dóibh siúd le scéalta acu le hinsint faoi tháirgí le díol

AOINE

MARGADH TUAITHE DHÚN GARBHÁN Club Leadóige an Tóchair 9r.n. – 1.30i.n. Réimse d’earraí úra agus lámhdhéanta ar fáil

FOLLÁINE NÁDÚRTHA Sólás na Mara 10r.n. – 2i.n. Bain taitneamh as lá scíthe trí leas a bhaint as trioscar

BUS FEIRME AN TEAGHLAIGH 1 An Sean Phobal 2i.n. – 5i.n. Buail leis na hainmhithe, bain taitneamh as turas ar chapaillín  
agus buail led’ shaothróirí glasraí áitiúla

BUS FEIRME AN TEAGHLAIGH 2 Na Comaraigh 2i.n. – 5i.n. Turas bus teaghlaigh chun bualadh le cuid dár bhfeirmeoirí uathúla

RIAN BIA AR ROTHAR Rian Glas na nDéise 2i.n. Téigh ar rothar go Darú agus bain taitneamh as foráiste le Andrew Malcolm

CAFÉ RÚNDA Merrys 3i.n. - 5i.n. An fhírinne a bhaineann le do ghnó féin a bhunú

MIMOUNA Lady Belle 3.30i.n. Bí le foireann Mezze i gcomhair féasta le téama ó Mharacó

SEARMANAS OSCAILTE Cearnóg Mhic Reachtain 4i.n. Bí linn agus sinn ag oscailt fhéile na bliana seo le ceol agus craic

GEANDÁIL GHASTA (LE BIA) Cass & Co. Ó 6i.n. Canapés agus comhrá

RIAN TAPAS PHORT LÁIRGE Láithreacha éagsúla 6.30i.n. Glac páirt sa turas tapas trí chamchuairt ar bhialanna Dhún Garbhán

MÁISTIR-RANG SEACLÁIDE Ormond Cafe 7i.n. – 8.30i.n. Foghlaim conas a bheith id do mháistir ar theicnicí seacláide agus milseoga

SUIPÉAR TRAID: A BEAUTIFUL AFFAIR Club Seoltóireachta 7i.n. – 8.30i.n. Bígí i dteannta Mike Hanrahan do cheol, scéalta agus seabhdar den scoth

SUIPÉAR DRÁMAÍOCHTA;  
CATCH OF THE DAY 

Marglann Dhún 
Garbhán  7i.n. Dráma garbh agus uathúil le Red Fox Theatre

DINNÉAR SA CHAISLEÁN Caisleán an Leasa Mhóir 7i.n. Mórdhinneár na Féile 

CATHÚ AG ‘LEGACY’ Legacy Cider 7.30i.n. Béile sobhlasta de bhia fíor-chathúnach

IMEACHTAÍ IONAD AM EOLAS FAOIN IMEACHT

DÉ SATHAIRN

BRICFEASTA FLAHAVANS Coach House Coffee 9.30r.n. – 10.45r.n.
11.15r.n. – 12.30i.n. Tar chugainn ar rothar nó de shiúl na gcos i gcomhair bhróinse buifé

NA BUSANNA BIA Carrchlós Seandúin 10r.n. – 2i.n. Camchuairt trí Iarthar Phort Láirge ar cheann des na Busanna Bia

CNOCADÓIREACHT SNA COMARAIGH Casadh le chéile ag Óstán 
na Páirce 10r.n. – 4i.n. Bealach sléibhe mórthaibhseach 8km le Club  

Cnocadóireachta Dhún Garbhán

SATHARN COIS CÉ Cé Daibhéid 11r.n – 4i.n. Lá taispeántais, bia agus spraoi mhuirí ar an gcé

OLLPHUBALL BIA NA MARA Cé Daibhéid 12i.n. – 4i.n. Cócairí agus táirgeoirí istigh san ollphuball taispeántais i rith an lae

RIAN NA MBIALANNA Ceathrú Sheoirseach 12i.n. – 3i.n. Cúrsa amháin lóin i ngach bialann i bhfoirgintí stairiúla Dhún Garbhán

