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France 3 Breizh hag Ofis Publik ar Brezhoneg zo a-gevret da reiñ Prizioù dazont ar
brezhoneg
D’ar Gwener 24 a viz Genver da 7 eur noz e sal an Triskell e Pont-’n-Abad.
Evit ar 17vet gwech e vo lakaet war wel birvidigezh ar vrezhonegerien war dachenn an embann, ar c’hleweled, ar sonerezh hag ivez war tachennoù ar vuhez publik ha kevredigezhel
hag evel-just priz brezhoneger ar bloaz. Kinniget vo an abadenn gant Goulwena an Henaff
ha Yann-Herle Gourves.
Al lid vo skignet war d’ar Sul 26 a viz Genver da 11 eur war France 3 Breizh.
Bep a briz a 1500 € a vo roet d’ar seizh loread meur gant Ofis Publik ar Brezhoneg en anv
Kuzul Rannvro Breizh. Priziet e vint ivez gant un oberenn arzel diwar-zorn ar priajer Guillaume Clermont eus Plogastell-Sant-Jermen. Mont a ray gant an eil hag an trede eus pep
rummad ur chekenn a 500 €.

ar re zibabet :
levrioù a faltazi :

• Yann Gerven evit « Traoù nevez », ur strobad danevelloù eus ar c’hentañ
troc’h. emb. Skol Vreizh.
• Herve Gouedard evit « Paul Sérusier ul livour e breizh », buhez faltaziet
al livour. emb Al Liamm.
• Erwan Hupel evit « Yudal » a daolenn deomp bed kriz ha hoalus ur mestr
-skol. emb. Al Liamm.

pladennoù kanet e brezhoneg :

• Gwennyn evit « Beo ».
• Dom Duff evit « Babel Pow-wow ».
• Rozenn Tallec-Yannick Noguet evit « Mouezh an diaoul ».

GwellaÑ oberenn kleweled :

• Lann Vraz sevenet gant Soazig Danielou, ar c’hentañ film hir e brezhoneg
a gont un istor karantez e bed ar saverien istr. Produet gant Kalanna, France
3 Breizh hag an teleoù lec’hel eus Breizh.
• A-hed an Dour, ur valeadenn war ribl kanol Naoned da Vrest gant Erik
Kudenkauf, produet gant France 3 Breizh.
• War an ton bras gant Lionel Buannic, ar sonerezh klasel kinniget en ur
mod skañv ha lañsus gant Claude Nadeau, kenbroduet gant Brezhoweb ha
France 3 Breizh.

a gleiz da zehou : Tudi Kernalegenn, Mevena
Guillouzic-Gouret, Yann Verney,Lorz Moal, Fulup
Travers, Rozenn Tanniou (ezvezant : Maela Hily).

Seizh den oberiant eus ar bed
sevenadurel a ya d’ober ar juri ar bloazmañ. Bodet eo bet d’ar Sadorn 23 a viz
Du e Pont-’n-Abad.

kevredigezhioù :

• Kleub Rugbi an Aberioù e Lanniliz.
• Ofis touristelezh ar c’hreiz-Breizh.
• Lise Diwan, gwellañ lise Bro Frañs hervez ar Figaro.

ar bed ekonomikel :

• Conso Breizh evit heñchañ an dud da brenañ produoù graet er vro.
• Breizhit : ur c’hoari nevez savet gant ar stal Jeux Bordier eus SantMalon.

frammoù publik :

• Kumum Kerrien evit bezañ kaset da benn 15 obererezh war an
divyezhegezh.
• Leurenn Glenmor Karaez a vrud hec’h abadennoù hag a zegemer an
dud e brezhoneg.
• Kevrenn geltiek Roazhon 2 evit e labour brudañ ar brezhoneg e Skolveur Harvard (Stadoù Unanet).

brezhoneger ar bloaz :

• Isabelle Le Nabat evit he lec’hienn internet Webklas da sikour ar
skolaerien vrezhonek.
• Malo Bouëssel du Bourg evit e labour war ar yezh er bed ekonomikel,
kevredigezhel ha lennegel.
• Soazig Danielou evit bezañ kaset da benn ar c’hentañ film hir brezhonek
gant ur skipailh teknel a-vicher a rae gant hor yezh.

VOUS ÊTES
AU BON ENDROIT

