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Kan ar Mor

Ur film sevenet gant  Tomm Moore
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O chom gant o zad emañ Glen ha Morgana, e lein un 
tour-tan war un enezenn vihan. Evit bezañ gwarezet 
diouzh dañjerioù ar mor int kaset gant o mamm-gozh da 
chom e kêr. D’ar c’houlz-se e kompren Glen ez eo e c'hoar 
vihan ur Selkie anezhi, ur voudigenn vor a zo gouest, 
a-drugarez d'he c'han, da zistrobinellañ ar voudiged hud 
bet sordet gant Sorserez he zouded. Glen ha Morgana eo 
dav dezhe talañ ingal ouzh an dañjer ha bezañ mistri war o 
anken a-hed o beaj estlammus. Rankout a reont stourm 
ouzh ar Sorserez ha sikour ar voudiged hud evit ma 
adkavfent o galloudoù.

Boudoù mojennel eo ar Selkied, damvaouezed ha damreu-
nigezed anezhe. Pa stokont an dour, o forpantoù kroc’hen 
reunig gwisket gante, ec’h eont da reunigezed. Pa vez ur 
gwaz en karantez gant ur Selkie e koach he forpant 
a-benn ma n’afe ket war he c’hiz e-barzh ar mor. Met pa 
vezont war an douar e tav mouezhioù ar Selkied. 
E-pad pell amzer e oa bet soñjet e oa ar reuniged boudoù 
sakr, ha pell zo e kaver anezhe e mojennoù ar Gelted. 
Soñjal a rae gant ar vartoloded e oant eneoù an dud aet da 
Anaon war vor. Un azasaat diwar ar mojennoù-se eo Kan 
ar mor, awenet gant mojenn ar Selkied e-mesk reoù all.

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

Skridaozañ : Will Collins
Rener arzel : Adrien Mérigeau
Sonerezh orin : Bruno Coulais, asambles gant Kila
Skignañ : Haut et Court
Produiñ : Cartoon Saloon (Iwerzhon), Mélusine 
Productions (Luksembour), Norlum (Danemark),  
Superprod (Bro-C'hall), The Big Farm (Belgia) 

Film-bevaat / 1e33 / 2014
Iwerzhon-Danmark-Belgia-Luksembourg-Frañs

            

         

          

  


