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Ar filmoù

Evit ar c’helc’hiadoù 1 & 2:

AR YETI
Savet gant Jindrich Liska
Film-bevaat / Slovakia / 1992 / 9 mn 30
Estroc’h evit ar vugale a vez o hunvreal diouzh ar goañv. Ar vuhez a grog er boulo-
moù-erc’h, a ya d’ber tudennoù pennañ ar rummad kontadennoù-mañ. Un droiadig 
kaer e bed hunvreoù ar broioù slav…
Er rann-mañ e saver ar goulenn : daoust hag-eñ zo deus ar yeti pe get ? Tud zo a 
soñj dezhe n’eo ken hemañ ’met ur boulom-erc’h bras. Sell aze istor ar boulom-se…

Evit ar c’helc’hiadoù 2 & 3 : 
ARRIETTY, BEDIG AR SKRAPERIEN
Savet gant Hiromasa Yonebayashi 
Film-bevaat / Japan / 2010 / 1 e.zh 34 

Un tamm deus istor Shô eo zo kontet er film-mañ, ur paotrig 12 vloaz, o tont 
e-barzh goude ur c’hleñved. O paouez emañ ’n em staliañ ’ba ti e vamm-gozh, a 
vev gant he matezh. Un ti kozh digempenn e jardrin eo hemañ, e kornôg Tokyo. 
Eno, dindan ar planchod, emañ un tiegezh o chom. Bezañ zo Pod, an tad, Homily, 
ar vamm, hag o merc’h, Arrietty*. Ha n’eus hini ebet er familh-se brasoc’h evit 
un nebeud santimetroù. Chom hep bezañ gwelet gant an dud vras eo o ger-stur. 
Met ober a ra ar paotrig anaoudegezh gant Arrietty. Ha sevel a ra etreze un istor 
karantez etre an 2 zen yaouank. Ret e vo d’ar plac’h yaouank bezañ kalonek-mat 
evit gellet miret ar paotrig e-mesk he mignoned.
Tennet eo ar film-mañ eus ar romant The Borrowers (Les chapardeurs e galleg) 
gant Mary Norton.

AR GROUFALO
Savet gant Jakob Schuh ha Max Lang
Film-bevaat / Breizh-Veur / 2009 / 27 mn
Diwar al levr Gruffalo gant Julia Donaldson hag Axel Scheffler 

O vale emañ ul logodennig e-barzh koadoù du-pod. En em gavet a ra gant ul 
louarn, un toud hag ur sarpant, hag a gav dezhe ez afe-hi d’ober ur pred a-feson. 
Pedet eo da gaout he merenn gante, pep hini d’e dro. Met fin-kaer eo al logoden-
nig, ha kontañ a ra dezhe he deus emgav gant ur… Gruffalo ! 
Petra ’ta eo ur Gruffalo ?
Kamm eo e zivskouarn, ur wenaenn vil zo gantañ war e fri, skilfoù lemm en deus 
ha dent ken lemm all. Spontus, neketa ? Padal ez eo gantañ he deus emgav al 
logodennig. Mont a rafec’h asambles ganti ?
 
Berzh bras en deus graet ar film-bevaat-mañ en tu all da vor Breizh, da heul 
berzh al levr m’eo tennet an istor-se dioutañ. Lakaet e oa bet war roll an Oscars 
e 2011, hag ur priz en deus bet e festival Annecy e 2010.

Berzh bras en deus graet ar film e-touez ar skolidi hag ar skolaerien. Gortozet e oa ar Groufalo, dre 
ma eo brudet an dudenn. Ar fed e vefe eus al levr e brezhoneg a zo talvoudus tre. Implijet eo bet 
hemañ gant kalz a skolaerien a-raok pe goude an abadennoù.

Berzh bras en deus graet ar film. Plijet tre eo bet ar skolaerien, ha skipailh Disney ivez, gant kalite 
an advouezhiañ. Ar wech kentañ e oa deomp advouezhiañ ha kinnig un droiad gant ur film produet 
gant ar Studios Ghibli. Klot a ra mat tre ar brezhoneg gant an aergelc’h krouet gant sonerezh Cécile 
Corbell, un delennerez a orin eus Breizh, savet ha sonet ganti kanaouennoù ha sonerezh ar film.



An aozadur

Abaoe miz Gwengolo 2005, pa oa bet sinet ar c’hendivizad nevez gant Dizale, e ra Daoulagad 
Breizh war-dro skignañ ar filmoù ha kenurzhiañ an abadennoù. Dibaoe seiz bloaz e vez graet ha 
skignet an dafar kehentiñ (ar skritelloù, ar fichennoù war ar filmoù hag an doser evit ar skolaerien) 
gant Daoulagad Breizh. Gant Dizale e vez roet an eilennoù (DCP, DVcam ha DVD).

