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Fichenn deknikel ar film :

Titl : Aelia, al logodenn-ed

Seveniñ ha skrivañ : Jean Yves COLLET
Skeudenn : Christophe LEMIRE
Frammañ : Jean Yves COLLET
Son : Fréderic HAMELIN
Sonerezh : David IMBAULT ha Gabriel MARINI
Treiñ e brezhoneg : Stefan Moal
Gant mouezh Nolwenn Korbell
Produiñ : kenbroduet gant Tita B Productions staliet e Douarnenez ha Flair Productions staliet e
Pariz.
France Télévisions, Ushuaia TV, Tebeo – Tebesud- TVR o deus kemeret perzh ivez.
Gant skoazell Kreizenn ar sinema hag ar skeudennoù bevaat, ar Procirep/Angoa
Skignañ e Breizh : Daoulagad Breizh
Skignañ etrebroadel : Kwanza
Lec’hioù filmañ :
• Palud Kervijen e Ploeven
• Parkeier tro-dro da chapel Sant-Nikodemez e Ploeven ha douaroù labouret all eno (Kermerien)
• Terrariom Kerdanet, e-kichen Gwengamp, evit an naered,
• Bro Kastell Nevez ar Faou evit ar skeudennoù gant ar falc’hun logod.
Un nebeud sifroù diwar-benn ar film : 2 sizhun anaouderezh war al lec’hioù, 3 mizvezh filmañ
dindan 5 miz (adalek miz Ebrel betek deroù miz Gwengolo)
= 1 bloavezh hanter en holl, en ur gontañ ar goudeproduiñ (frammañ, keita)
Padelezh : 52 mn
Deuet er-maez e 2020
Stumm : teulfilm-faltazi pe teulfilm buhez loened faltaziet
Diverradenn :
Kontet e vez er film-mañ troioù-kaer dreistordinal Aelia, ul logodenn-ed moutik tout, bihanañ
krigner Europa, paket ur mintinvezh en ur gorzeg e Kervijen, Breizh, e kostez ar meurvor Atlantel. E-pad daou viz e chomo en un atant rouflus, savet evit ma c’hallfe ar spesad-mañ gouennañ
a-raok bezañ dieubet adarre en ur prad biologel.
Siwazh, n’eo ket ken aes an traoù evit Aelia : taget e vo gant ur c’hazh, mont a ray da guzhat
en ur voutell blouz a vo tapet gant un traktor a gaso anezhi dre zegouezh e-kreiz maezioù bras.
Savetaet e vo a-drugarez d’ul liorzh just e-kichen met ret e vo dezhi kuitaat ar baradozig-mañ
evit mont da foetañ bro war bord parkadoù tro-heol bras divent…
Dre chañs e teuio a-benn da zistreiñ d’ar gorzeg ma oa ganet enni.
A skeul vihan, Aelia al logodenn-ed zo ur gontadenn ekologel ha fentus.
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Ar filmaozour :
E Douarnenez emañ Jean Yves Collet o chom, stummet e oa bet da zigentañ war ar vicher mezegloened. Goude bezañ kroget e-barzh ar vicher filmoù evel skoazeller da filmaozourien all da gentañ penn, evel ar film « Le Peuple Singe » gant Gérard Vienne, e oa en em lakaet abred a-walc’h
da aozañ filmoù loened war e anv. Tost da hanter-kant teulfilm zo bet savet gantañ betek-henn,
ha priziet eo bet e filmoù dre ar bed holl, nevez zo e film « Un jardin entre deux mondes » hag
e film all « Le petit peuple des champs », bet skignet war France 5 ha plijet kaer d’an dud. E
miz Du 2021 ez eo bet meur a wech er salioù sinema evit ambroug e film e galleg, Aelia, la souris
des moissons, kement ha kontañ kaoz diwar-benn ar film gant an arvesterien da c’houde, e-kerzh
Mizvezh an Teulfilmoù.

