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Diverradenn ar film

Lodenn 1 

Mont a ra Shô, 12 vloaz anezhañ, da di e vamm-gozh war ar maez, evit diskuizañ a-raok un ober-
atedenn diaes eus e galon. A-boan ma lak e droad e-maez an oto ken eo sachet e evezh gant kazh 
an ti o c’hoari ’barzh ar jardrin bras. O chom da sellet ouzh ur vodenn emañ ar c’hazh. Tostaat 
a ra Shö ha gwelet a ra ur plac’hig munut-munut o tec’hel kuit, ur brank bleuñv ganti ’barzh he 
divrec’h, dre ur c’hael aveliñ a sko e kav an ti.

Arrietty eo ar plac’hig, hag he bed dezhi eo kav ti mamm-gozh Shô, pa vev ennañ asambles gant 
he familh. Evit he mamm Homily, just a-walc’h, eo ar bleuñv eo bet o kerc’hat. Un devezh ispisial 
eo evit ar plac’hig : prometet en deus e dad Poddo dezhi e kasfe anezhi d’ober he zroiad skrapat 
kentañ. Entanet eo ar plac’hig gant ar soñj. Dav anzav n’eo ket gwall fentus he buhez ’barzh kav 
ti mamm-gozh Shô. N’anvez nemet tud he ziegezh, ha ne oar ket he zad nag he mamm hag-eñ zo 
reoù all a seurt gante pe get. A-bouez eo da Arrietty, neuze, ar prantad-amzer-se o vezañ gant he 
zad. Nec’het-bras eo Homily, ha diskouez a ra pegen ankeniet eo. Met soñj he deus ivez goulenn 
gant Poddo degas mouchoueroù ha sukr deus o zroiad.

Erruet eo ar c’houlz meur ha Poddo, Arrietty o vont d’e heul, a ya dre salioù du ar c’hav. Mont ha 
dont a ra evel ma kar, pa anvez gwall vat al lec’h diaes-se. Ehan kentañ : ar gegin. En em gavet a 
reont o-daou e-krec’h ur pres bras, ha ret eo da Boddo diskenn betek an douar a-raok pignat gant 
ur pres all, evit gellet pakañ un tamm sukr. Lorc’h zo en Arrietty, bamet o welet pegen aes eo d’he 
zad mont ha dont er pezh. D’he zro eo bremañ. 
Diskenn a ra betek an douar ha tapet a ra an tamm sukr 
kaset dezhi gant he zad deus krec’h. A-raok ma’z afent 
kuit dre un hent-kuzh en ul lugell dredan, eo sachet evezh 
Arrietty gant un nadoz gwriat. Sell aze ur c’hleze deus ar 
c’hentañ hag a vent ganti ! 



Didrouz e chom Arrietty war hent an distro, ha ponner he zreid ganti, met frealzet eo gant Poddo. 
Ne rannont grik da Homily, evit ma ne bennfollfe ket. Abalamour da reolenn ar skraperien : bezañ 
gwelet gant un den a dalv mont kuit en harlu.
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Ur souezhenn vras he deus ar plac’hig da heul. En em gavet a ra, asambles gant he zad, e-barzh ur 
sal a vent gante he mogerioù hag an traoù enni ! En gwirionez ez eo unan eus pezhioù ti pomp-
inelloù mamm Shô. Un ti deus ar c’hentañ eo evite, sur ha n’eo ket marteze ! Met difennet eo 
stokañ an traoù zo e-barzh, e-ken-kaz ma vije sachet evezh tud vras an ti gante. Ur mouchouer eo 
deut Poddo da gerc’hat an taol-mañ. Met dres d’ar c’houlz pa ’maint o tapet krog er mouchouer 
e wel Arrietty, souezhet-naet, zo unan bennak o sellet outi. Daoulagad bras, a zo re Shô, staliet er 
pezh-mañ, zo paret warni. Seblant a ra d’ar plac’hig eo chomet red an amzer a-sav. A-benn ar fin, 
feuket o vezañ bet gwelet, e tec’h kuit evit mont da adkavet he zad. Hag ankouaet ganti an tamm 
sukr war he lerc’h…

