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Ceolchoirm Cheerios Childline 

Bhí an cheolchoirm Cheerios 2014 ar siúl oíche Shathairn san O3 Arena chun airgead a bhailiú 

do sheirbhísí tábhachtacha Childline.  

Bhí ceoltóirí móra le rá ag canadh ann, ina measc Boyzone, Olly Murs, Shane Filan, Hometown, 

Ryan Dolan. Ba é Nicky Byrne an láithreoir don oíche. Ócáid an-mhór is ea í gach bliain. 

Seans maith ag Stephanie! 

Tá Stephanie Roche fós san iomaíocht do ghradam domhanda, Cúl na Bliana de chuid FIFA. 

Bhí sí ina himreoir le Peamount United agus tá sí ina himreoir le foireann Náisiúnta Sacair 

na hÉireann.  

Níor bhuaigh Éireannach an gradam domhanda seo riamh. Níl fágtha sa chomórtas anois 

ach Roche, Robin Van Persie agus James Rodriguez.  

Beidh a fhios againn cé a bhuaigh ar an 12 Eanáir 2015. Scóráil sí an cúl i nDeireadh 

Fómhair 2013 in aghaidh Wexford Youths. Imríonn Stephanie le ASPTT Albi sa Fhrainc 

anois. Tá an físeán amaitéarach feicthe ag níos mó ná 3m duine ó shin.   

 

 

ROINN FROEBEL DON BHUN- AGUS LUATH- OIDEACHAS OÉMN, OLLSCOIL MHÁ NUAD, 

OÉMN, I GCOMHPHÁIRT LEIS AN IDIRBHLIAIN, COLÁISTE ALEXANDRA, BÁC 6.   

The Script ag láthair timpiste 

An tseachtain seo caite tháinig an banna ceoil The Script i gcabhair ar bhean 

óg a bhí i dtimpiste bóthair.  

Bhí an grúpa ar a mbealach go ceolchoirm nuair a chonaic siad timpiste bóthair 

ar an mótarbhealach i Sasana.   

Bhí an bhean óg sáite sa charr agus nuair a chonaic na ceoltóirí deatach ag 

teacht as an gcarr tharraing siad í amach go tapa go taobh an bhóthair.  

Buíochas le Dia ní raibh sí gortaithe ach bhí an-ionadh uirthi nuair a d'aithin sí 

príomhamhránaí an ghrúpa Danny O Donoghue. 

XFactor 

Bhí seó iontach ar siúl oíche Dhomhnaigh. Chan an grúpa Fifth Harmony  agus chan an t-amhránaí Idina 

Menzel ar an seó freisin.  

Bhí ar Lauren agus Andrea canadh arís. Ní bhfuair lauren go leor vótaí agus bhí uirthi imeacht ón seó. Beidh 

Fleur East, Andrea Faustini agus Ben Haenow sa chraobh!  

 

 

 

 

 
 


