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Fichenn deknikel ar filmoù :
Titl : Me eo an hini kreñvañ

Seveniñ : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck
Senario : Arnaud Demuynck
Bevaat, Kinklaj, frammañ : Anaïs Sorrentino
Sonerezh : Yan Volsy, Pablo Pico
Advouezhiañ e brezhoneg :
Trouzajoù : Céline Bernard
Frammañ ar son ha enrollañ ar mouezhioù : Philippe Fontaine
Meskañ  : Nils Fauth

Bro orin : 
Padelezh : 5 mun 51
Deuet er-maez e : 2018
Doare film : Film-bevaat 2D

Diverradenn : Leun eo kof ar bleiz. Bremañ m’eo torret e naon ez aio da bourmen er c’hoad.
Sur e vo a-du an holl eo eñ an hini kreñvañ ! Betek ma tegouezhfe gant un tamm touseg bihan 
vil...
-------------------------------------------------------------------------------------------

Titl : Me eo an hini bravañ

Seveniñ : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck
Senario : Arnaud Demuynck
Bevaat, Kinklaj, frammañ : Anaïs Sorrentino
Sonerezh : Yan Volsy, Pablo Pico
Advouezhiañ e brezhoneg : 
Trouzajoù : Céline Bernard
Frammañ ar son ha enrollañ ar mouezhioù : Philippe Fontaine
Meskañ : Nils Fauth

Bro orin : 
Padelezh : 5 mun 32
Deuet er-maez e : 2018
Doare film : Film-bevaat 2D

Diverradenn : Mintin abred eo gwall laouen ar bleiz Gwilhoù. Setu-eñ brav ha kempenn. Aet eo 
da bourmen er c’hoad a-benn diskouez e vraventez d’an holl. Emichañs e embanno pep hini eo eñ 
an hini bravañ. Met a-wechoù n’eo ket diarvar mont da vrabañsal...
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Fichenn deknikel ar filmoù :
Titl : Mennig Menn-Bleiz

Seveniñ : Arnaud Demuynck
Krouiñ grafek, rener arzel, frammañ : Pierre Mousquet
Bevaat : Pierre Mousquet, Marc-Antoine Deleplanque, Hubert Seynave, Lora D’Addazio, Laure 
Escadafals
Sonerezh : Alexandre Morier
Advouezhiañ e brezhoneg : 
Frammañ ar son : Philippe Fontaine
Trouzajoù : Céline Bernard 

Bro orin : 
Padelezh : 8 mun 47
Deuet er-maez e : 2017
Doare film : Film-bevaat 2D e toaz stummañ

Diverradenn: Ur menn-bleiz fier ha tenerus en deus divizet e oa deuet da vezañ bras a-walc’h 
evit mont da chaseal e-unan. Mont a ra war glask e breizhoù kentañ, met re vras int dezhañ pe... 
re fin...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Titl : Gwilhoù ar bleiz a zo deuet en-dro

Seveniñ, krouiñ grafek, bevaat : Pascale Hecquet
Senario : Arnaud Demuynck
Advouezhiañ e brezhoneg : 
Sonerezh : YeP (Yan Volsy et Pablo Pico)
Trouzajoù : Céline Bernard
Meskañ: Nils Fauth

Bro orin : 
Padelezh : 11 mun 22
Deuet er-maez e : 2019
Doare film : Film-bevaat 2D 

Diverradenn : Deuet eo en-dro Gwilhoù ar bleiz drouk, ha ne fell ket dezhañ e vefe torret e 
voazioù ! Dic’hoarzhin a ra p’en em gav gant Kabellig Ruz, hag hi gant he hent war-zu ti he 
Mamm-Gozh, ur pladad pufoù dienn ganti en he dorn. “Gwechall a oa gwechall” a lavar ar plac’hig 
dezhañ. Anat e vo dezhañ pa anavezo Mamm-Gozh hag ar gward-chase...
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Fichenn deknikel ar filmoù :
Titl : Gwilhoù Vras ha Gwilhoù Vihan

Seveniñ , senario, frammañ, rener arzel : Rémi Durin
Bevaat : Amélie Coquelet, Rémi Durin, Paul Jadoul, Pierre Mousquet, Célia Tisserant, Célia Tocco
Advouezhiañ e brezhoneg : 
Krouiñ ar son : Philippe Fontaine
Trouzajoù : Céline Bernard
Meskañ : Nils Fauth
Sonaozañ ha kempenn : Alexandre Brouillard, Gaspard Vanardois et le collectif L’Âme Strong

