


Ur c’hresk a gilometroù met ivez ur c’hresk a zastum 
arc’hant evit ar brezhoneg …

... a drugarez d’ur c’hresk a berzhidi evel just ...

Ouzhpenn dougerien ar vazh-eilañ e c’hall pep hini heuliañ ar 
Redadeg kement hag en deus c’hoant (pe keit ha ma c’hell…), evit 
netra e c’heller dont da redek en heuliadeg, digor eo d’an holl ... 

Dibaoe an hini kentañ

Un darvoud war gresk 

Tud liesseurt-tre a gemer perzh

2008 >

Naoned/Karaez  600 km  > 50 000 €

2010 >

Roazhon/Pondi  1200 km   > 93 000 €

2012 >

Brest/Douarnenez  1500 km  > 121 000 €

2014 >

Montroulez/Groñvel  1500 km  > 125 000 €
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Arouez ar vazh eilañ eo 
arouez ar yezh, deuet deomp 
a rummad da rummad a-hed 
ar c’hantvedoù. Deomp-holl 
da gas anezhañ pelloc’h 
bremañ.
Ur skrid a zo e-barzh ar 
vazh. Dalc’het kuzh eo anv 
ar skridaozer ha danvez an 
destenn betek deiz an 
dibenn e-lec'h ma vo lennet 
dirak an holl arvesterien.

Bodañ a ra an darvoud-se ouzhpenn 10 000 a dud.

* rummadoù disheñvel, hiniennoù pe strolladoù,

* skolidi, kelennerien, arzourien, sportourien, embregerien, artizaned, 
kenwerzhourien, dilennidi, tud a-du, ...   

Ur brud a ya dreist harzoù ar Vro.

Pegeit 'zo emañ Yann C'hall o klask mougañ hor 
yezh ? 200 vloaz 'zo, un tamm muioc'h moarvat.
E-giz pa vefe ar brezhoneg un dañjer evit ar 
galleg … Nag a zoareoù luziet a zo bet implijet …
Hag a-dal, atav ar memes c'hoant da vevañ, 
d'ober gant yezh an hendadoù, d'embann 
bezañ disheñvel.
Ha meur a venveg stourm a zo bet implijet : 
plegañ e gein o c'hortoz ar barrad da dremen, 
talmañ oc'h implijout ar feulster a-wechoù, 
diskouez ur youl dibleg, ha nevez 'zo, en em 
lakaat da redek noz-deiz war hentoù hor Bro.

Abalamour da betra « redek » ? 

Evit stourm, evit enebiñ, evit nac'hañ ? Marteze 
a-walc'h eus un tu. Met dreist-holl evit reiñ un 
testeni, evit kaout plijadur, evit huchal d'ar bed 
a-bezh : labourat, deskiñ, kanañ, leñvañ,
komz, huchal, hoalañ, c'hoarzhin ; pep tra a
fell deomp ober e brezhoneg, treuzet eo bet
an draonienn gant ar vrezhonegerien,
niverusoc'h-niverusañ eo ar re a zibab hor yezh.

Ha bravoc'h c'hoazh : muioc'h-mui a 
vrezhonegerien a-vihanik a vo a vloaz da 
vloaz a-drugarez d'an holl dud en em lak 
bremañ da zeskiñ brezhoneg ha d'e 
zeskiñ war-lerc'h d'o bugale.

Prezidanted ar Redadeg
Loig Jade, Jerald ar Gov

Ur redadeg a-eilek eo « ar Redadeg »,  savet e 2008 hag a vez redet bep eil bloaz. Ur gouel 
a-dreuz Breizh eo hag a vod an dud deiz ha noz, hep ehan rak arouez vev treuzkas ar brezhoneg 
eo a rummad da rummad, a vro da vro, ur yezh yac’h, oberiant ha gant startijenn !

Evit skoazellañ raktresoù evit ar brezhoneg e vez gwerzhet ar c’hilometradoù d’an
dougerien. Dasparzhet e vez ar gounid etre raktresoù nevez ha liesseurt dibabet bep bloaz ha 
bepred evit skoazellañ ar yezh er gevredigezh a-vremañ, ar c’helenn pe ar mediaoù, implij ar 
yezh er vuhez foran, reiñ tu d’ar vrezhonegerien d’ober gant o yezh...