Lodenn 2

D’an deiz war-lerc’h an troioù-kaer-se emañ Arrietty e-tal 
kichen ar c’hael aveliñ, hir he amzer ganti. Glav a ra, ha tra ebet 
d’ober. A-greiz-tout, en tu all d’ar c’hael, e teu un dorn bras-
hardî da lakaat un tamm sukr asambles gant ur gerig. O paouez 
emañ Shô degas dezhi ar boued laosket ganti war he lerc’h. 
Leuskel a ra Arrietty an tamm sukr e-lec’h m’emañ ha mont a ra da gelaouiñ he zud. Spontet eo 
Homily pa gompren pezh zo c’hoarvezet d’an noz a-raok. Krak eo Poddo : difennet groñs eo ke-
mer an tamm sukr, e-ken-kaz ma vije sachet evezh ar paotrig muioc’h c’hoazh.

D’an deiz war-lerc’h e tistro an amzer gaer. Devezh kannañ zo. Sikour a ra Arrietty he mamm da 
lakaat an dilhad en pign, ha pakañ ur bannac’h heol war ar memes tro. Sellet a ra, mantret, an tamm 
sukr laosket war blas, ha damzebret gant ar merien. Graet eo he soñj ganti : mont a ray en tu all 
d’ar reolenn, ha komz a ray gant Shô.
He c’hleze ganti en em sil betek kav an ti. Ha dre ar jardrin ez a betek ar plant a bign war mogerioù 
an ti. Ur wech erruet war vord prenestr kambr Shô e tiwall mat ne vefe den ebet evit gwelet anezhi. 
Ha krogiñ a ra da gomz gant Shô, dre guzh.
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A-greiz-tout e teu ur vran vras dirollet. Dedennet-bras eo gant Arrietty. Darbet eo dezhi bezañ pa-
ket, met aet eo ar vran he fenn da gentañ e-barzh al lien-trap pikerezed. Krial a ra forzh pegement, 
ha dont a ra ar vatezh, Haru, betek e kambr Shô. Kas a ra honnezh ar vran kuit er-maez. E-keit-se, 
didrouz-kaer, e teu a-benn Shô da dapet Arrietty en e zaouarn. En em c’houlenn a ra Haru gant 
petra eo bet sachet al loen e-barzh an ti. Met Shô ne rann ket grik. Ur wech e-unan en-dro e wel 
eo tec’het Arrietty kuit.

D’an noz-se, deus taol, e lâr Haru ha Sadoko pegen trist eo ne vefe ket mamm Shô, o labourat 
amañ hag ahont ingal, asambles gant he mab da vare e oberatadenn. Met Shô ne seblant ket be-
zañ klevet anezhe, o kantren emañ ’barzh e soñjoù. En ur vont d’he c’hambr e lâr mamm-gozh 
Shô dezhañ ez eo evit he merc’h he doa lakaet da sevel un ti pompinelloù. En gwirionez e oa bet 
kontet dezhi, gant he zad, e oa boudoù munut ’barzh an ti. Abaoe he deus hunvreet e teufent da 
chom e-barzh an ti bihan, un deiz bennak. Met gwech ebet n’he deus gwelet anezhe, ha goullanter 
eo chomet an ti bihan.

Met n’eo ket echu an afer evit ar plac’hig : war an hent da vont d’ar gêr emañ Poddo o c’hedal 
anezhi. Re a herder he deus diskouezet an taol-mañ. Chom a ra Poddo ha Homily etre daou : ha 
ret e vo kuitaat an ti ?
Haru n’eo ket bet touellet gant gevier Shô. Goulenn a ra titouroù war un ti dic’houennañ razhed, 
hag ober a ra anv deus boudoù bihan e ti mamm-gozh Shô.