Bro orin :  
Padelezh : 13 mun 59
Deuet er-maez e : 2018
Doare film : Film-bevaat 2D

Diverradenn : Emañ Gwilhoù Vras o chom dindan e wezenn, laouen e-unan p’en em gav Gwilhoù 
Vihan, ur bleizig en deus divizet kompagnunekaat anezhañ. Met ne fell ket da Wilhoù Vras kaout 
kompagnunezh. Plijout a ra dezhañ bezañ sioul ha seder, evel boaz. A soñj dezhañ, atav.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Titl : Deomp da bourmen

Seveniñ , bevaat, frammañ : Hugo Frassetto
Senario : Arnaud Demuynck
Sonerezh : Alexandre Brouillard
Kempenn : L’Âme Strong (Alexandre Brouillard, Jessy Blondeel, Nicolas de Bassoff, Yann Gérardin, 
Arnaud Havet)
Advouezhiañ e brezhoneg : 
Frammañ ar son : Christian Cartier
Trozajoù : Céline Bernard
Meskañ : Nils Fauth

Bro orin : 
Padelezh : 4 mun 38
Deuet er-maez e : 2017
Doare film : Film-bevaat 2D

Diverradenn : Emañ pemp menn-bleiz o c’hoari er c’hoad. Poent dezho diwall rak emañ Tadig 
Bleiz o tont maez da lonkañ anezho ! Ur filmig da ganañ ha da c’hoarzhin, savet diwar ar rimadell 
anavezet.
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BLEIZI A BEP SEURT

Poltred ar bleizi drouk : 
sterniañ ha sonioù a washa skeudenn Gwilhoù ar bleiz

Tudennoù pennañ an holl verr-metradoù eo ar bleizi. Gwelet e vez bleizi drochoc’h an eil eget 
egile. Gant ar sterniañ hag ar sonioù e vez pouezet war berzhioù spontus ar bleizi e filmoù 
‘zo. Met ar poltred anezho a zo fentus ha barzhek ivez, evit terriñ skeudenn spontus Gwilhoù 
ar bleiz.

Menegomp ar sonerezh da echuiñ. Fromet e vezomp gantañ ha merket e vez ar gwask gant vi-
oloñsou ha violoñselioù o fraoñval, taboulinoù (toumperezh, binvioù-skeiñ) o tregerniñ ha notennoù 
ar bason. Fiñvadennoù ar c’hamera a washa an anken ha santimant an dañjer. Ober a ra “tilt” 
ar c’hamera (krenañ a ra pa yud ar bleiz, asambles gant ar spont a santomp, sañset) pe e vez 
sterniet ar bleiz gant ur gwel a-vras kraoñ-ha-trec’h evit kreñvaat e vrazentez. 

Er filmoù berr 1 ha 2 e vez meur a dalenn a-dost war berzhioù dañjerus ar bleizi da lavaret eo : 
 • O daoulagad : ganto e c’hellont gwelout en noz.
 • O divskouarn : ganto e c’hellont klevout betek 10 km tro-dro dezho.
 • O dent : 42 dant o devez ar bleizi (32 o devez an dud), ha gant o javed kreñv e c’hellont pakañ
    krog er preizhoù              
 • O favioù : ganto e c’hellont redek betek 65 km/eur.
 • O mojell vegek : ganti e c’hellont c’hwesha ul loen 3 km ac’hano ha betek tri devezh war-
   lec’h ma vefe tremenet. Ganti e c’hellont yudal ivez. Evel-se e c’hellont bezañ klevet gant ar
   re all ken pell a zek kilometr tro-dro dezho. 

Ouzhpennomp eo diliv ar bleiz er berr-metradoù 1 ha 2, pa ‘z eo 
livet an holl zudennoù all, pezh a lak anezhañ da seblant strizh, 
yen, ha spontus. Gant e skeud du e vez goloet al loened en em 
gav gantañ. E Gwilhoù Vras ha Gwilhoù Vihan e adkaver ur bleiz du 
hir-tre e vojell ha digenvez anezhañ. Feur ar bleizi a ziwall anezho 
ouzh ar glebor hag ar yenijenn. Pep spesad bleizi en deus e ban, a 
c’hell bezañ louet, rouz, gwenn pe ruz. 