Fakturennet e vez ur priz ingal da bep bugel : 2,50 euro.

Hervez al lec’h e vez aozet an abadennoù gant kevredigezhioù lec’hel pe gant Daoulagad Breizh 
war-eeun. War ziorren ez a ar rouedad skignañ abaoe eizh vloaz. Strivañ a ra Daoulagad Breizh 
hag he c’henlabourerien evit kavout lec’hioù nevez.

Hor genlabourerien :
E Aodoù-an-Arvor : Al Levrig
E Penn-ar-Bed : Brezhoneg e Plouzane, KLT, Mirdi ar bezhinerien e Plougerne, Ti ar vro Bro Leon, 
Ti ar vro Kemper, Ti ar vro Landerne-Daoulas, Sked, Ti-kêr Karaez
E Il-ha-Gwilen : Skeudenn Bro Roazhon
El Liger-Atlantel : Ajañs sevenadurel Breizhek Liger-Atlantel Morvan Lebesque
Er Mor-bihan : Emglev Bro an Oriant, Kreizenn sevenadurel Hermine, Divyezh Sant-Teve
E Pariz : Ti ar Vretoned

Ambrouget e vez pep abadenn, gant ar gevredigezh lec’hel, gant Daoulagad Breizh pe gant Dizale. 
Degemeret e vez ar skolidi ha kinniget e vez ar filmoù e brezhoneg atav.

Aozet e vez an abadennoù er sinemaoù da gentañ ha ‘barzh kreizennoù sevenadurel pe salioù plijus, dafar 
skignañ enne (luc’hvanner video). Feurmet e vez ar salioù neuze. Pa ‘vez re bell ar salioù-se diouzh ar skol 
pe ma n’eus ket dioute, e vez aozet an abadenn ‘barzh salioù all ha dafar skignañ a vez feurmet. Pa ne vez 
ket tu d’ober mod-all e vez skignet ar filmoù er skol.
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Evit ar skolajoù hag al liseoù :

THE RUNWAY
Savet gant Ian Power
Film faltazi / 1e41 / Bro Iwerzhon / 2010  

Tennet diwar fedoù gwirion eo ar gomedienn-se, a gont istor Ernesto, ul loman 
Kolombian a ya e garr-nij da flastrañ war ur gêriadenn a Vro-Iwerzhon. Ne oar ar 
paotr tamm ger saozneg ebet anezhañ. Anaoudegezh ouzh Paco a ra, ur paotrig 
nav vloaz, kastilhaneger nemetañ ar vilajenn, a zeuio da vezañ troer egile.
Daskemmañ a ra Paco buhez ha tremened douetus an aerloman, o kontañ da 
gement hini ez eo Ernesto un haroz, un den a vrud, peadra da sevel annezidi ar 
gêriadenn asambles gantañ evit ma vo savet e garr-nij en-dro.
Un diduamant a-feson eo ar film-se, a c’heller mont da welet gant e familh, adal 
eizh vloaz. Ur film fromus, fentus ha leun a suspens... 
Advouezhiet eo bet ar film e brezhoneg gant Dizale e fin 2012. Ur ral dra avat, 
n’eo ket bet eilet ar film e galleg c’hoazh.

Bep bloaz ez a skolajidi un nebeud skolajoù da welout ar film-bevaat kinniget d’ar c’helc’hiad 3. 
Reoù all a c’houlenn diganeomp filmoù faltazi a glot muioc’h gant ar skolajidi. A-bouez-bras eo e 
c’hellfemp respont d’ar goulenn-mañ. Dav eo deomp diorren al labour gant ar skolajidi. 



Bilañs hollek gant sifroù

An arvesterien : 
10 304 mont e-barzh 

e pep lec’h e Breizh hag e Pariz 
(1032 ouzhpenn e-keñver 2012) 

10 169 skoliad
48 stajiad eus ar stummadurioù hir brezhoneg (Mervent, Roudour, Skol an Emsav)

18 studier (Kelenn, Roazhon 2)
2 bugel eus ur vagouri
4 skoliad eus un IME

13 den deuet bet d’an abadennoù evit ar skolioù
50 mont e-barzh (bugale ha tud deuet) e Pariz, maez an amzer skol

5 361 mont e-barzh evit Ar yeti + Ar Groufalo (+ 687)
4 767 mont e-barzh evit Arrietty, bedig ar skraperien (+ 169) 

+ 176 mont e-barzh evit The Runway

170 skol 
(13 ouzhpenn e-keñver 2012), 

5 skolaj (+2) 
hag 1 lise (+1) 

+ un nebeut liseidi eus Karaez

skolioù publik divyezhek
skolioù katolik divyezhek

skolioù Diwan

Abadennoù e-maez an amzer-skol : 
> 1 abadenn gant pep film e Pariz (25 arvester evit pep film, bugale ha tud deuet)
> 2 abadenn gant filmoù all (e Karaez hag e Sarzhav) a zo bet aozet evit an dud deuet, diouzh 
noz, da vare an droiad.