Lodenn 3 

D’an deiz war-lerc’h e chom Shô a-sav, ur wech ouzhpenn, dirak ar c’hael, ha laoskel a ra eno ur 
gerig hag ur fleurenn evit Arrietty. Goude-se e ya da c’hortoz anezhi er jardrin, hep bezañ taolet 
pled emañ Haru war evezh… Met Arrietty ne zeu ket. Deus noz, souezhenn evit ar plac’hig ha 
Homily : gloazet eo bet Poddo pa oa o klask skrapat traoù, ha sikouret eo bet gant Spiller. Tru-
garekaet eo hemañ gant an holl, a ra da vat war e dro. Diskouez a ra dezhe n’int ket ar re nemete 
deus o gouenn er vro. Kaset eo betek ar c’hael gant Arrietty, ha nijal a ra kuit, a-drugarez d’an avel 
dindan e gab.
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Met dalc’hus eo Shô, ha pa ne ouife ket c’hoazh en deus un enebour bremañ. Sioul eo pep tra e 
ti Arrietty, pa grog ar mogerioù da grennañ a-greiz-tout, hag ar solier a ya kuit war-nij. Buan-kaer 
goude eo an arrebeuri a nij kuit. Spontet eo Homily ha darbet eo dezhi semplañ. Amzer dezhi 
kompren pezh a c’hoarvez e ya deus ar spont d’ar souezh ha goude d’al levenez : o paouez emañ 
Shô profañ kegin an ti pompinelloù dezhe. Ken entanet eo gant ar pezh en deus graet ken n’en 
deus ket gwelet Haru o sellet pizh outañ. Ha gwelet a ra-hi un dra bennak en deus laosket da gou-
ezhañ, hep goût dezhañ.

Evit Poddo e teu an traoù da vezañ re ziaes evit ar familh. Daoust d’e wreg goulenn gantañ soñjal 
mat ha gortoz c’hoazh e tiviz eo poent dezhe mont kuit. Bezañ graet anaoudegezh gant Spiller en 
deus roet c’hoant bras dezhañ klask reoù all a seurt gante. Mont a ra Poddo kuit an hini kentañ, 
evit aozañ o dilojadeg. E-keit-se eo ret da Arrietty ha d’he mamm pakañ o zraoù. 
A-raok mont kuit he deus graet Arrietty he soñj mont da gimiadiñ ouzh Shô. Mont a ra da gavet 
anezhañ er jardrin, e-lec’h m’eo kustum da vont war astenn e gorf. Kas a ra dezhañ e fleurenn 
en-dro, ha diskouez a ra d’ar paotrig eo ar wech diwezhañ e welont an eil egile. Lâret a ra Shô 
d’ar plac’hig e vo graet un oberatadenn a-bouez dezhañ, hag e c’hallfe mervel. Met troiñ a ra o 
c’haozeadenn da fall : rebechiñ a ra Arrietty d’an dud distrujañ pep tra, ha Shô a lâr dezhi emañ 
gouenn ar skraperien o vont da get…