An talennoù a-dost a ziskouez perzhioù heverk korf ar bleizi. Abalamour dezho o devez aon al 
loened all (hag an dud) rakañ. Kreñvaet eo ar santimant-se gant ar mod m’eo sterniet ar bleiz. 
Bewech m’en em gav gant un dudenn all emañ sterniet an talennoù war-grec’h (en amgin e vez 
diskouezet al loened all war-draoñ, evel ma vefent bihan ha gwan) pe e vez graet gant talen-
noù ledan (sterniet e vez ar bleiz eus ar penn-kil d’an troad), pezh a greñva ar santimant eo 
mestr war al loened all abalamour d’e vrazentez. E gwirionez e vuzul ar bleizi etre 1,40 hag 
1,80 metrad (en o zouez 30 pe 40 santimetr evit o lost). N’eo ket uheloc’h o divskoaz eget 60 pe 
80 santimetr. 
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Poltred ar bleizi droch ha barzhek : 
pellaat ouzh skeudenn spontus ar bleizi gras d’ar fent ha d’ar varzhoniezh 

Lod eus doareoù ar sevel-filmoù (fiñvadennoù ar c’hamera, dibab an talennoù, sonerezh) a gas 
skeudenn hengounel Gwilhoù ar bleiz drouk, met buan-tre e teu ar fent hag ar varzhoniezh da 
vrallañ skeudenn ar bleiz spontus evit ar vugale.

E pep film berr e vez fent. Krouet dreist-holl gant an adober : 

    • Er filmoù berr 1 ha 2 e sav ar bleiz ar memes goulenn bewech ma kouez gant un dudenn all.
    • Er filmoù berr 3 ha 4 e vez touellet ar menn-bleiz hag ar bleiz gant loened all finoc’h egeto.
    • Er film berr 5  e tremen devezhioù damheñvel pa soñj da Wilhoù Vras ez aio kuit Gwilhoù Vi-
     han.
     
     

Er berr-metrad 5 eo ar gerioù a lak ac’hanomp da c’hoarzhin : ne baouez ket Gwilhoù Vras da 
adlavar eo “bihan-tout” Gwilhoù Vihan. Er film berr 3 e kouez ingal ar menn-bleiz en ur poull-
dour pe just e-kichen, sed aze ur farsite. Er filmoù berr 1 ha 2 e vez pentet ar bleiz (an dud, 
e gwirionez, gw. III-1) evel brabañser, diboell (pa soñj dezhañ eo bravoc’h pe kreñvoc’h eget 
m’emañ). Ar film a ra al lu gant ar bleiz a deu da vezañ un dudenn droch pe chin memes. Ar 
sonerezh a zo un elfenn all a lak ar filmoù da vezañ fentus, droch ha lu pa ‘z a kement jestr 
graet gant ar bleiz gant ur son. O c’hoarzhin e kasomp kuit an anken hag an aon a c’hellomp 
kaout rak ar bleiz.

Barzhoniezh a zo ivez e pep berr-metrad hag a from ac’hanomp. Gant ar sonerezh, ar 
skeudennoù hag an istor e teu Gwilhoù ar bleiz da vezañ ul loen dudius ha kizidik. 
E Mennig Menn-Bleiz da skouer e c’hell ar vugale en em hevelebiñ ouzh ar menn-bleiz rak kalz a 
dra a chom dezhañ da zeskiñ c’hoazh. Oc’h en em hevelebiñ outañ e krou ar vugale empatiezh 
gant tudenn ar bleiz. Kemmet e vez neuze o sell warnañ (ha disavet e vez an aon o deus rak 
Gwilhoù). 
Gwilhoù Vras ha Gwilhoù Vihan a zo barzhek-kenañ pa vefe en e istor pe er stumm anezhañ. Ar 
skeudenn a ambroug ac’hanomp betek fromoù Gwilhoù Vras :
    • Parañ a ra an heol pa ‘z eo laouen./Glav a ra pa ‘z eo trist
    • Ar sonerezh a zegas soñj ur western deomp, pezh a washa santimant an digenvez pe memes         
     ar glac’har a santomp pa ‘z eo bet kollet Gwilhoù Vihan. 
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GWILHOU AR BLEIZ : EUS AR
GONTADENN D’AR FILM BEVAAT

Filmoù bevaet ur skeudenn war-lerc’h eben evit an holl 
anezho, gant teknikoù bevaat disheñvel.