Fichenn identelezh al logodenn-ed :

Ment ha pouez : bihanañ logodenn zo en Europa anezhi, pa n’eus nemet war-dro 6 cm a hirder d’he c’horf (= kement hag ur meutad), 12 cm en holl gant
he lost, hag etre 6 hag 8 gramm a bouez enni hepken (= pouez un tamm sukr).

Perzhioù :
• Dent : gant he dent e c’hell krignañ garennoù (evit sevel neizhioù) ha terriñ greun pe had da
skouer.
• Lost dam-gemeridik : ken hir hag he c’horf eo he lost. Ganti ‘ta e c’hell kregiñ e-barzh geotennoù hir, padal ne c’hell ket chom a-ispilh outo (e-giz ma rafe ur marmouz). Evel ur pempvet
pav eo dezhi he lost.
• Propriosepsion : barrek-bras eo da vestroniañ he c’horf er spas, da
zalc’her he c’hempouez (n’eo ket eveldomp-ni hag en em gav saouzanet
prestik goude troiadenn pe ruilhadenn, da skouer). Gras d’ar varregezhse, ar « propriosepsion », e c’hell homañ skampañ buan, war ar prim, ha
tec’hout e ken kaz e ve dañjer.
• E-barzh melloù he favioù, ur mekanikerezh harpañ : stardañ a ra
he favioù penn-da-benn en-dro da garenn ar yeotenn. Ur mekanikerezh
hag a ro tro dezhi da arboellañ he nerzh ha da vezañ ampart-kaer da
vont a yeotenn da yeotenn.
• Gouennañ : eizh bronn he deus, gant se e c’hell magañ toradoù
pemp logodennig pe se. Adalek mizioù Mae ha Mezheven e vez krog da
ouennañ, ha betek miz Gwengolo (en hañv e vez hir a-walc’h ar geot
evit dezhi gallout ober un neizh evit he zorad logod). Goude teir sizhun
ez eo ganet he re vihan ha ne zihan ket da ouennañ etre daou dorad.
Dindan pemzektez ez eo gouest al logodigoù da ren o buhez o-unan.
• Loen-noz / Loen-deiz : mont a ra er-maez koulz en deiz, koulz en noz.
• Ur merk a vevliesseurted : un arouez a vuhez eo logod an ed. E lec’h ma kaver anezho, e
ouzer ez eo liesseurt ar boudoù bev (s.o. biotop, biokenoz hag ekosistem).

Padelezh he buhez : etre c’hwec’h miz hag ur bloaz (rak debret e vo gant loen pe loen, deiz pe
zeiz) – s.o. gourdrouzioù, pelloc’h. Goañvaat ne ra ket, ha gant se en em gav gwanaet a-wezhioù
pa zeu ar boued da vankañ (er goañv), met ma lakaer anezhi en ur gaoued e vevo ouzphenn pemp
bloaz !
He magadurezh : un hollzebrerez a zo anezhi. Debriñ a ra a bep seurt edoù : mell, kerc’h, gwinizh, met amprevaned ivez (biskoul, kelien, etc.), frouezh, delioù, hugennoù.
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Hec’h annez (= he biotop1): Hiziv e kaver logod an ed en takadoù gleborek dreist-holl, er paludoù,
er geunioù, e biojoù ar stankoù. Ma vez graet « logod an ed » anezho avat (neket ar geunioù)
ez eo tra-penn ma vezent kavet gwechall er parkeier (war ar gwinizhennoù) da vare an eost (=
pa vez eostet ar gwinizh hag an ed dre vras). Difraostadeg vras a oa bet er bloavezhioù 1960
avat, ha distrujet eo bet abaoe al lec’hioù ma vevent ar stankañ (= ar girzhier, er c’harzhaoueg).
A-raok erruiñ e Breizh o deus graet logod an ed ur pezh mell beaj peogwir e vevent en Azia 10
000 vloaz zo. Meur a zoare annez disheñvel zo bet dezho ‘ta, e-kerzh o beaj, ha ranket o deus
en em ober ouzh biotopoù liesseurt (= lec’hioù liesseurt).
Neizh : Gouest eo logod an ed da sevel neizhioù luziet-tre. Ne vern da betra e servijo an neizh
(neizh diskuizh, neizh gouennañ, neizh evit ar goañv), chom a ra heñvel an teknik pe dost. Plezhañ
a ra al logodenn he neizh e stumm ur voull 12 cm pe war-dro. Krignañ a ra ar yeotenn a-hed,
penn-da-benn, a seurt ma vo gwevnoc’h da blegañ evit stummañ ur volotenn a-benn ar fin.