E-keit-se emañ Haru o c’hoari he lod. Ur vurin a zo dirak ar pres a gas da di Arrietty. Kompren a 
ra Haru, buan-kaer, zo ul liamm etre an dra-se hag ar skraperien. Tennañ a ra ar strap, ha solier an 
ti bihan goude, evit en em gavet tal-ouzh-tal gant Homily, tost da gaout un taol-galon.
Haru a dap krog e Homily, ’n em lak da vuzhugenniñ forzh pegement. Lakaet eo ’barzh ur pod 
gwer gant ar vatezh, hag ar pod ’barzh ar selier, kuzhet mat. Sur eo Haru zo skraperien all estroc’h 
evit Homily o vevañ ’barzh planchod an ti. Pellgomz a ra buan d’an ti dic’houennañ razhed. Sur 
eo-hi a savo reuz diwar ar pezh he deus kavet.
D’ar c’houlz-se e teu Arrietty en-dro d’ar gêr. Goullanter an ti. Pennfollet eo, ha mont a ra da 
c’houlenn sikour gant Shô, a zo ’barzh e gambr. Sur int eo ar vatezh zo kaoz. Ret eo dezhe kuzhat 
fonnus kement prouenn zo zo deus Arrietty hag he familh. Met soñjet he doa Haru e rafent, ha 
prennet ganti dor kambr Shô. E-keit ha m’emañ Shô o vont er pezh all dre ar prenestri en em sil 
Arrietty er pezh all-se a-benn dihoubañ ar prenestr all. Kap eo Shô bremañ da vont ha zont en ti. 
Diskenn a ra d’an traoñ evit cheñch plas da di Arrietty, ha pignat a ra en-dro da grec’h evit kem-
penn an ti pompinelloù. Bremañ ez eo ret kavet al lec’h m’eo bet kuzhet Homily ennañ gant Haru.
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Soñjal a ra da Shô emañ er gegin, pa ne fell ket d’ar vatezh kuitaat ar pezh-se. Sachañ a ra evezh 
Haru e-keit m’emañ Arrietty o furchal. Kavet a ra he mamm er selier, ha dieubiñ a ra anezhi. Met 
spontet eo Homily gant Shô c’hoazh.

Erruet zo daou zen eus an ti dic’houennañ razhed, ha Sadoko, mamm-gozh Shô. Redek a ra Haru 
betek enne, hast ganti diskouez dezhe ar pezh he deus dizoloet. Siwazh dezhi ne chom roud ebet 
eus ti Arrietty e-barzh ar planchod. Nag en ti pompinelloù, e-lec’h m’emañ pep tra en e blas. Ha 
Shô, war e wele, a ra van bezañ chomet difiñv e-barzh e gambr. Ur brouenn a chom… Kaset eo 
mamm-gozh Shô d’ar gegin, met Haru n’eo ket kap ken da ziskouez Homily dezhi.

Deut eo an noz, ha distroet Poddo d’ar gêr. Er jardrin e kas e familh gantañ, hag an traoù o deus 
graet o soñj kas gante d’o zi nevez. O c’hedal anezhe emañ Spiller, e-tal kichen ur wazhig-dour, 
staliet war ur pod-te a dalvezo dezhe da vag. Krog emaint da vont e-barzh o bag, a gaso anezhe 
betek en ur vuhez nevez. Treuziñ a ra Shô ar jardin d’ar red, kaset gant kazh an ti. Skuishaat a ra 
buan, met fell’ a ra dezhañ lâret kenavo da Arrietty. Mont a ra Arrietty betek ennañ. Prest eo Spiller 
da vont d’he heul, ha d’en em gannañ gant an enebour-se, met kompren a ra n’eus ket da vezañ 
spontet gantañ ken.

Dont a ra Arrietty en-dro da gaout he familh ha Spiller, ha sellet a ra Shô oute o vont kuit gant red 
an dour, etrezek o buhez nevez.
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Tudennoù ar film
Arrietty

Ur plac’hig 14 vloaz eo Arrietty, bevig-bev, kreñv ha 
frifurch anezhi. Padal en em sant ivez en digenvez, pa 
n’he deus mignon ebet ha n’anvez nemet he mamm hag 
he zad. Ha ne oar ket he zud hag-eñ n’int ket ar re zi-
wezhañ eus o gouenn. 
Arrietty hag he re, hag ar skraperien dre vras, n’int ket 
boudoù hud. Bresk int ha krakvevañ a reont, en ur skra-
pat digant an dud kement tra o dez ezhomm da gaout. 
Met ur c’hoant kreñv da vevañ zo enne. Abalamour da 
se o deus ur reolenn aour : chom hep bezañ gwelet gant
an dud. Met torret eo ar reolenn-se gant Arrietty, a sav darempredoù mignoniezh gant ur paotrig, 
hag a lak, e-mod-se, he ziegezh en dañjer.