Er programm-mañ e vez adwelet kontadennoù klasel evel Kabellig ruz, Tri femoc’h bihan, hag all. 
Pep berr-metrad a zo bet azasaet diwar levrioù evit ar vugale un identelezh gweled kreñv dezho. 
Graet e vez gant holl liesseurted teknikoù ar filmoù bevaat. 

Alies e vez azasaet lennegezh er sinema rak kar eo al levrioù hag ar filmoù. Evit gwir e teu 
skeudennoù difiñv al levrioù da vev er sinema gras d’an teknik bevaat ur skeudenn war-lerc’h 
eben. Pep film berr a zo anezhañ ur film bevaat graet gant teknikoù disheñvel (kreionoù pastel, 
tresadennoù-bev, livaj, stop-motion = stummoù graet gant toaz da stummañ, hag all).

Eeun eo ar mont en-dro : en ur framm (difiñv) e vo bevaet tudennoù. Fiñv pep tudenn er framm-
se a vo rannet e meur a bazenn (ur skeudenn war-lerc’h eben). Da bep fiñvadenn vihan pe da 
bep diblasamant bihan e vez tennet ur foto. Ma vez lakaet ar fotoioù an eil war-lerc’h eben ha 
ma vezont lakaet da zibunañ buan-tre e teu an dudenn pe an dra da vev ! 

Strobineller eo hon empenn (evel p’hon eus aon). Graet e vez touell-wel eus an dra-se. Ne zeu 
ket hon daoulagad a-benn da welet tout ar skeudennoù o tibunañ (ken buan ma ‘z a : 12 skeudenn 
e pep eilenn). Neuze e vez empentet ar fiñv gant hon empenn (ma vefe gorrekaet ar skeudennoù 
e vefemp gant fotoioù en un diaporama).



Da bep kontadenn he zeknik bevaat : 
daveoù al lennegezh

Me eo an hini kreñvañ ha Me eo an hini bravañ a zo bet azasaet diwar albomoù gant Mario Ra-
mos. Bevaet int bet e 2D gant paperioù didroc’het, ha frammoù livet. Arnaud Demuynck en deus 
graet gant teknik ar paperioù didroc’het niverel evit chom ar fealañ posupl d’an albomoù orin 
ha mirout neuz artizanel al levrioù. Labouret 
en deus o toujañ ouzh doare eeun an oberour 
da greioniñ. Chomet eo gant an destenn orin, 
krak-ha-berr ha fentus anezhi ha dibabet 
mouezhioù kemm mat etrezo. Gant se e pouez 
war ar c’heñverioù-nerzh etre an euzhvil hag 
an tudennoù bihan hag e lak anezho da vezañ 
tudennoù fentus ha droch : 
    • Boud, tomm ha galloudeg eo mouezh ar     b
       bleiz.
    • Bresk, uvel ha raktal eo mouezh an tud-
      ennoù en em gav gantañ. 

Mennig Menn-Bleiz a zo bet azasaet diwar ur gontadenn bobl eus hengoun Rusia : Gwilhoù 
sot. Ur film bevaat 2D a zo anezhañ. Graet eo bet gant toaz da stummañ gwasket (n’eo ket en 
ec’honenn !). Gw. Fokus war Mennig Menn-Bleiz. 

Eeunoc’h eo bevaat Gwilhoù ar bleiz a zo 
deuet en-dro, graet gant kreionoù pastel 
ha livaj mesket. C’hoari a ra gant istor 
Kabellig Ruz. 
Dudius eo klask ar perzhioù disheñvel 
etre ar gontadenn orin hag ar film bevaat 
azasaet diwarni.

Gwilhoù Vras ha Gwilhoù Vihan  a zo bet 
tennet diwar al levr Grand Loup & Petit 
Loup bet skrivet gant Nadine Brun-Cosme 
ha skeudennaouet gant Olivier Tallec. En-
nañ e vez diskouezet ur bleiz bras savet 
gant rizennoù livaj kroaz-digroaz. 

