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Sinema e brezhoneg

BEAJ VAT

DIMITRI !
UR PROGRAMM 3 FILM-BEVAAT

Pedet oc'h da veajiñ ho taoulagad digor frank !
Kaset voc'h da bell-vro gant istorioù tener, renet gant loened dudius !
Deuit d'o heul diouzh red fabloù o bedoù faltazius…

DIMITRI !

BEAJ VAT
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DJINN AR VOEST RAVIOLI
Sevenet gant Claude Barras / 7mn35 / 2005
Produet gant Folimage (Frañs) kenbroduet gant Cinémagination
hag Hélium Films (Suis)

Armand a zo micherour war chadenn en ul labouradeg
toazennoù ha bep noz e vez digoret gantañ ur voestad
ravioli da goan. Met fenoz e lamp ur pikol mell tamm
strobineller 'maez ar voest. Kinnig a ra da Armand e teufe
daou deus e hetoù da vezañ gwir...

SNEJINKA / FULENN ERC'H
Sevenet gant Natalia Chernysheva / 6mn / 2012
Produet gant Studio Bee (Rusia)

Ur wech e oa un afrikan bihan a oa bet resevet gantañ lizher
e vignon, ma oa ennañ ur fulenn erc'h…

DIMITRI E UBUYU
Sevenet gant Agnès Lecreux ha Fabien Drouet
26mn / 2014
Produet gant Vivement Lundi ! (Breizh) / www.vivement-lundi.com

Skignañ e Frañs :
Folimage Distribution
http://www.folimage.fr
Advouezhiañ e brezhoneg :

DIZALE
www.dizale.org

Treiñ-azasaat e brezhoneg :
Nolwenn Guignard
Rener arzel :
Laors Skavenneg

Skignañ e Breizh :
DAOULAGAD BREIZH

perigraphe.bzh

02 98 92 97 23
daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org

Pradet en deus Dimitri, ul lapous bihan o tont deus Europa, e
plaenenn Ubuyu en Afrika. Ha chomet eo eno, war-lerc'h e dud.
Dindan askell Makeba ar jirafenn en deus graet Dimitri ar
filip bihan anaoudegezh gant loened ha gizioù ar blaenenn.
Benn fin ar gont ez eus war e wallavañtur tres ur re
vakañsoù n'eo ket bet evit dibab anezho, ha diskouez a
reont koulskoude bezañ dedennus ken-ken. Bemdez e rank
Dimitri deskiñ talañ ouzh e anken evit ober anaoudegezh
gant ur bed leun a souezhennoù. Ha gallout a ra kontiñ war
e vignoned nevez, Oko ar roudenneg ha Pili ar surikat, ma
roint kalon dezhañ, ma henchint anezhañ ha ma frealzint
anezhañ da c'hortoz distro e dud…