Shô

Ur paotrig 12 vloaz eo Shô, treut, klañv ha bresk an-
ezhañ.  D’un deiz bennak e-kreiz an hañv e 2010 e 
tegouezh e ti e vamm-gozh. Chom a ray eno da 
ziskuizhañ a-raok ma vefe oberataet e galon. Gwanaet 
eo gant ar c’hleñved. N’eo ket ur paotrig a ra kement-
se a draoù, ha pa glaskfe sikour Arrietty da vat. Ur pa-
otr speredek eo, sell aze e si mat kentañ.
Un dudenn c’hourel eo Shô, disheñvel-kaer ouzh ar re 
omp kustum o welet e filmoù ar Studio Ghibli. 

Ur paotrig dilorc’h, met doareoù romantel dezhañ. Skrapat a ra Arrietty evit bevañ, ha stourm a 
ra Shô evit chom bev. Dre an emgann renet gant pep hini evit ar vuhez en em santont tost an eil 
ouzh egile, ha sevel a ra ul liamm kreñv etreze o-daou. 

Poddo

Tad Arrietty eo Poddo. Ur gwaz tavedek eo 
hennezh, sekret, met frealzus evit e diegezh. 
Diwall a ra e re en ur vont da skrapat an 
traoù o dez ezhomm da gaout evit bevañ. E 
dachenn dezhañ eo ti mamm-gozh Shô. An-
vez a ra al lec’h peurvat, ha staliet en deus 
bet un doare pignerez, ur sistem poleoù ha 
dorioù kuzh evit ma vefe aesoc’h mont en ti. 
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Sadoko

Hunvreet he deus bet mamm-gozh Shô 
gant memes hunvre hag he zad-kozh, 
abaoe ma oa bihan. Gwelet en dije hen-
nezh skraperien en ti, hag e-pad pell 
en doa bet c’hoant da vevañ asambles 
gante. Abalamour da se en doa savet 
an ti pompinelloù evit mamm Shô, evit 
gellet degemer anezhe. 

Homily

Mamm Arrietty eo Homily. Ur vaouez ordinal, a ra 
war-dro he zi. N’eus ken ’met un dra ken a gont 
eviti : dav da bep tra en he zi mont plaen ha did-
rabas, ha bezañ klet. Spontidik eo, hag aon he dez 
ingal bezañ gwelet gant an dud vras, ha bezañ rediet 
da guitaat he zi klet. Bezañ paket gant Haru en do 
un efed mat : rediet e vo da vont e-maez an ti-se, ha 
da asantiñ d’an harlu. 

Haru

Ar vatezh kozh eo Haru, frifurch anezhi ha 
troet fall he spered ganti. Klevet he deus 
kontañ deus ar skraperien vihan. Met ma ve-
zont erruet-mat gant Shô, a wel anezhe evel 
boudoù par d’an dud vras, n’int ken ’met as-
tuz evit Haru, ha ret eo ’n em zisober dioute. 

Spiller

Ur skraper yaouank 12 vloaz anezhañ eo 
Spiller, a vev e-unan e-barzh an natur. 
Stumm ur saovaj zo warnañ, gant e groc’hen 
loen hag e zare da chom mut. O vezañ graet 
anaoudegezh gantañ e kompreno Poddo hag 
e re n’int ket ar re ’mete deus o gouenn. 
Tudenn enep Shô eo Spiller, tamm-pe-
damm. Nerzh ha startijenn zo ennañ, kap eo 
d’en em zibab e-unan war e vuhez pemdez. 