Gant ar ganaouenn Deomp da bourmen, un doare bevaat hengounel dezhi, e vez klozet an das-
tumad o c’hoari gant ar ganaouenn mil-anavezet.
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GWAREZIÑ AR BLEIZI : 
UR C’HANNAD EKOLOGEL

Loened en arvar abalamour da vab-den

Pep berr-metrad a ‘z a da gemm hon doare da empennañ Gwilhoù ar bleiz, evel m’hon eus gwelet 
a-raok. Gant ar fent a gaver el lodenn vrasañ eus ar filmoù berr e teu lod eus ar bleizi da vezañ 
fentus pe lu memes. Met barzhoniezh an teknikoù bevaat a ziskouez bleizi dudius deomp. An 
empatiezh a santomp neuze evit ar bleizi a zihun hor c’hizidigezh. Ur sell disheñvel a grouomp 
war ar bleizi, debrerien kig anezho ha loened en arvar er c’hoadoù lec’h ma vevont.

Heñvelaet e vez ar bleizi ouzh tud e pep berr-metrad. Gant fent e vezont lakaet d’ober evel 
tud evit tostaat anezho deomp hag evit echuiñ gant an aon (gw. I-1. Pellaat ouzh skeudenn spon-
tus ar bleizi). E mod-se e vez burutellet ha diskuliet perzhioù fall an dud hag en o zouez ar 
fed e lakfent ar bleizi en arvar.

Pep loen en deus e dalvoudegezh hag e berzh dezhañ : ar buzhug a rouesa an douar ha gant 
se e teu da vezañ douar mat, gras d’ar gwenan e c’hell ar plant strujañ... Talvoudegezh o deus 
ar bleizi ivez. Un elfenn int evit kempouez an natur pa zebront ar preizhoù ar gwanañ (evel 
moc’h-gouez pe girvi). E mod-se e reoliont kempouez al loened. 

Gwilhoù ar bleiz a zo deuet en-dro a gizidika ac’hanomp da warez al loened-se o kelenn deomp 
e rank an dud kaout madelezh outo. Aesoc’h eo deomp rak er film berr ne zebro nag ar vamm-
gozh nag ar plac’hig. Ar bleizi ne zebront ket an dud e gwirionez (spontet e vezont ganto). Met 
debrerien-kig a zo anezho. Bevañ a reont gant loened evel yourc’hed, kirvi, givri-menez, moc’h-
gouez ha deñved. Debriñ a reont lern, kizhier-koad pe lapined ivez. Hag a-wechoù betek pesked, 
amprevaned pe frouezh. Gallout a reont chom war yun e-pad meur a zevezh. Ezhomm o deus 
da zebriñ war-dro 2 gilo kig fresk bemdez met gallout a reont debriñ betek 10 kg en ur pred 
nemetken ma n’o deus ket bet debret abaoe meur a zevezh.

Diskouezet e vez ur bleiz brabañser, fier, a ‘z a 
da argadiñ ar re vunut e Me eo an hini kreñvañ ha 
Me eo an hini bravañ . Memes mod e vez goulennet 
ouzhomp soñjal diwar-benn hon doareoù direspet 
gant ar bleizi hag an dañjer omp-ni evito (a zo 
gwanoc’h egedomp !). Peogwir en deus emzalc’h 
un den e vo aesoc’h deomp en em heñvelaat ouzh 
ar bleiz-se. Ni eo ar bleiz hag ar bleiz eo an aer-
ouant bihan er fin. An aerouant bihan a zesk deomp 
e ranker bezañ habask ha doujañ ouzh kement 
spes loened a zo. 
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O zi : ar c’hoadoù !
Chom a ra ar bleizi e lec’hioù bras ha gouez evel dezerzhioù, fraostaj er C’hreisteiz, koadoù 
pe menezioù. N’eo ket ar pezh a soñjer alies, met ar bleizi a gustum bevañ e bagadoù, enno 4 
pe 5 bleiz. 
Anv a zo eus ar c’hoadoù e pep berr-metrad. Ar bleiz kentañ (an hini kreñvañ ha bravañ) a 
bourmen er c’hoad. Tadig Mennig Menn-Bleiz a ali anezhañ da chom e-barzh ar c’hoad e dibenn 
ar film. Gwilhoù ar bleiz en em gav gant Kabellig Ruz er c’hoad hag ar gward-chase a ali an-
ezhañ da vont da c’haloupat er c’hoad. Betek Gwilhoù Vras a zo o chom dindan ur wezenn. Ar 
c’hanaouennoù Deomp da bourmen hag Ar bleiz zo deuet en-dro a zo lec’hiet er c’hoadoù. 
E Frañs e vez gwarezet ar bleizi er vro a-bezh evit ma vefe doujet ouzh ar spesad hag e an-
nezoù. Perc’henned an tropelladoù o deus aon e teufe ar bleizi da vezañ re stank p’eo nec’het o 
difennerien e vefe nebeutoc’h anezho. Bep bloaz e vez divizet ped bleiz a c’heller lazhañ. 

