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E deun ar c’hoadoù, e-lec’h ma vev loened 
gouez ha speredoù o fennoù loened, emañ ar 
Mab Kourjez, ur paotrig saovaj, o vevañ. 
Desavet eo gant e dad, ur pezh mell gwaz e varv 
ramz, chaseour meur ha debrer kig a bep seurt. 
Ur vevenn zo d’ar bed, zo bet lâret a-viskoazh 
gant an Tad d’e Vab, ha penn ar c’hoadoù eo ar 
vevenn-se. Padal, un deiz bennak, evit klask 
sikour d’e dad bet gloazet, ec’h a ar paotrig en 
tu all d’ar vevenn. Er gêriadenn dostañ e ra 
anaoudegezh gant Madenn, merc’h ar medisin 
a ra war-dro soagnal an Tad. Ganti e tesk 
kement tra zo da c’hoût war ar bed nevez-se, 
e-lec’h ma ne wel ket an dud ar seblantoù. 
Roñ�ed a welont atav, ha kontet e vez gante eo 
an Tad ur roñ�, just a-walc’h. Daoust ha tadoù 
e-giz ar re all eo ar roñ�ed ?

Film-bevaat / Frañs / 2012 / 1 eurvezh 35
Sevenour : Jean-Christophe Dessaint
Skrid-film : Amandine Taffin
Rener arzel ha livioù : Patrice Suau
Reizhañ ar bevaat : Nilsen Robin, Nicolas Debray, 
Victor Ens, Daniel Alcaraz
Son : Loïc Prian, Damien Boitel, Nicolas Becker
Frammañ : Opportune Taffin
Sonerezh : Simon Leclerc
Produiñ : Finalement
Skignañ : Gebeka Films - www.gebekafilms.com

Ur film tennet hag azasaet diwar romant Jean-François Beauchemin

Advouezhiañ e brezhoneg :
DIZALE / www.dizale.org
Treiñ-azasaat : Corinne ar Mero
Rener arzel : Laors Skavenneg
Detektiñ : Arno Vannier
Gant mouezhioù : Klet Beyer, Aziliz Bourges, 
Tangi Daniel, Jisel ar Gurudeg, Kristof Le Menn, 
Mai Lincoln, Manu Mehu, Jil Penneg
Son : Jean-Mari Ollivier
Skignañ ar stumm e brezhoneg - teuliad 
evit ar vistri-skol : DAOULAGAD BREIZH
02 98 92 97 23 / daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org
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