AISTEAR ABHANN LE PICNIC Cé an Bhaile Nua 2i.n. - 4.30i.n. Bain taitneamh as picnic agus aistear abhann ar an Abhainn Mhór

MÁISTIR-RANG MANGLAM 
‘BLACKWATER GIN’ 360 Cookhouse 4i.n. – 6i.n. Cruthaigh mhanglaim chlasaiceacha le casadh nua-aimseartha ag 

baint úsáide as Blackwater Gin

RIAN AMHBHIA Na Túir, Baile na  
Sagart Mór 

3i.n. – 4.30i.n. Foráiste sna coillte le Andrew Malcolm

TAE BEAG Teach Bhaile an Gharráin 3i.n. – 5i.n. Tae Beag ullmhaithe ag Judit McNally i dTeach Bhaile an Gharráin 

THE FINER THINGS The Wine Buff 5.30i.n. – 7.30i.n. Ócáid bhlaiste fíona agus cáis an-speisialta

CÓCAIREACHT SA TSÁINN Club Seoltóireacht 6i.n. – 7i.n. Máistir-rang i bhféastaí iontacha a chruthú sna spásanna is lú

SUIPÉAR DRÁMAÍOCHTA Amharclann Halla an Bhaile 6i.n. Maura Laverty: This Was Your Life

BLAISEADH CAOCH Merry’s Gastropub 6.30i.n.– 8.30i.n. Taithí céadfach bia ina gcuirfear púicíní ar lucht an dinnéir

DINNÉAR ‘FOODCLOUD Club Leadóige an Tóchair 7.30i.n. Dinnéar feasachta maidir le dramhaíl bhia réitithe ag Conor Spacey

ASADO SA GHRÚDLANN Grúdlann Dhún Garbhán 7.30i.n. Bain taitneamh as BBQ sóisialta spreagtha ag an Airgintín

DINNÉAR AN TIGH MHÓIR Eastát Woodhouse 8i.n. Togha agus rogha de bhia na hÉireann le Eunice Power

SPEAKEASY’ AN CHOISC AR ALCÓL Bialann an Old Bank 8i.n. Ceiliúradh ar chomóradh céad bliain an Choisc ar Alcól 
DÉ SATHAIRN

AR BHUR MARCANNA! Páirc Walton 10r.n. – 11r.n. Ceardlann feasachta ar shábháilteacht ar bhóithre do pháistí & do thuismitheoirí

GNÓTHACH LE BRIOSCAÍ Ionad Lae na nDéise 
10r.n. – 10.45r.n. 
11.15r.n. – 12 i.n.
12.30i.n.– 1.15i.n.

Ceardlanna i mbácáil agus i maisiú bhrioscaí do bháicéirí óga - aois 5+

THE COOL FOOD SCHOOL Isabel’s Place 10.00r.n. - 10.40r.n.
11.15r.n. - 12.30i.n. Ceardlanna bia spraíúla idirghníomhacha

CÓCAIREACHT LE CHÉILE Meánscoil San Nioclás 10r.n. – 12i.n.
2.30pm – 4.30pm

Ceardlann cócaireachta do dhaoine fásta agus páistí le chéile.  
Imeacht dátheangach

ITH AGUS SPRAOI LE TORTHAÍ Cúram Leanaí Le Chéile 11r.n. – 1i.n. Seisiúin súgartha agus eolais do pháistí óga agus do thuismitheoirí

Ó SHÍOLÓGA GO BARRA Leabharlann  
Dhún Garbhán 

11r.n. – 12i.n. 
12.30i.n.–1.30i.n.

Foghlaim conas do shíológa a chur, a fhás agus a chothú chun  
barra a shaothrú

FÉASTA FILÍOCHTA Carrchlós Glanbhia 12.30i.n. - 1.30i.n. Filíocht Foodie, agus bia a chruthaítear i ndánta ar an bpointe boise!