Ul lec’h mat evit degemer bleizi eo Breizh gras d’he c’hoadoù ha d’he lanneier. Evit a sell ouzh 
an istor ez eus bet bleizi e Breizh abaoe pell. Er bloavezh 1800, hervez doare, e veve etre 200 
ha 300 anezho e departamant Penn-ar-Bed. D’ar mare-hont e veze argarzhet ar bleizi, an dud 
a oa en disfiz outo hag e kredent e forzh mojennoù ha brizhkredennoù diwar o fenn. Evit gwir 
e voe lazhet 500 bleiz, 50 e Penn-ar-Bed en o zouez, d’ar bloavezh-hont. Ar bleiz, loen aonik 
ha didrouz anezhañ, a oa aet diwar wel e Breizh e 1906. Met 
e miz Mae 2022 ez eus bet gwelet ur bleiz e-unan e Menez 
Are, douar a vojennoù hag a istorioù. A nevesoc’h ‘zo e oa bet 
kavet dañvadezed divouzellet gant saverien-chatal e Lopereg, 
er Fouilhez hag en Uhelgoad e miz Here 2022. Ur pennad 
gant arsellva ar bleizi (Observatoire du loup) en deus kadar-
naet ez eus pevar anezho etre Brest ha kornôg Kemper, pezh 
a dalvez e c’hellfe al loen bezañ deuet en-dro da Vreizh.

Anv a zo neuze eus an ekologiezh er programm-mañ. O kizidikaat ac’hanomp ouzh skeudenn ar 
bleizi e klask pep berr-metrad lakaat ac’hanomp da brederiañ war hon doare da gompren an 
natur. Daoust hag e rank mab-den merañ an natur ? Pe daoust hag e rank doujañ ouzh an natur 
c’houez ? Gant se ez eus doareoù da genvevañ gant ar bleizi, deomp d’ober evit ma vefe graet. 
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KINNIGOU PEDAGOGEL

War-lerc’h an abadenn : 
    • Peseurt film berr en deus plijet deoc’h ar muiañ ? 

    • Peseurt bleiz en deus plijet deoc’h ar muiañ ? 

    • Petra a zo heñvel ha petra a zo disheñvel etre ar bleizi kinniget er filmoù berr ? 

    • Penaos e vez roet ar bleiz da welet ? War grec’h, talenn a-dost war e zent pe kizidik, en 
      arvar abalamour da vab-den, fentus...

    • Peseurt fromoù a deu deoc’h ? Spont pe dristidigezh, c’hoarzh...

    • Peseurt troioù larvar hoc’h eus klevet en trede berr-metrad ? Marnaoniet, un taol gwink, un 
      taol bouc’hal en dour, hag all. 

    • Diwar ar filmoù berr hag un nebeud enklaskoù, lavarit petra eo perzhioù heverk ar bleizi 
     (da skouer : o fouez; etre25 ha 40 kg e Frañs/ o daoulagad/ o mojell/ o lost, hag all.gw.l-1.) 
    
    • Peseurt gerioù implijet gant bleiz a ziskouez eo brabañser ha fier ? Droukprezeg war an 
      aerouant bihan : « tamm traig euzhus », « penn-artichaod bein-gagn », « penn brikoli vil» 
     « penn-toaz », ar moc’h : « kig-sall o pourmen  » 
         
    • Penaos e komz ar bleiz diwarnañ e-unan e Me eo an hini bravañ ? « Diskouez d’an holl ma  
     braventez»,  « N’eus bleiz cheuchoc’h egedon-me », « O parañ ha skediñ ‘vezan. O sterede-
     nniñ hag o vurlutann. Slêrijennet ‘vez ar c’hoad gant ma bezañs », « Me zo gwir aotrou ar
     c’hoad-mañ ». 

    • Gant peseurt gerioù e ra ar bleiz evit aroueziañ e nerzh e Me eo an hini kreñvañ ? « Me 
      zo un aneval mut, unan kri », « Me eo ar roue », « Spourouner-meur ar ch’oadoù».