Gourdrouzioù :
• Gant loened : Logod an ed zo preiz evit meur a loen :
◊ an evned-preiz (ar vaou voutin, ar barged ruz, ar skoul-korz, ar skoul louet, ar c’hrell
voutin, an toud penn-kazh hag ar gaouenn penn tev),
◊ an naered (ar wiber voutin, an naer-vro, an naer glas-ha-melen)
◊ ha lod kigdebrerien (ar c’hazh, al louarn, ar mart, ar fouin, ar pudask, ha betek ar chakal
alaouret zoken).
• Gant an dud : al labourerezh-douar a-vremañ a ra droug dezho
◊ Implijañ temz kimiek ha produioù kimiek er parkeier a zo fall-put evit logod an ed. Dre
bakañ ar boutelloù plouz e-barzh plastik e vez miret outo a sevel o neizhioù berrbad.
◊ O annez naturel ne ra nemet koazhañ : kêrioù ha takadoù kenwerzh oc’h astenn e-lec’h
takadoù glas, parkeier brasoc’h-brasañ (= an adlodennañ) evit labourat enno gant mekanikoù, setu aze lod eus ar pezh a vez o krignañ ingal o annez naturel, ha gant ar gourhentoù hag an hent-houarn e vez bihanaet dezho c’hoazh al lec’hioù ma c’hellfe logod an ed
mont da vevañ.
--> Gant ar girzhier, sed ar c’harzhaoueg (= ar biotop) o
vont da get ez a ivez da netra ar vuhez (= ar biokenoz), da
lavaret eo un ekosistem a-bezh. Skarzhañ dour ar geunioù, ar
paludoù, evit o disec’hañ ha krouiñ takadoù evit an industriezh
pe al labour-douar en o flas, kement-mañ a noaz ouzh an endro.
Ur sil ouzh an hañvouez eo ar geunioù paneveken (lakaet ganto
da zigreskiñ ar feur a nitrat a zo en hañvouez). Ur reizhiad naturel eo ar fitopuradur-se, yac’haet al lec’h gantañ war-lerc’h.
Ar fitopuradur, petra eo ? Ober gant plant a zo bakteri o vevañ
enno, hag ar bakteri-se eo a servijo da zispenn an nitrat2

1. Ar biotop (= ul lec’h dezhañ perzhioù fizikel ha kimiek. Da skouer ; ar reier, ar stankoù, ar geunioù zo anezho
pep a viotop disheñvel) hag ar biokenoz (boudoù bev : loened ha plant) a ya d’ober un ekosistem (pe ekoreizhiad) .
2. Ar gevredigezh L’île au vent e Kermerien (Bae Douarnenez) a gustum kas war-raok ar permakultur hag an agroekologiezh. Darn eus ar skeudennoù zo bet filmet eno, en o zouez ar re e-kichen an Tiny House.
Ober a ra, par ma c’hell, a seurt ma vo desket, diorroet, gwelloc’h anavezet gant an holl an teknikoù hag an hentennoù a sikour da zalc’her un darempred a emglev hag a gempouez etre kement boud hag e endro, dre zoujañ an
ekosistemoù naturel.
Evit kaout muioc’h a ditour : contact@lileauvent.org
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LAKOMP AR GAOZ WAR AR SINEMA :

PESEURT KEMM ETRE FILM-FALTAZI HA TEULFILM ?
Ha pa vefer o sevel ur film diazezet war ar bed gwirion, pa filmer e vez ezhomm dalc’hmat d’en
em renkañ e mod pe vod evit gallout tapout ar gwirvoud-se. « Lakaat e plas » a vez graet
eus se. Kinnig a reomp deoc’h mont da welet petra zo en tu all d’ar c’hinkladur (sevel un terrariom hanter-zigor, kameraoù diouzh an efedusañ tout), sekredoù ar filmañ (meur a logodenn,
al labour frammañ war ar son hag ar skeudennoù) war-dro un teulfilm-faltazi gant loened.