SPRAOI DON TEAGHLACH LE GLANBIA Carrchlós Glanbia 11r.n. – 3i.n Feirm soghluaiste, éin chreiche, reiptílí, spraoi agus cluichí don teaghlach

TÓRAÍOCHT TAISCE BIA Oifig Turasóireachta  
Dhún Garbhán

An deireadh 
seachtaine go léir Tóraíocht taisce bia do theaghlaigh Imeacht dátheangach

DRAÍOCHT BHIA Isabel’s Place 1 i.n. - 1.40i.n 
2i.n. – 3i.n Cá stopann an draíocht agus cá dtosaíonn an eolaíocht?

MISTER MOONMAN Leabharlann Dhún Garbhán 2i.n. -  4i.n. An t-údar cáiliúil David Donohue le litriú siarghabhálach agus scéalaíocht

CEARDLANN DO LAOCHRA 
DHRAMHAÍOLA BIA Isabel’s Place 3.30 – 4.30i.n. Faigh amach leideanna agus cleasanna chun dramhaíl bia a laghdú

DOMHNACH

COMÓRTAS BÁCÁLA Ormond Café 10r.n. – 2i.n. Comórtas bácála sóisearach le buaiteoirí fógartha ag 2i.n.

IÓGA TRÁ AGUS FORÁISTE TRIOSCAR Trá Chluain Fhiaidh 10r.n. – 12i.n. Seisiún beag Ióga agus ina dhiaidh sin foráiste trioscar agus sneaiceanna

BRÓINSE SNAGCHEOIL Bialann Interlude 10r.n. – 1i.n. Bróinse le beoracha, manglaim agus ceol chun scíth 
a ligean ar an Domhnach

MARGADH NA FÉILE Cearnóg Mhic Reachtain 10r.n. – 5i.n. Bia agus ceardaíocht áitiúil le sceideal siamsaíochta iomlán

PICNIC NA MBÉIRÍNÍ BRÉIGE Coillte na Carraige Léithe 10.30r.n. – 12i.n. Beir leat do bhéirín agus bí linn i gcomhair bia, spraoi agus cluichí sa choill

SPRAOI DON TEAGHLACH LE GLANBIA Carrchlós Ghlanbia 11r.n. – 3i.n. Feirm shoghluaiste, éin chreiche, reiptílí, spraoi agus cluichí don teaghlach

BRÓINSE UÍ BHARÚIN NA  
HABHANN MÓIRE

Drioglann na  
hAbhann Móire 

11r.n. – 1i.n. Lón ar stíl buifé, in éineacht le Manglaim ó Blackwater Gin

‘FOOD THE WATERFORD WAY’ Bansa Taispeántas 11r.n. – 4i.n Sárthaispeántas de bhia Phort Láirge

RÓSTA AN DOMHNAIGH Teach Dhrom Eanaigh 12.30i.n. Cuireann an cócaire cáilúil Luis Martin casadh speisialta  
breise ar do lón Domhnaigh

AISTEAR ABHANN LE PICNIC Cé an Bhaile Nua 3i.n. Bain taitneamh as picnic agus aistear abhann ar an Abhann Mhór

MEZZE FALAFEL & ARÁN LEATHAN Scoil Chócaireachta  
an Tannery 3.30i.n. – 6.30i.n Faigh amach faoi na rúin a bhaineann le harán leathan agus falafel

SOMMELIER NA SNAICEANNA The Lady Belle 5i.n. – 6i.n. Tráthnóna spraíúil de sneaiceanna, deochanna & foghlaim
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The Tannery Townhouse
Tel: 058 45420
www.tannery.ie