Evit ar blijadur e red an holl evit diskouez eo tomm o c’halon ouzh ar yezh, evit klevout
brezhoneg ha kaozeal anezhañ. Gellout a reer redek treuzwisket, etre mignoned, gant ar familh, 
en ur seniñ, heuliañ ar redadeg war droad pe war botoù-ruilh, gant karrigoù-babig pe war 
varc’h-houarn... pe chom war-lerc’h ar rederien evit ober e vad eus ar festoù-noz pe ar 
festoù-deiz, eus an abadennoù c’hoariva, eus ar standoù, an dijunioù... kavet diouzh al lec’h hag 
ar c’houlz ma tremeno ar Redadeg.

Ar Redadeg a zo ur mare fromus bevet a-stroll, ur gouel a chom merket 
e eñvorennoù an dud.

     Hag e talc'h ar brezhoneg
  da vont, hag e talc'h
ar Redadeg d'ober berzh







Evit prenañ ur c’hilometr :
  Rakprenañ enlinenn war lec'hienn ar-redadeg.bzh
  Paeamant dre gartenn-vank pe gant ur chekenn

Chomlec’h :   
  Ar Redadeg - BP 15 - 35310 Morzhell / Mordelles

Kevelerien ensavadurel / kevelerien prevez, mesened  :
   Loïc Jade, Jerald ar Gov, Prezidanted
  darempred@ar-redadeg.bzh
  09 61 20 26 11 / 06 08 64 99 72

Kehentiñ-Marketing / Kenurzhierezh :  
  Katelin al Lann
  katelin@ar-redadeg.bzh
  06 71 23 36 42

Heuliañ ar Redadeg :
ar-redadeg.bzh   |        Ar Redadeg   |        @Redadeg



Embregerezhioù, artizaned, stalioù kenwerzh
Plijout a ra deoc’h ho endro e Breizh, he sevenadur ...  C’hoant ho pefe d’ober un dra eviti met, siwazh, 
n'ho peus ket amzer a-walc'h ! Ar Redadeg a zo evidoc’h ! Arc'hantet e vez gant ar Redadeg raktresoù 
evit diorren implij ar brezhoneg tro-dro deoc’h (sport, sevenadur, dudi, mediaoù, touristerezh, …).

Pep hini a c'hell, hervez e binvidigezh, sikour raktresoù ha kaout tu d'ober e vad eus an arc'hant kinniget 
d'ar Redadeg. Brudañ ho embregerezh a vo graet ouzh miliadoù a dud yaouank, Breizh an dazont en o 
daouarn, tud lorc’hus eus o yezh ha sevenadur anezho.

Penaos kemer perzh e Redadeg 2016  ?

Pren lec’hioù brudañ

Eskemmoù pe kemer perzh da brenañ dafar
 > Lec’h brudañ war panelloù ar Redadeg 
 > Gitonioù 
 > Pajennoù bruderezh e kazetenn ar Redadeg 
 > Kirri-tan ar Redadeg 
 > Dafar kinklañ (roll-up, kakemono, flamm, …)
 > Klip bruderezh gant ar ganaouenn ofisiel
 > Pourvezer ofisiel (evajoù, boued, …) 
 > Traktoù

Dafar ha kinnigoù all a c'hellfer soñjal enno

Dont da vezañ profer-arc’hant, mesen

O tibab bezañ mesen e c'hell un embregerezh evit 
ar memes koust degas ur skoazell gadarnoc'h 
d'ar Redadeg.
Roet e vo un testeni d'an embregerezhioù-se, ma c'hellint 
kaout un digresk diwar o zailhoù, kement ha 60 % eus o 
frenadenn.

Pren kilometr(où)  : 200 €/km

Restaolet 33% dre ho tailhoù, koust gwir : 134 €

Evit ur 1 km

Hoc’h anv a vo skignet war :
 > Internet 
 > Panell ar c’hm (100 X 70 cm)
 > Ar c’hm redet (dre gomz er mikro)

Skritell ho perzh ‘vo profet deoc’h da ziskouez war ho tro.

En tu all d’ur c’hm ha hervez ho pinvidigezh

Ouzhpenn tuioù mat ar c’hm kentañ, hoc’h 
anv a c’hall bezañ skignet ivez war :
 > Dafar kehentiñ
 > Skritell ar gevelerien
 > Kazetenn ar Redadeg
 > Brudfollennoù lec'hel

Muioc’h a ditouroù : ar-redadeg.bzh pe deuit davedomp

Anv hoc'h embregerezh, ho stal, a vo war lec'hienn ar Redadeg, renket 
hervez ar pezh a vez kinniget ganeoc'h hag al lec'h m’emaoc'h staliet evit 
diorren ho kwerzhioù.

An holl re o devo prenet un dra bennaket digant ar Redadeg a c’hallo kemer 
perzh en ur c’houlzad bruderezh evit o froduioù a-raok Nedeleg hag an hañv.