Ur c’hamera keñver-ha-keñver gant al loened – Meur a skeul
◊

Un ardivinkerezh ispisial

Dronoù zo bet implijet evit ar gwelioù a-zioc’h.
Filmet ez eus bet skeudennoù zo gant ur c’hamera outañ ul
lagad ordin, klasel.
Padal, darn all eus ar skeudennoù zo bet graet gant ardivinkoù a ro tro d’en em lakaat keñver-ha-keñver gant al
logodenn. Mikrokameraoù eus an efedusañ ar re-se, a zeu
ganto skeudennoù kaer o c’halite (dre teknik an dispisaat
gaosian, da skouer, a zeu gantañ ur vrav a skeudenn dispis).

◊ An dud zo ramzed anezho… ha ne vezont ket madelezhus atav

Ur pezh-mell labour teknikel zo bet kaset da benn evit filmañ an aliesañ ar gwellañ skeudennoù
diouzh ur skeul keñver-ha-keñver gant al loen. Gant se e vez gwelet an dud evel ramzed pe
jianted… ar pezh ez int diouzh savboent logod an ed hep mar ebet, hag ar pezh a lak anezho da
vezañ un tammig spouronus er film ivez.
Kalz plañioù zo bet graet diouzh skeul al logodennig :
• Dre ar son, da skouer gant trouz kammedoù, laboused hag a seblant bezañ kreñvoc’h an
trouz anezho eget ar pezh a glev skouarn an den peurvuiañ.  
• Dre ar skeudennoù, gant ur skeul bihanaet a-galz evit ar plañioù, ken ne weler nemet ral a
wech un den en e bezh, kentoc’h un darn anezhañ hepken (da skouer : un dorn, peotramant treid).
Un tammig evel pa vije bet troet ar film kazi penn-da-benn gant plañioù a-dost pe a-dost tre.
Tud a vez gwelet meur a wech er film :
    • ar penn-den « Jean » (ar filmaozour eo a c’hoari ar roll-mañ e gwirionez),
    • ar c’houbladig « bio » er gêr en Tiny house (savet ganto ar gevredigezh L’île au vent),
• tud all, oc’h ober a bep seurt traoù noazus ouzh al logod hag ouzh o buhez sioul ! Ober un
diaoul eus mab-den, n’emañ ket aze an dalc’h, kentoc’h diskouez pebezh efed a vez war buhez
pemdez al logod en abeg da oberiantiz an dud.
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◊

Teknik filmañ : un terrariom hanter-zigor

Evit dont a-benn da filmañ logod an ed en deus savet ar filmaozour un terrariom hanter-zigor.
Evel ur pikol akwariom bras, graet evit al logod (gwelet e vez er film pa vez filmet ar skeudennoù
en diabarzh). En diavaez ivez eo bet implijet an terrariom, e gwirionez, evit tostaat ar muiañ posubl ouzh gwir vuhez al logod en gouez. Diaesañ tra a oa bet ober plas d’an terrariom e-kreiz
an endro naturel ha gouez, en diavaez hep na ouife an arvesterien e oa bac’het al logodenn en
un egorenn naturel, ya sur, met gwall strishaet.
Er pennad eus ar film ma weler al logodenn vihan er vleunienn artichaod, da skouer, e oa bet kemeret an terrariom ha
lakaet ennañ un troc’had man a oa bet piket brankoù ennañ.
Degaset e oa bet an terrariom da c’houde e-barzh al liorzh,
ha betek er park.

