
Seveniñ : Tomm Moore ha Nora Twomey

SINEMA E BREZHONEG

ha

Seveniñ : Tomm Moore ha Nora Twomey

sekred kells

brendan

cartes brendan - copie:Mise en page 1 11/12/09  12:48  Page 1



En Iwerzhon an 9vet kantved, e-barzh abati kreñv Kells, emañ
Brendan, ur manac’h yaouank daouzek vloaz, o vevañ. Roiñ an
dorn a ra Brendan hag ar frered all da sevel ur voger-greñv, a
dalvez da zifenn an abati a-enep d’ar Vikinged.
Ober a ra Brendan anaoudegezh gant ar Frer Aidan, ur mestr
enlivour meur zo ul levr enlivet burzhudus, brudet met diechu,
en e zalc’h. Ha krog neuze an troioù-kaer eus ar souezhusañ !
Gant Aidan e tesk Brendan arz an enlivañ, ha diskouez a ra
bezañ donezonet-euzhus war an arz-se.
Evit gellet peurlivañ al levr, hag en ur vont a-enep d’e aon, ez a
Brendan e-maez an abati evit ar wech kentañ, betek ar c’hoadoù
hud, e-lec’h ma zo kuzhet boudoù mojennel dañjerus. O c’hedal
anezhañ emaint… Eno e ra anaoudegezh gant Aisling, ar
bugel-bleiz yaouank, a skoazell anezhañ.
Ha dont a ray a-benn Brendan da gas e gevredi da benn vat,
daoust d’ar vandennadoù Vikinged a zo o tostaat ? Ha kap e vo
da ziskouez n’eus ket moger-greñv ebet efedusoc’h evit an arz
a-enep d’ar varbared ?

Sell aze ur gwir veaj e-barzh sevenadur Iwerzhon ! Ur
film-bevaat eo war ar vro-se e penn-kentañ an 9vet kantved,
d’ar mare ma oa an enezenn kroashent ar sevenadurioù
keltiek, kristen ha viking. Ur meskaj fedoù istorel gwir ha
darvoudoù ijinet, mojennoù Iwerzhon wechall, eo an
istor-mañ.

Film-bevaat / Bro-Iwerzhon, Bro-Frañs,
Bro-Belgia / 2008 / 1e15
Skrid : Fabrice Ziolkowski
Rener arzel : Ross Stewart
Story board : Rémi Chayé
Krouidigezh an tudennoù : Tomm Moore
ha Barry Reynolds
Frammañ : Fabienne Alvarez-Giro
Sonerezh : Bruno Coulais
Produiñ : Production Les Armateurs, Vivi
Film, Cartoon Saloon, France 2 Cinéma
Skignañ : Gébéka Films
www.gebekafilms.com
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