Met bevañ e-unan ne lak ket anezhañ da vezañ ken kizidik ha Shô pa vez asambles gant Arrietty.
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Evit dielfennañ ar film
Arvestoù kentañ : ober anaoudegezh gant bed Arrietty
Kerkent ha gant skeudennoù kentañ Yonebayashi e vezer mezvennet : c’hoari a ra gant meur a 
vent er skeudennaouiñ, hag aozet eo ar skeudennoù diwar ur sell a-blom p’emañ an tudennoù o 
pignat gant moger an ti. Trouzoù simpl ar pemdez a ya da dodion skrijus mekanikoù spontus, evel 
ar yenerez o fraoñval, a seblant bezañ o c’hourdrouz Arrietty vihan ha bresk.

Arrietty ha Shô o kejañ an div wech kentañ
Yonebayashi ne lak ket an daou ved tal-ouzh-tal tra ken. Er c’hontrefed, silañ a ra an traoù en ur 
mod soutil ha souezhus. E-mod-se e tizolo Shô pobl vihan an ti dre c’houloù aour ur c’houlaouenn-
goar, ha trolinenn ar plac’hig a-dreuz ur mouchouer. Leun a varzhoniezh eo an traoù boutin hag 
ur skeud doare sinaek e teu Arrietty da vezañ. Un ehan en amzer an dizoloiñ, berr, sioul, dieston. 
Bam ha barzhoniezh…
An eil gwech m’en em gavont asambles zo ken brav hag aozet ken fin all. Evit chom hep torriñ 
doare hud ar gejadenn gentañ e ra Yonebayashi gant stekoù dic’hortoz. Ne fell ket da Arrietty 
bezañ gwelet gant Shô, ha mont a ra neuze da goach a-dreñv da werenn kambr ar paotrig : evel 
ur skeud e vez gwelet, ur wech c’hoazh. War-lerc’h ez a da goach a-dreñv da gein Shô, evit ma 
n’hallfe ket Haru ar frifurch gwelet anezhi. Ingal a-walc’h eo da Yonebayashi e vefe pell an traoù 
deus ar wirionez (dleout a rafe mouezh Shô bezañ kreñv-hardî ha hini Arrietty diaes da glevet), 
barzhoniezh al leurenniñ eo pezh a gont evitañ. Unan deus bravañ arvestoù ar film eo ar c’hoari 
fin koach-koukoug etre an div dudenn, war vuzik strobinellus Cecile Corbel.

Un ton e livioù kelt e kinnig honnezh deomp, a gas da soñj deus orin ar Borrowers, ha pa vefe 
japanat da vat lec’hioù ar film choazet gant Yonabayashi. Melkonius eo an ton-se, ha leun a nerzh 
war ar memes tro, dres evel ar c’houblad ne vo ket evit peursevel e zarempredoù. 

Echuiñ e film a ra ar sevenour yaouank en ur mod etre : war a seblant ne c’hoarvezo droug ebet 
d’ar paotrig, Arrietty hag he familh a gavo repu e lec’h all, ha marteze e pado o gouenn ; met sant-
out mat a reer pegen trist eo an disparti etre an daou ved, bed an dud vras ha bed an hud. Roudoù 
eus skouer Hayao Miyazaki a gaver aze, ur seurt heklev eus ar filmoù Priñsez Mononoke pe Beaj 
Chihiro.

N’eus tra ebet c’hwitet er film. Mont a ra brav-kaer ar c’hinkladurioù er jardin, leun a vunudoù 
liesseurt, asambles gant bed munut ha resis ar skraperien. Ur volz sioul, leun a beoc’h, zo krouet 
gant Yonebayashi e-kreizig-kreiz kêr, ha ne sav reuz gant tudenn ebet, nemet gant Haru ar flaperez 
hag an dic’houennerien razhed, dizrouk ha dister. E bed Yonebayashi, ne vezer ket spontet da vat, 
ankouaet e vez buan an dañjer, ha pa c’hallfe ar c’hleñved pe marv ur ouenn bezañ trec’h.
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Ar sonerezh