Logod desavet ha pa oant (n’eo ket posubl filmañ logod an ed en gouez), n’eus bet na dreset na
reizhet logodenn ebet biskoazh. Ober a raent pezh a garent, ha mont ha dont e-giz ma karent,
nemet e diabarzh un dachennig bevennet gant an terrariom.
Evit gallout filmañ lod eus darvoudoù ispisial o buhez, da skouer ganedigezh ar re vihan, zo bet ranket kampiñ noz-hadeiz, meur a zevezh ha meur a nozvezh diouzh renk, dirak
an terrariom (en diabarzh ar wech-mañ, ha kinklet a-ratozh
an trowardroioù), a-benn tapout kaout ar skeudennoù rekiz.
Dre implijañ un terrariom bras hanter-zigor e c’heller ivez
tremen hep koll al logod en natur (redek a reont buan-buan,
ha meur a logodenn zo deuet a-benn da skarzhañ kuit memestra e-kerzh ar filmañ).

Ur gontadenn e stumm un teulfilm-faltazi gant loened, ekologel
ha fentus
◊

Evezh bras zo bet taolet ouzh al logod(enn) (v)bihan

Pep tra zo bet filmet gant doujañs vras d’al loened.
Logod an ed n’eo ket aes kavout anezho, e-barzh ur zoo eo e vezont kavet an aesañ e gwirionez
(evel boued d’an naered). Savet eo bet al logod gant an dud evit ar film-mañ. Meur a logodenn
zo bet ezhomm, kuit a skuizhañ al loened bihan kaezh-se betek re, paneveken. Dizalc’het eo
bet an holl logod en ul lec’h brav ha klet evito pa voe echu gant ar filmañ. Diaesañ tra zo bet
d’ober a oa dalc’her an « atant logod » kempenn hag a-ratre ar muiañ posubl, kuit d’al logod
pakañ kleñvedoù, etc.
Pa ‘n em gav al logodenn gant naered da skouer,
kement-mañ zo bet graet e terrariom Kerdanet (Aodoù-an-Arvor), dindan evezh un den arbennik war an
naered. N’eus ket bet anv morse a lazhañ logodenn
ebet evit ar skeudennoù a ya d’ober ar film. Biskoazh
n’eus bet logodenn ebet en dañjer, c’hoari gant ar
frammañ eo a zo bet graet (son ha skeudenn), hag
an naer a oa unan doñvaet.

◊

An tu « kontadenn ekologel »

Diwar ur senario peurskrivet eo bet savet ar film Aelia : kontet e vez ennañ buhez un hinienn
faltaziet a c’hoarvez ganti un istor faltaziet ivez. Koulskoude, er c’hontrol d’ur film faltazi da
vat, kement tra a zegouezh er film zo posubl a-fet skiant, ha pelloc’h ez eo ur skeudenn feal
eus buhez hini pe hini eus al logod-se en gouez. Diwar se eta e c’heller lavaret ez eo un
teulfilm-faltazi.  
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Pal pennañ ar filmaozour, dre labourat evel-se, a oa sevel ur film aes d’an holl da intent, hep na
zeufe e film da vezañ ur gentel bevoniezh evit afer-se. Plijadur dirak ar skramm eo a fell dezhañ
reiñ d’an arvesterien, a dapo deskadurezh war un dro hep gouzout dezho, hag anaoudegezh eus
diaesterioù zo evit an endro, kuit a zegas tamm tabut e-mesk an dud (pe poan-spered, evel ma ra
ar pep muiañ eus an teulfilmoù diwar-benn an endro). C’hoant zo da gizidikaat an arvesterien
ma teuint da gompren pere e-touez oberiantizoù an dud a ya a-enep ar c’hempouez naturel
(ar parkeier bras-bras n’eus ket mui kalz a vuhez enno, noazañ a reont ouzh diorroadur an ekosistemoù). Ar pezh a glask kemenn eo gwareziñ ha treuzkas ar ouziegezh diwar-benn logod an
ed hag o mod bevañ, gant spi ma vo karet ha doujet an natur gant an dud seul vuioc’h ma vint
bet lakaet emskiantek hag anaoudek eus ar gened a zo enni.

