
C’hwezh vat
ar c’harotez

Ur programm
evit ar begoù lipous !

4 berr-metrad bevaat 

Sinema e brezhoneg
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« Ar c'hoñfitur karotez »
Seveniñ : Anne Viel  (6 mn) 
Daou vignon lapin en em gav hep koñ�tur 
karotez ken e-kreiz ar goañv. Met ar c'harotez a 
gaver estreget el liorzhoù. Setu ar pezh a vo 
diskouezet dezho gant an eontr Roparzh en deus 
roet dezho da hêrezh ur gartenn evit klask an 
teñzor…

« Ar garotezenn ramzel »
Seveniñ : Pascale Hecquet (6 mn)
Ur c'hazh zo o redek da heul ul logodenn. Ur c'hi 
zo ouzh e heul, heuliet eo eñ gant ur plac'hig 
gourdrouzet gant he mamm-gozh a vez hi 
gourdrouzet gant an tad-kozh zo o fardañ soubenn 
hag en deus ezhomm kaout ur garotezenn…

« An avalaouer a blije 
dezhañ rannañ » 
Seveniñ : Marjorie Caup (5 mn)
Un aval meurdezus a gav an avalaouer bihan 
e-kreiz ar c'hoad. E guzhat a ra a-dreñv ur roc'h, 
evit gellet e zebriñ lontek e-unan. Met begoù 
lipous all a fell dezho dont d'ar friko.

« C’hwezh vat ar c’harotez » 
Seveniñ : Rémi Durin hag Arnaud 
Demuynck (26 mn)
Mignoned eo Lapin ha Gwiñver. Begoù lipous 
int ha lontek zoken. Blazioù disheñvel o deus 
koulskoude, pezh a zegas chikan etrezo. 
Mouzhet eo ar gwiñver, dilojañ a ra e-pad a noz 
ha paket e vez gant al louarn…
Faltazi ha mignoniezh a gaver ouzh taol er gome-
dienn-se zo ivez… war gan.

C’hwezh vat ar c’harotez

45 mn / 2014 / Frañs – Belgia
Dasparzhadur : Gebeka Films - www.gebeka#lms.com
Advouezhiañ e brezhoneg : DIZALE -  www.dizale.bzh

Treiñ-azasaat e brezhoneg : Jil Penneg - Rener arzel : Laors Skavenneg
Skignañ e brezhoneg : DAOULAGAD BREIZH - 02 98 92 97 23

daoulagad.bzh@orange.fr - www.daoulagad-breizh.org
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