Lawlors Hotel
Tel: 058 41122
www.lawlorshotel.com

The Park Hotel & Holiday Homes
Tel: 058 42899
www.flynnhotels.com

Crews Self Catering Accommodation
Tel: 058 23422
www.crews.ie

Dromana House, Historic House  
on The Blackwater River

B&B or self catering
Tel: 086 8186305
www.dromanahouse.com

Tel: 024 87800
www.cliffhousehotel.com

Cliff House Hotel

Tel: 058 70957
www.anseanachai.com

An Seanachaí Pub & Kitchen Holiday Homes

Tel: 087 8276708
www.selfcateringdungarvan.com

Browne’s Townhouse

Tel: 058 43331
thetreetopsbnb@gmail.com

Treetops B&B

Tel: 058 42338
www.cairbrehouse.com

Cairbre House

Tel: 024 94494 
www.roundtowerhotel.ie

Round Tower Hotel, Ardmore

Tel: 087 8292077
www.fortwilliamfishing.ie

Fortwilliam Irish Country Cottages

Tel: 058 41647 
bettytutty@gmail.com

Le Chéile B&B

Tel: 058 60349
www.cloonbegcottages.com

Cloonbeg Cottages

Maureen Reynolds
051 293232

Comeragh View B&B

Davitt’s Quay
058 21288

Dungarvan Hostel

Tel: 058 45050 
www.goldcoastgolfresort.com

Gold Coast Golf Resort &  
Self Catering Accomodation

Tel: 058 42074
www.barnawee.com

Barnawee Bridge Bed & Breakfast

Satharn 2 Bealtaine / Saturday 2 May

Towers And Tales Lismore 
Story Festival

26 Bealtaine – 1 Meitheamh / 26 May – 1 June

Blackwater Valley  
Opera Festival

29 Iúil  – 2 Lúnsa / 29 July – 2 Aug

Camphire International 
Horse Trials

26 – 28 Meitheamh / 26 – 28 June

Robert Boyle Summer School

31 Iúil – 2 Lúnasa / 31 July – 2 Aug

All Together Now Festival

16 – 23 Iúil / 16 – 23 July

Daonscoil Na Mumhan

4 – 6 Meán Fómhair / 4 – 6 Sept

Waterford Harvest Festival

Deireadh mhí na Samhna – 6 Eanáir  
/ End of Nov – 6 Jan

Dungarvan Aglow

9 – 12 Iúil / 9 – 12 July

Comeragh Wild Festival

12 Iúil / 12 July 

Dungarvan Agricultural Show

31 Iúil – 2 Lúnasa / 28 July – 2 Aug

Waterford Spraoi Festival
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LOISTIN IN LARTHAR PHORT LAIRGE
ACCOMMODATION IN WEST WATERFORD

IMEACHTAI LE TEACHT I BPORT LAIRGE
UPCOMING EVENTS IN WATERFORD
SEO ROINNT DES NA HIMEACHTAÍ EILE IONTACHA ATÁ LE TEACHT I GCATHAIR  
AGUS I GCONTAE PHORT LÁIRGE I GCOMHAIR 2020.

SOME OF THE OTHER GREAT EVENTS BEING PLANNED FOR WATERFORD CITY AND COUNTY FOR 2020.

Blackwater Valley Opera Festival
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Roundabout

Shandon

N25N25

Davis Street

The Causeway

O’Connell Street

Grattan
Square

Main Street
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Emmet Street

Convent Row

Mitchell Street

Strandside North

Davitt’s Quay

Bialanna, caiféanna & Ionaid Imeachta / Restaurants, Cafes And Event Venues

Raon Ealaíon na Féile/Festival Art Trail
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1. Crews 