◊ Lakaat e plas (adsevel annez al logod) ha labour frammañ

A-bouez bras eo al labour lakaat e plas (= leurenniñ) hag al labour frammañ pa vez sevenet un teulfilm. Dre al labourioù-se eo e vez diskouezet e sell subjektivel gant ar filmaozour, hag e nerzh krouiñ. Un teulfilm zo anezhañ un doare ispisial, dioutañ e-unan,
d’un den d’ober dave d’ar bed m’emañ o vevañ. Setu aze unan eus an traou a lak kemm
etre ar vicher-se hag ar vicher kelaoua (reportajoù = labour objektivel, par ma c’haller).
Evit bastañ da ezhommoù ar film ez eus bet ranket dispakañ un ijin daougementet, a-benn
tapout war ar prim gant ar c’hamera mareoù bevañ al logod, hep pellaat eus o buhez wir.
Ul labour adsevel annez  al logod zo bet graet da gentañ :
• terrariom hanter-zigor (s.o. ar rannbennad diwar-benn an
teknik filmañ)
• douarenn : ranket zo bet goulenn gant un arbennigour ober
un douarenn a-ratozh diouzh ezhommoù ar filmañ. Peget eo
bet an douarenn (ur meskaj douar ha plastr) ouzh ur garrezenn wer, evel-se ez eus bet tu da filmañ dre ar werenn
kement tra a c’hoarvez e diabarzh un douarenn. Gwelet e vez
er film pa dremen ur vuenn dre eno.  
• Tunel : evit heuliañ al logodenn er voutell blouz ez eo bet ret
aozañ un tunel gant ur bibenn bleksiglas sanket tre-ha-tre
betek kreiz ar voutellad.
• Trap faos : un trap faos eo an hini a weler war ar skramm e
deroù ar film, n’eo ket evel-se eo bet paket al logod (savet e
oant bet e-barzh un terrariom, ha bevañ a raent ennañ dija).
Ken pouezus all eo al labour frammañ avat. Ur wech graet an holl skeudennoù (echuet gant ar
filmañ) e teu mare ar goudeproduiñ (frammañ, keita, etc). Peurbouezus eo ar frammañ er film-mañ
peogwir ez eo gantañ e teu an efed a gendalc’h, a gempoell. Setu un dornadig skouerioù eus ar
frammañ zo bet graet :
• Meur a barez logod, an eil o tennañ d’eben, a zo bet filmet, dre berzh ar frammañ evelkent
ez eus bet lakaet da grediñ ne oa bet nemet ul logodenn penn-da-benn d’ar film.
• Meur a gamera ispisial zo bet implijet, pep hini anezho o reiñ un efed disheñvel d’ar skeudennoù. Dre berzh al labour keita (reizhañ ar gouloù hag al livioù) ez eo bet lakaet an holl bennadoù filmet da genglotañ, kement ha reiñ da grediñ e oa bet filmet pep tra gant an hevelep
kamera.
• Ar son : ne c’heller ket, evit seurt teulfilm, enrollañ son ha skeudenn war un dro. Adkrouet
eo bet ar vandenn son penn-da-benn da vare ar frammañ a-benn ma kendalc’hfe ar son da
vezañ heñvel e-pad pep pennad ma c’hoarvez an traoù er memes lec’h :
* An aergaelc’hioù : evned, amprevaned, avel, etc,
* An trouzaj : trouz al logod o vale, o c’haloupat.
* Ar sonerezh, tonioù keltiek oc’h ober anezhañ, hag a vez deskrivet gantañ meur a aergelc’h,
meur a imor (da skouer : jazzy dindan ar glav, nec’husoc’h pa vez un dañjer o tostaat, etc.).
* Ar vouezh off a gemer perzh en empatiezh a santomp evit al logodennig (sikouret e vezomp
da gompren anezhi, he fromoù, da vezañ en he fenn, etc.)
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MENNOZHIOÙ EVIT AR C’HELENN
1. Labour diwar ar skritell
• Kavout ha didoueziañ an elfennoù a zo war ar skritell :  
◊ Lec’h, endro (diavaez, diabarzh, naturel, savet gant an dud ?)
◊ Piv pe petra zo war ar skeudenn (treset, anavezet, peseurt perzhioù dezhi, ment, blev).
◊ Titl (resis, diwar-benn un tem, un den, ul loen ? Da petra e servij reiñ an anv Aelia d’al logodenn ?)
• Kenedouriezh ar skritell : e liv ? Treset eo bet ar skritell ? Perak ez eus warni traoù treset ?
(digarez da venegiñ an tu kontadenn eus ar film, ar faltazi).
• Kenaozerezh ar skritell : daoust pegen bras eo an titl e-keñver ar skeudenn, etc.
◊ Savet eo bet ez reizh ar skritell, a gav deoc’h, klotañ a ra gant ar film ?
◊ Diwar-benn petra e vo ar film, war a seblant ?
◊ Peseurt skeudennoù eus ar film a zo chomet e-barzh hoc’h eñvor, un nebeud devezhioù
goude gwelet anezhañ ?
◊ Kas da benn un tammig filmvarnouriezh diwar-benn ar film (ar pezh a zo plijet dezho, poell
an istor, livioù, fiñvoù ar c’hamera, ar sonerezh).

