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Ed Sheeran ag teacht go Baile Átha Cliath arís! 

Is ceoltóir agus amhránaí é Ed Sheeran. Tá clú agus cáil air ar fud an domhain. Cúpla seachtain ó 

shin bhí ceolchoirm aige i mBaile Átha Cliath, ach ní raibh ach cúpla céad duine i láthair. Ní raibh 

spás do níos mó daoine. Thaitin an cheolchoirm go mór leis agus shocraigh sé go dtiocfadh sé ar 

ais i rith an tsamhraidh.  

Beidh trí cheolchoirm aige i Wembley i Londain i mí Iúil. Tar éis na gceolchoirmeacha i Londain, 

tiocfaidh Ed go Baile Átha Cliath do cheolchoirm amháin eile ar an 24 Iúil i bPáirc an Chrócaigh.  

Beidh na ticéid ar díol maidin Déardaoin ag 9.00. Beidh daoine ar fud na tíre ag lorg ticéad don 

cheolchoirm mhór seo! 

Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- Oideachas, Ollscoil Mhá Nuad, 

OÉMN, i gcomhpháirt leis an Idirbhliain, Coláiste Alexandra, BÁC 6.  

87ú bliain de Dhuaiseanna an Acadaimh: Oscars do scannáin 2014 aréir 

Ag an ócáid seo tugann an tAcadamh duaiseanna do na scannáin is fearr agus do na 

haisteoirí is fearr. Chuir Neil Patrick Harris bronnadh na nduaiseanna i láthair.  

Bhuaigh Birdman an Oscar don scannán is fearr. Fuair Eddie Redmayne duais dá ról sa 

scannán The Theory of Everything. Ghlac sé páirt Stephen Hawkings, an fisiceoir 

éirimiúil, sa scannán. Fuair Julianne Moore duais dá ról sa scannán Still Alice. 

Níor bhuaigh Song of the Sea Oscar. Rinne comhlacht cartúin Cartoon Saloon ó Chill 

Chainnigh an gearrscannán seo. Bhuaigh Big Hero 6 an duais sa rannóg sin.  

An clár teilifíse Glee críochnaithe  

Tá deireadh ag teacht leis an gclár teilifíse Glee tar éis sé shraith. Is clár é faoin scoil 

Willaim Mc Kinley High School. Bhí club sa scoil, Glee Club. Ba ghnáth leo bheith ag 

canadh agus ag damhsa.  

Rinne siad taifead ar an gclár deireanach i rith na seachtaine. Bhí brón ar na haisteoirí 

tar éis níos mó ná céad clár a dhéanamh. Beidh an clár deireanach ar an teilifís i 

Meiriceá an mhí seo chugainn. Níl dáta againn fós don chlár deireanach in Éirinn.  

 

 

 

Cúrsaí spóirt  

Sa tsraith iománaíochta, bhuaigh Baile Átha Cliath i gcoinne Chill Chainnigh. Bhí an bua ag Tiobraid Árann i gcoinne 

na Gaillimhe. Tá Baile Átha Cliath ag barr na sraithe anois. 

I gcúrsaí sacair, bhuaigh Liverpool i gcoinne Southampton leis an scór 2-0. Fuair Coutino cúl iontach sa chluiche. 

Cheap Southampton go raibh cic éirice tuillte acu nuair a leag imreoir ó fhoireann Liverpool lámh ar an liathróid 

agus é sa bhosca. Is cosúil nach bhfaca an réiteoir é.  

Bhuaigh Manchester City i gcoinne Newcastle United leis an scór 5-0. Chaill Manchester United i gcoinne Swansea 

City leis an scór 2-1. Bhuaigh Arsenal i gcoinne Crystal Palace.  

Níor athraigh an chéad chúig áit sa tsraith tar éis na gcluichí go léir. Tá Chelsea fós sa chéad áit agus tá 

Manchester City, Arsenal, Manchester United agus Southampton sa 2ú, 3ú, 4ú agus 5ú háit.  

 


