
Sinema e brezhoneg

film-bevaat
Ur programm3

Tri film-berr bev-buhezek, barzhek... ha hud !
Evit brasañ plijadur an danvez sorserien !

Lestromp diouzhtu
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strobinellus !

      
      
    

           
  

  
   

      
     

         
          

        
          
            

           
     

         
        

   

   
   

    
     

           
   

    
      

             
        

                    
               

                   
                       

                      

              
                     

 
 

 



  

 

      
      

 
  

 

Advouezhiañ e brezhoneg : DIZALE / www.dizale.bzh
Treiñ-azasaat e brezhoneg : Nolwenn Guignard 

Rener arzel : Laors Skavenneg
Skignañ e Breizh : DAOULAGAD BREIZH / 02 98 92 97 23

daoulagad.bzh@orange.fr / www.daoulagad-breizh.org
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Un tammig bihan
9 mn / 2011
Sevenet gant  Alicja Jaworski  
Produet gant PennFilm studio AB (Sveden)
E deroù an nevez-amzer e kustum ur pemoc'h zo 
mont d'al lenn gant plijadur. War an hent en em 
gav gant un heureuchin n'eus den o c'hoari 
gantañ pa n'en deus ket pikoù a-walc'h ; en em 
gavout a ra ivez gant ur vran he beg gwall hir, gant 
un oan glas ha gant ul leue e bikoù gwenn. Ar 
strollad loened-laouen-mañ, un tamm ispisial 
anezhañ, a gemero penn an hent betek en em 
gavout gant un touseg a ginnigo dezho seveniñ 
pep e het pouezusañ.

Un devezh fiskal kabidan
15 mn / 2010
Sevenet gant Nils Skapan 
Produet gant Juris Podnieks Studio (Letonia)
Treiñ a ra un devezh boutin evit ur c'hazh hag e 
vestrez d'un abadenn estlammus...

26 mn / 2013 
Sevenet gant Max Lang ha Jan Lachauer
Diwar al levr bet skrivet gant Julia Donaldson ha skeudennaouet gant Axell Scheffler 
Produet gant Magic Light Pictures ha Studio Soi (Rouantelezh-Unanet)

O kampiñ emañ ur sorserez jentil hag he c'hazh, e-kichen ul lenn. Torloiñ a ra laouen ar sorserez ur meskaj 
hud gant ar pezh bet kavet ganti tro-war-dro. P'emañ oc'h ouzhpennañ tokoù-touseg ruz e-barzh ar 
chaodouron, e krog hennezh da zic'hlannañ, ha tarzhañ a ra ar meskaj-hud kerkent ! ‘Blam d'an trouz e tihun 
un aerouant a oa kousket er biojoù. O vezañ ma oa an amzer o vont war fallaat, e lak ar sorserez hag he 
c'hazh en o soñj mont kuit war nij gant o skubellenn. Ne ouezont ket avat emañ an aerouant war o lerc'h ! 

An albom Ar valeadenn war valaenn zo bet embannet e brezhoneg gant An Here. 
Adembannet e vo gant TES (Ti-Embann ar Skolioù) e penn-kentañ 2016 hag un enrolladenn a vo da heul ar wech-mañ ! 
www.tes.bzh
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