2. Teulfilm-faltazi : Ur film etre teulfilm ha film-faltazi
• Peseurt kemm etre teulfilm ha film-faltazi ? Un nebeud kealioù ha meizadoù.
• Petra zo bet faltaziet er film ha petra a denn da vat d’un teulfilm ennañ ?

3. Skeudennidigezh an dud en teulfilm
• Penaos eo bet filmet bezañs an dud ? Diouzh pe skeul ? Ral a wech e weler un den en e bezh
e lagad ar c’hamera, al logodenn avat a vez gwelet en he fezh war ar skeudenn. Mab-den zo
kentoc’h merc’h-den, dre berzh mouezh off ur vaouez.
• Klask pezavare e teu un den war wel. War-wel hepken e teu, pe war-glev ivez ? (selaou an
trouzaj = klevet e vez kammedoù an den o vale kent na weler anezhañ war ar skramm ; arabat
ankouaat ar vouezh off !)
• Peseurt skeudennidigezh zo eus an dud er film ? (klask pevare e vezont gwelet, hag an implij a
zo bet graet eus ar sonerezh). Peseurt efed war an arvesterien gant ar muzik-se ? Perak ‘ta ?
(un efed a fent, dre ma ‘z eer un tamm mat re bell ganti : an den a vez gwelet evel ur ramz).
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4. Fokus war-dro ur perzh eus al labour lakaat e plas :
talvoudegezh ar son
• Ar vouezh off : da betra e servij ar vouezh off ? Da vezañ da vat e-barzh penn al logodennig,
pa zispleg homañ deomp ez eo brazez da skouer.
Daoust ha neptu eo ar vouezh (son / skeudenn keñver-ha-keñver) ? Gouiziegezh a zeu gant ar
c’homzoù hag an displegadennoù, met ivez un ton d’ar film diouzhtu (fent gant ar c’homzoù).
Petra a c’hell bezañ degaset gant ar vouezh off ? Peseurt efed a vez gant ar vouezh off
war ar skeudenn ? Levezon a zeu gant ar vouezh off war ar mod ma vez resevet / degemeret
ar skeudennoù ganeomp, dre ma oar dielfennañ en hon lec’h ar pezh a c’hoarvez war ar skramm.
Ur santimant a empatiezh eo a sav ennomp hag en em santomp tomm ouzh al loenig krigner :
◊ Displegañ penaos ez a seurt logodenn en-dro,
◊ Deskrivañ ar pezh a zegouezh : stoket ouzh an neizh gant al labourer-douar, savet un neizh
all e-lec’h egile, etc.
◊ Fent,
◊ From ha santimant al logodenn : nec’hamant, levenez.
Daoust-hag-eñ ez a implij ur vouezh off a-enep krenn da stumm un teulfilm ? (ha naturel
eo lakaat komzoù war skeudennoù ?). Penaos e vefe kont ma ne vefe ket a vouezh off ? Ha
kompren a c’hellfed ar film ?
• Ar sonerezh : roet e vez lusk gantañ d’ar skeudennoù. Sonerezh deskrivañ ez eo kentoc’h, dre
vras : dont a ra diwarnañ un ton skañvoc’h gant muzik jazzy e-doug ar barrad-glav da skouer,
padal e santer nec’hamant dre berzh ar sonerezh pa vez ul loen-preiz war-dro.
• An trouzaj hag ar sonioù aergelc’h

