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NOZ A ZO ISTOR UR SEKRED FAMILH ?   
Ya, en holl familhoù ez eus sekredoù a bouez 
kreñv pe greñvoc’h war buhez pep hini. Er familh 
Caradec un dra n’eo ket bet lavaret, a vez oc’h 
ampoezoniñ an darempredoù etre ur vamm hag 
he mab krennard. Liammet eo an dra-se gant 
marv feulz breur gevell ar vamm, Liza, 16 vloaz 
a-raok ma krogfe an istor. Tamm ha tamm e vo 
diskuliet ar sekred, a zo muioc’h eget ur sekred 
rak Liza he deus ankounac’haet ivez ul lodenn 
eus ar pezh a oa c’hoarvezet gwechall. Heuliañ 
a reomp neuze daou enklask: hini ar mab hag 
hini ar vamm. An treuzkas eo a zo tem pennañ 
Noz, ar pezh a vez treuzkaset etre ar rummadoù 
hag ar pezh ne vez ket. Komz a ra ivez ar film eus 
plas an anaon e buhez pep hini ac’hanomp hag 
eus an amzer omp cheñchet ganti met a ra ivez 
ac’hanomp ar pezh ez omp. 
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UR FILM TEÑVAL EO ?

Nann, fiziañs ‘m eus e vo fromet ha souezhet 
an dud. Ha buhez pemdeziek ur familh 
brezhonegerien hiziv an deiz a zo taolennet 
ivez. Meur a senenn komedienn a zo a lako an 
dud da vousc’hoarzhin emichañs. Tomm kenañ 
e oa an hañv e 2019, p’hon noa filmet. Ha dindan 
heol miz Even e c’heller soñjal emaer e Toulon 
kentoc’h eget e Brest. Met Noz eo titl ar film 
ha diouzh noz hon noa filmet kalz ivez. Hoalus 
e teu Brest da vezañ neuze, e Rekourañs pe 
e karterioù ar porzh p’emañ sklerijennet  ar 
givri-houarn bras. Brest a zo ur ger graet evit ar 
sinema gant he straedoù a bign hag a ziskenn, 
he ziez a bep seurt stumm hag ar mor nebell 
atav. C’hoant bras ’m oa ijinañ un istor evit 
filmañ ar gêr-se e-giz un dachenn avañtur evit 
tudennoù faltazi. 



AN HOLL DUDENNOÙ NE GOMZONT KET 
BREZHONEG E-BARZH AR FILM ?

Sekañsoù ‘zo a zo e galleg. Pouezus e oa 
evidon e vefe implijet ar yezhoù en un doare 
gwirheñvel.   Taolenniñ a ra ar film buhez 
ur familh e Brest a gomz brezhoneg war ar 
pemdez met ne vevont ket en ur glogorenn. 
Hervez an degouezh hag an dud emaint ganto 
e tremenont eus ur yezh d’un all.  Er skolaj 
Diwan, an eskemmoù a zo e brezhoneg hag e 
kreizenn sokial Kerango, e galleg.  A-raok ma 
vefe distaget ur ger e brezhoneg e-barzh ar film 
e klever memes tud yaouank o kaozeal soussou 
pa reer anaoudegezh, er senenn digeriñ, gant ur 
strollad divroidi eus bro-C’hinea, nevez en em 
gavet e Brest !

KLARIS LAVANANT EO A ZO PENNDUDENN 
AR FILM ?

Ya, e-giz kanerez eo anavezet dreist-holl. He 
film kentañ eo. An doare kevrinus un tamm he 
deus da vezañ, ar santimantoù liesseurt a c’hell 
tremen buan war he dremm, o deus degaset kalz 
d’an dudenn. Er film, Klaris a zo ur vaouez a zo o 
treuziñ ur prantad buhez diaes a lak anezhi da 
vezañ estren dezhi hec’h unan, a-raok en em 
gavout en dro a-drugarez d’he mab. Kizidigezh 
Klaris hol lak da vevañ ar cheñchamant-se ganti. 
Evit ar pezh a sell ouzh Mael, ar mab, c’hoariet 
eo gant ul lisead yaouank eus Diwan, Judikael 
Tual, n’en deus bet poan ebet d’en em silañ 
e-barzh ar roll. Bamet on bet gant e naturel, 
ar c’hemmesk a startijenn hag a vreskder a 
lak da dremen war ar skramm. Dre vras an holl 
aktourien hag al ledaktourien niverus a zo bet, o 
deus roet kalz d’ar film. Un avantur denel eo bet 
an treiñ he deus tostaet leun a dud o tont eus 
bedoù liesseurt.



Pemzek vloaz eo Mael pa ra anaoudegezh gant Kevin, ur mignon 
yaouankiz d’e vamm, nevez distro da v/Brest. 
Met strafuilhet eo Liza a gred eo Kevin penn-kaoz marv he breur 
gevell Lomig   d’e 20 vloaz. Evit gwareziñ he mab e ranko Liza talañ 
ouzh un amzer dremenet bet diverket ganti eus he memor.
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Klaris Lavanant : Liza  
Judikael Tual : Mael 
Yann-Edern Jourdan : Kevin 
Thomas Cloarec : Antoine 
Lula Guirriec : Yann
                      

Loïc Jadé : Stanis 
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Laors Skavenneg : Tad Youna 
Seydina Diouf : Nassim     
Aziliz Bourgès : Renerez ar skolaj
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