    • Kavout an disheñvelderioù etre ar gontadenn Kabellig Ruz hag ar berr-metrad Gwilhoù ar
      bleiz a zo deuet en-dro.
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BONUZ ! 
Sellomp a-dost ouzh ar berr-metrad 

Mennig Menn Bleiz
Menning Menn Bleiz a zo ur gontadenn anezhi, lec’h m’eo treset 
an tudennoù gant linennoù tev tro-dro dezho ha livioù a-blat. 
Bevaet int war frammoù graet gant toaz da stummañ gwasket 
e gorreadoù 2D.
Da gentañ e treser an holl dudennoù, da heul e klasker war 
un urzhiataer peseurt stummoù ha peseurt livioù a gloka ar 
gwellañ. An tudennoù o deus servijet da batrom war-lerc’h evit 
ar bevaat.

An endro a zo bet savet gant toaz da stummañ : gwez, bleuñv, 
menezioù, koumoul... a zo bet lakaet asambles war-lerc’h evit 
krouiñ an endro. Ar stummoù e toaz da stummañ a zo bet la-
kaet war ur bank-titl, a-us dezhañ ur benveg foto ha luget 
d’un urzhiataer : o poltredi pep elfenn e c’heller implijout an 
urzhiataer war-lerc’h evit liesaat an elfennoù er memes framm 
(pa vez meur a venez pe a goumoul, da skouer).

Oc’h ober gant ur meziant e vez lakaet skeudenn an 
endro er foñs. Tresañ a c’heller ober war ur c’halk a 
vez lakaet war-c’horre.
Da skouer, amañ e-keñver e weler Menning Menn 
Bleiz en ur poz kentañ e mouk, ur poz all e glas hag 
ur poz etre e du (esaouenn). Goude-se e vez livajet 
an dudenn war an urzhiataer : glas teñval ha glas 
sklaer evit ar bleizig.

Da heul e ranker enframmañ an elfennoù en endro. Da sk-
ouer, an takennoù dour a gouezh diwar ar bleizig pa vez sachet 
maez eus ar poull gant e dad : livajet e vezont war galk an 
urzhiataer gant neuz an toaz da stummañ. Ar memes tra a vez 
graet evit fiñvadennoù an dour.

Da echuiñ e vez ouzhpennet : ar son, an aergelc’h, mouezh an tudennoù, ar sonerezh.  

Goude-se eo bet lakaet an tresadennoù en ur me-
ziant frammañ evit sevel ur story-board, a denn 
d’ur plankenn bannoù treset hir, ennañ war-dro kant 
brastres. Ennañ e vez didroc’het pizh ar film a-bezh, 
un dalenn war-lerc’h eben. Menegiñ a ra penaos e 
vez sterniet, pelec’h emañ ar frammoù, an tuden-
noù hag ar c’hamera, ha petra a c’hoarvez. Ennañ e 
kaver an holl dabutoù hag an trouzajoù. Diskouez-
et e vez pep talenn gant menegoù ha tresadennoù 
niverennet war urzhiataer.
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DANVEZ

• Doserioù pedagogel all, sevennet gant : kreizenn sevenadurel “Les Grignoux”: https://www.
  grignoux.be/fr/dossier/490/loups-tendres-et-loufoques

• https://www.atmospheres53.org/wp-content/uploads/2019/05/LOUPS-TENDRES-ET-LOU    
  FOQUES.pdf

• https://www.lenavire.fr/valence/medias-pages/enseignants/Loups-DocPeda-20200824-171201.
  pdf

• Danvez war ar film ( teuliad kealouiñ, teuliad pedagogel, fotoioù, hag all.) : http://www.cinema-
  publicfilms.fr/films/loups_tendres_et_loufoques/

• Making of diwar-benn fardañ ar berr-metrad Mennig Menn-Bleiz : https://vimeo.com/31544739
  8?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=11470792 

• Danvez pedagogel (fotoioù tennet diwar ar filmoù berr) : https://jeunepublic.veocinemas.fr/
  loups-tendres-et-loufoques/

War ar film 

Teuliad sevennet gant Mathilde BOUREAU 
(Hanterourez sevenadurel ha kenurzhierez e Daoulagad Breizh)

Troet e brezhoneg gant : Lena Catalan Marcos

Daoulagad Breizh
13 straed/rue Michel Le Nobletz 

29100 DOUARNENEZ

02 98 92 97 23
daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org