5.Ur preder gant an endro : fokus war al logodenn
• Peseurt dreistgalloud a zo dezhi ‘ta, al logodennig-se ? Ar propriosepsion (ar c’hempouez e teuhi a-benn da gaout er spas : ur bam), he lost kemeridik hag he favioù a oar stardañ mat en-dro
d’ar geotennoù (ar sistem harpañ e melloù he favioù).  
• Petra eo ster ar ger « propriosepsion », hervezoc’h ? Petra a c’hoarvezo ganeoc’h ma troit
pemp gwech en ho sav war ho treid ? (« ober troig mezv » a vez lavaret eus se gant ar re vras…)
• Piv eo ar re zrouk, an daou a vez gwelet war ar skramm (preizourien anezho) ? Ar wiber voutin,
an naer-vro.
• Peseurt endro eo an hini wellañ tout evit logod an ed ? Komz eus biotop, ekosistem (pe ekoreizhiad), biokenoz.
• Peseurt gourdrouzioù a vez a-zioc’h da logod an ed ? Loened-preiz, kontrol an natur gant an
dud.
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AL LOGOD E-BARZH BED IJINET
HA FALTAZIET AR RE YAOUANKAÑ

E-barzh hon ijin boutin e welomp alies ul logodenn evel ul loenig moutik, bihanik tra ma ’z eo.
Meur a wech ez eus bet lakaet ul logodenn da vignon ar vugale er sinema hag el lennegezh.
Setu un nebeud skouerioù eus filmoù hag eus levrioù evit ar re yaouank, kement hag eskemm ho
soñjoù etrezoc’h diwar o fenn:
• Mickey Mouse (Walter Disney, 1929)
•Cendrillon (Clyde Geronimi,
son, Hamilton Luske, 1950)

Wilfred

Jack-

• Basile détective privée (John Musker, Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener, 1986)
• Fievel et le nouveau monde (Don Bluth, 1987)
• Stuart little (Audu Paden, Rob Minkoff, 1999 –
2002-2005)
• Ratatouille ( Brad Bird, 2007)
• Les aventures de Bernard et Bianca ( Wolfgang
Reitherman, Art Stevens, John Lounsbery , 1977)
• Ernest et Célestine (Benjamin Renner, Stéphane
Aubier, Vincent Patar, 2012)
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MAMMENNOÙ :
Diwar-benn logod an ed :
•https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/Le_rat_des_moissons_en_France_
SFEPM_FINAL.pdf
•https://blog.defi-ecologique.com/rat-des-moissons-micromys-minutus-plus-petit-rongeur-europe/

Diwar-benn ar filmaozour :
•https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-la-souris-des-moissonsa-l-echelle-du-minuscule-7123643
• Atersadenn Jean Yves Collet d’ar Sul 7 a viz Du 2021 war France Bleu Breizh Izel : https://
www.francebleu.fr/archives/emissions/l-invite-du-dimanche-midi-1/2021

Doser savet gant Mathilde Boureau
(hanterourez sevenadurel ha kenurzhierez Daoulagad Breizh)
Troet e brezhoneg gant Stefan Moal

Daoulagad Breizh
13 straed Michel Le Nobletz
29100 DOUARNENEZ
02 98 92 97 23
daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org
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