77 lec’h skignañ 
(7 ouzhpenn e-keñver 2012) 

29 sinema gant dafar video (+3), 
28 dioute a zo gant dafar niverel (+3)

2 sinema hep dafar video (+1), 
23 sal gant dafar (-5), 
10 sal hep dafar (=), 

6 skol gant dafar (+5), 
7 skol hep dafar (+3)

 145 abadenn-skol
(5 ouzhpenn e-keñver 2012)

+ 2 abadenn maez an amzer skol

73 eus Ar yeti + Ar Groufalo (+3) 
72 eus Arrietty  (+1) 

2 eus The runway (+1)
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Bilañs hollek - Emdroadur
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Bilañs an droiad dre zepartamant

Kalzig a glasoù divyezhek a zo bet digoret en distro-skol 2012 : diwar ar 14 lec’hienn nevez, 8 skol 
o deus kemeret perzh en droiad.

Dibabet hon eus bet ober abadennoù er skolioù pa oa dibosubl dezhe mont da lec’h all da welout 
ar filmoù.

An niver a skolajoù hag a liseoù o kemer perzh a ya war gresk. Respontet hon eus bet d’ar goulennoù 
tra ken. Dav e vefe deomp ober ul labour ispisial davet an arvesterien-se. Ur goulenn a zo evit-se.

Mont a ra ivez war greskiñ an niver a arvesterien estroc’h evit ar skolidi (stajidi e stummadurioù hir 
war ar brezhoneg, studierien, tud deuet hag, evit ar wech kentañ, 2 vugel eus Magouri Landerne). 
Mat eo digeriñ an abadennoù skolioù da arvesterien all. Prantadoù eskemm talvoudus int.

Bep bloaz e teuomp a-benn da zesachañ skolioù nevez. Hag er c’hontrol, skolioù deuet dija er bloa-
vezhioù a-raok na vezont ket gwelet a-wechoù abalamour da abegoù liesseurt (raktresoù all a vez 
gante alies).

Kenderc’hel a reomp da vont war-zu sinemaioù nevez gant dafar (Kallag, Kastellin, Gwitreg) evit 
gwellaat kalite ar skignañ, ha pa savfe da geroc’h deomp.

Kresket mat eo an niver a arvesterien er 
bloaz-mañ (1032 arvester ouzhpenn, pa 
oa kentoc’h ur c’hresk a 500 arvester  bep 
bloaz dibaoe tri bloaz). Kresket mat eo 
ivez an niver a skolioù tizhet (16 ouzhpenn 
e 2012-2013, 6 ouzhpenn e 2011-2012).

Liammet eo al lamm-mañ ouzh kresk an 
niver a vugale skoliataet en hentennoù 
divyezhek (625 skoliad ouzhpenn e 2012-
2013).
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An droiad dre zepartamant ha dre gêr, gant sifroù
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Diaweladoù an emdroadur

War-zu un eil troiad:
Evit al lodenn vrasañ eus ar skolioù eo deuet an abadenn sinema da vezañ un emgav bloaziek na 
c’hwiter ket. Kustumet int. N’eus nemet kavout un deiziad a glot gant implij-amzer an holl, hini al 
lec’h skignañ hag ar skolioù tro war-dro, evit ma teufe ar brasañ niver a skolidi. Talvezout a ra, evit 
an aozer, kalzig a labour mont-ha-dont etre an holl. Er c’houlennaoueg bilañs bet kaset d’ar skolioù, 
zo bet respontet e meur a skol e oant dedennet gant un eil film e-doug ar bloavezh. Prederiañ a 
reomp neuze evit sevel un eil troiad. Ar filmoù bet advouezhiet un nebeud bloavezhioù-zo a c’heller 
kinnig d’ar vugale a-vremañ rak n’o deus ket bet gwelet anezhe. Bez’ zo deus ar filmoù, met gouzout 
a reomp  mat e vo ezhomm eus kalz amzer evit aozañ un eil troiad. N’omp ket sur e c’hello ar c’he-
vredigezhioù lec’hel gouestlañ muioc’h a amzer da se ha ni, Daoulagad Breizh, hon eus un diouer a 
amzer ivez. En soñj emaomp, evit 2013-2014, kinnig un eil abadenn e lec’hioù zo.

Ul labour ispisial gant ar skolajoù :
Ur goulenn war filmoù e brezhoneg a zo a-berzh skolajoù-zo. Dav eo deomp bezañ gouest d’e res-
pont, gant filmoù-faltazi, teulioù pedadogel hag ul labour ambrougañ ar filmoù. Dav eo deomp ivez 
kemer amzer evit mont war-zu ar skolajoù all.
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