Kanourez, telennerez, arzourez da vat eo Cecile Corbel, a zo brudet-mat e bed ar re a gar ar son-
erezh keltiek. Un nebeud bloavezhioù zo e ya-hi dre ar bed gant hec’h abadennoù sonerezh. Pro-
duiñ a ra he fladennoù muzik « pop rock keltiek », hag ober a ra berzh ingal gante. Deus Aostralia 
d’an Alamagn, deus Estonia d’ar Stadoù-Unanet, en ur dremen dre vroioù Europa, Breizh, he 
bro c’henidik, en o mesk, zo ur bern tud a zeu da selaou anezhi o sevel bedoù dezhi en he muzik. 
N’eo ket dre zegouezh ma’z eo bet bamet krouerien ar Studio Ghibli gant he mouezh strobinellus 
hag he zonioù peurlipet, ha m’o deus graet o soñj goulenn ganti sevel kanaouennoù ha muzik o 
oberenn nevez…

Abalamour da betra e ya asambles gwall vat ar sonerezh keltiek hag ar fantasy ? Hervez Yoneba-
yashi eo diazezet ar fantasy war ar sevenadur keltiek. E Breizh-Veur eo bet savet an oberenn tennet 
ar film diouti, ha gwriziennet don eo ar sevenadur keltiek, ent-se ar fantasy, en douar-se. Krediñ 
zo deus boudoù vunut n’eo ket stag deus ar bed kristen tamm ebet, pa ne soñjer ket, er relijion-se, 
e c’hall bezañ boudoù speredek all evit an dud. Ur sonerezh evit an ograoù, pe kanet gant lazoù-
kanañ, a ya gwall vat da heul istorioù savet diwar demoù kristen. Met pa vez kaoz deus boudoù 
vihan dreistordinal e vez gwell ober gant ur sonerezh keltiek, gwriziennet mat en Europa. Ha gou-
lenn gant Cecile Corbel sevel sonerezh ar film a oa naturel a-walc’h.

« E Breizh on bet ganet ha savet. Bouetaet on bet gant sevenadur ar vro, a zo don ennon. Evidon-me ez eo heñvel 
ma c’hanaouennoù ouzhin, kentoc’h evit bezañ stag ouzh ur mod soniñ bennak. Deus un tu all zo traoù boutin 
d’ar sevenadurioù kelt ha japanek. Ur plas bras a roont d’ar boudoù ijinet, d’ar speredoù, ha denel-kaer int pa vez 
kaoz deus bed ar marvailhoù. Istor korriganed a vev e-barzh un ti hag ur jardrin eo hini Arrietty, ha darempre-
doù dreistordinal o do gant unan bennak. Adkas a ra da soñj din deus ar c’hontadennoù hag ar mojennoù a veze 
kontet din du-mañ, pa oan bugel. 
Ent-se n’eo ket bet diaes din kemer perzh e kontañ an istor-se. » Cécile Corbel

Gant Cécile Corbel eo bet savet ha sonet ar c’hanaouennoù hag ar sonerezh.

Lennit ar pennad-kaoz klok war : 
http://www.buta-connection.net/films/arrietty_interview.php



Fichenn deknik ar film e brezhoneg

Advouezhiañ e brezhoneg : Dizale - www.dizale.org
Treiñ -azasaat : Jil Penneg
Rener an advouezhiañ : Laors Skavenneg
Mouezhioù : 
Arrietty : Nolwenn Korbell
Haru : Mona Bouzec
Homily : Marion Gwenn
Poddo : Tangi Daniel
Sadoko : Goulwena an Henaff
Sho : Riwal Kermarc’heg
Skignañ e Breizh : Daoulagad Breizh - www.daoulagad-breizh.org
Troidigezh an doser evit ar skolaer : Corinne ar Mero
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Evit gouzout hiroc’h pe m’ho peus c’hoant kaout skeudennoù eus ar film :
Daoulagad Breizh

13 straed Michel Le Nobletz BP 206 29 100 DOUARNENEZ
02 98 92 97 23 

daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org