2. Indian Ocean 

3. Interlude 

4. Merry’s 

5. The Moorings 

6. The Tannery 

7. Tannery Cookery School 

8. Blasta Wholefoods 

9. The Shamrock 

10. Jitterbeans 

11. Meades 

12. Ormond’s Café 

13. O’Brien’s Sandwich Bar 

14. Lawlor’s Hotel 

15. Park Hotel 

1. Bainnlann Chúil na nGabhar 

2. Ardmore Gallery and Tearoom 

3. Copper Coast Geopark 

4. Waterford County Museum 

5. Dungarvan Shopping Centre 

6. Beach House Gallery 

7. Noínín Gallery 

8. Joan Clancy Art Gallery 

9. Old Market House Arts Centre 

10. Lismore Castle Arts 

11. O(map) Art Studios 

16. Carriglea Woods 

17. Café 86 

18. Kimmy’s Kitchen 

19. And Chips 

20. Isabel’s Place 

21. St. Mary’s Church of Ireland 

22. Causeway Tennis and Bowls Club 

23. Clonea Beach 

24. The Local 

25. The Anchor 

26. The Lady Belle 

27. Le Chėile Childcare 

28. Deise Day Care Centre 

29. Cliff House Hotel 

30. An Seanachaí 

31. 360 Cookhouse 

32. Meánscoil san Nioclás 

33. Gourmet House 

34. Cass and Co 

35. Solás na Mara 

36. The Wine Buff 

37. The Square Grill 

38. The Old Bank 

39. Café Bliss 

40. The Country Store 

41. Dungarvan Brewing Company 

42. Dungarvan Mart 

43. O’Mahoney’s Pub 

44. Coach House Coffee 

45. Woodhouse Estate 

46. Janosike 

47. Eden 

48. Noark’s 

49. Ming’s Court 

50. The 2 Sisters Restaurant 

51. Glanbia Car Park 

52. Legacy Cider 

53. Déise Bees 

54. Dromana House 

55. Fortwilliam House 

56. Lismore Castle 

57. IASC 
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Lismore
Cappoquin

Kilmacthomas

Dungarvan

Gaeltacht
Na nDéise
/ An RinnArdmore

N25 to
Cork

N25 to
Waterford

N72 to
Lismore
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Dungarvan
Library

Bus Bia
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Returns Here

The Park 
Hotel

Glanbia
Countrylife
Store

Waterford
Civic Offices

Dungarvan
Shopping
Centre

Garda
Station

Town
Hall
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Lisfennell Western 
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Ár bPáirtnéirí Pobal / our Community Partners

Ciorcal Na gCairde / Friends Circle 

360 Cookhouse 

Anchor Bar 

Barron’s Coffee House 

Blasta Wholefoods 

Cass & Co 

Cliff House Hotel 

Crews Restaurant 

Dalton Jewellers 

Dungarvan Brewing Company

Dungarvan Leader  

Sólás na Mara 

Tannery Restaurant & Cookery School

The Country Store 

The Moorings Bar & Restaurant 

The 2 Sisters Restaurant 

The Wine Buff 

WLR fm 

4th Waterford Scouts Abbeyside 

11th Waterford Dungarvan Scouts

Causeway Tennis Club 

Coláiste Chathail Naofa 

Comhairle na nÓg 

Comhlucht Forbatha na nDéise 

Crest Cleaners 

Déise Day Care Centre 

Déise Refugee Response 

Dungarvan Lions Club 

Le Chéile Childcare 

Lismore Heritage Centre 

Meánscoil San Nioclás 

Men’s Shed Dungarvan 

Old Market House Arts Centre 

RNLI 

Waterford Childcare Committee 

Waterford County Library Staff 

Waterford Sports Partnership 

Dungarvan Country Market 

Dungarvan and West Waterford  
Chamber of Commerce 

Dungarvan Sailing Club 

Dungarvan School of Trad 

Dungarvan Tourist Office 

Dungarvan Town Council 

Dungarvan Hill Walking Club 

Encore Stage Academy 

Glór na nGael 

Eunice Power Catering 

Fortwilliam Estate 

IASC Seafood Bar 

Interlude Restaurant 

Lawlor’s Hotel 

Merry’s Gastro Pub 

Ormond Cafe 

Nutrilicious Food Company

Park Hotel 

Shamrock Restaurant 

Ní bhfaighfeadh ár bhféile leanúint ar aghaidh gan tacaíocht an phobail ghnó áitiúil agus ba mhaith 
linn ár mbuíochas a ghabháil leo siúd a ghlac ballraíocht inár gCiorcal na gCairde i gcomhair 2020.
Our festival could not continue without the support of the local business community  
and we would like to thank those who have joined our Friend’s Circle for 2020.

Seo a leanas roinnt dár gcairde / Some of our festival friends include:
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Friends Circle


