
Darvoud e Sant

Loc’hañ Redadeg 2016

Parc 

Ar Redadeg, redadeg a

eus Sant-Ervlan (44) betek Lokoal

Brieg, Lannuon, Gwengamp, Karaez, Montroulez, Brest, Douarnenez, Kemper, An Oriant ha 

Adalek 6e : Prezegennoù. Erruout a raio ar vazh

Abadennoù : Strollad c'hoariva La Obra, Bagadoù Liger

Lokoal-

13km kentañ ar Redadeg : troioù a vo a dremeno meur a wech dirak 

al leurenn e kreiz ar gouel. Skolioù, kevredigezhioù, embregerezhioù, 

tud brudet ha dilennidi a yelo da redek evit ar brezhoneg.

7e30 : Sonadeg Gouez. Triad rock eus Naoned e brezhoneg.

9e00 : 13vet kilom

dre Orvez.

9e00 : Sonadeg Brieg Guerveno Group. Ur skouer evit ar rock e brezhoneg.

10e15 : Fest-noz gant Startijenn. Unan eus ar strolladoù pennañ er bed 

sonerezh Breizh o sevel ur sonerezh efedus, modern ha bev..

 

Redadeg a-eiladoù. Ganet eo ar Redadeg e 2008 hag aozet e vez bep eil 

bloaz. Arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo ar Redadeg a rummad da 

rummad, a vro da vro. Bewech e red miliadoù a dud noz ha deiz, dre an 5 

departamant Breizh. Ur Redadeg a

(1700 km dre 300 kumun). E 2016, loc'hañ ar 5vet Redadeg vo e Sant

Ervlan d'an 29 a viz Ebrel hag an degouezh vo e Lokoal

viz Mae e-kreiz fest Trofe Roñsed

 
 
 
 
 

Bezit prest ! 

Darvoud e Sant-Ervlan d'ar Gwener 29 a viz Ebrel ! 
 

Loc’hañ Redadeg 2016 
 

Parc ar Savèze - Sillon de Bretagne da 6e 

dadeg, redadeg a-eiladoù evit ar brezhoneg war 1700 km,

Ervlan (44) betek Lokoal-Mendon (56), dre Naoned, Roazhon, Gwitreg, Dinan, Sant

Brieg, Lannuon, Gwengamp, Karaez, Montroulez, Brest, Douarnenez, Kemper, An Oriant ha 

Gwened. 

ROLL AN ABADENNOÙ 
 

Prezegennoù. Erruout a raio ar vazh-test. Karr Meurlarjez Naoned. 

Abadennoù : Strollad c'hoariva La Obra, Bagadoù Liger

-Mendon. 

13km kentañ ar Redadeg : troioù a vo a dremeno meur a wech dirak 

al leurenn e kreiz ar gouel. Skolioù, kevredigezhioù, embregerezhioù, 

tud brudet ha dilennidi a yelo da redek evit ar brezhoneg.

Sonadeg Gouez. Triad rock eus Naoned e brezhoneg.

13vet kilometrad ha loc'hañ eus Sillon de Bretagne betek Naoned, 

dre Orvez. 

Sonadeg Brieg Guerveno Group. Ur skouer evit ar rock e brezhoneg.

noz gant Startijenn. Unan eus ar strolladoù pennañ er bed 

sonerezh Breizh o sevel ur sonerezh efedus, modern ha bev..

 

AR REDADEG 

Ganet eo ar Redadeg e 2008 hag aozet e vez bep eil 

Arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo ar Redadeg a rummad da 

rummad, a vro da vro. Bewech e red miliadoù a dud noz ha deiz, dre an 5 

departamant Breizh. Ur Redadeg a-eilek km ha km eo a-hed an hentad 

(1700 km dre 300 kumun). E 2016, loc'hañ ar 5vet Redadeg vo e Sant-

Ervlan d'an 29 a viz Ebrel hag an degouezh vo e Lokoal-Mendon d'ar 7 a 

kreiz fest Trofe Roñsed-Mor, gouel ar bagadoù. 

eiladoù evit ar brezhoneg war 1700 km, 

Mendon (56), dre Naoned, Roazhon, Gwitreg, Dinan, Sant-

Brieg, Lannuon, Gwengamp, Karaez, Montroulez, Brest, Douarnenez, Kemper, An Oriant ha 

 

test. Karr Meurlarjez Naoned. 

Abadennoù : Strollad c'hoariva La Obra, Bagadoù Liger-Atlantel ha 

13km kentañ ar Redadeg : troioù a vo a dremeno meur a wech dirak 

al leurenn e kreiz ar gouel. Skolioù, kevredigezhioù, embregerezhioù, 

tud brudet ha dilennidi a yelo da redek evit ar brezhoneg. 

Sonadeg Gouez. Triad rock eus Naoned e brezhoneg. 

etrad ha loc'hañ eus Sillon de Bretagne betek Naoned, 

Sonadeg Brieg Guerveno Group. Ur skouer evit ar rock e brezhoneg. 

noz gant Startijenn. Unan eus ar strolladoù pennañ er bed 

sonerezh Breizh o sevel ur sonerezh efedus, modern ha bev.. 

Ganet eo ar Redadeg e 2008 hag aozet e vez bep eil 

Arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo ar Redadeg a rummad da 

rummad, a vro da vro. Bewech e red miliadoù a dud noz ha deiz, dre an 5 

tad 

-

Mendon d'ar 7 a 
 

 



 

Evit ar brezhoneg. 
gwerzhet kilome

mediaoù, sinema, magourioù, strolladoù c’hoariva, levrioù, c’hoarioù, 

raktresoù war ar sport...

Plijadur. 
kentañ. Deui

war votoù

darvoud war un dro kengred, sportel, sevenadurel, bevet a

gant plijadur.

Liger-Atlantel. E-touez an 8 doser dilennet 2 gevredigezh eus Liger

Atlantel (Youn ha Solena hag ar c'hKDSK) vo bet skoazellet evit o 

raktresoù. Aozet eo gouel loc'hañ ar Redadeg gant Kreizenn Sevenadurel 

Breizhek Yezhoù ha Sevenadur. Ar mare da lidañ e zegouezh er c'harter 

Sillon de Bretagne, er strollad skolioù an Angevinière.

 

 

gant Gouez, Brieg Guerveno Group, Startijenn, Strollad La Obra, 

07 82 70 15 14 

 

Ar Redadeg e skeudennoù
 

 

• Skoazellet eo ar Redadeg (Video)

• Breizh Storming (Video)

• Kanaouenn ofisiel ar Redadeg (Video)

 

 

 

Evit ar brezhoneg. Evit skoazellañ raktresoù evit ar brezhoneg e vez 

gwerzhet kilometradoù. Dasparzhet e vez ar gounid etre skolioù, 

mediaoù, sinema, magourioù, strolladoù c’hoariva, levrioù, c’hoarioù, 

raktresoù war ar sport... 

Plijadur. Ger stur ar Redadeg eo "Brezhoneg ha Plijadur" abaoe Penn

kentañ. Deuit da gemer perzh ! Deuit hervez ho c'hoant, war droad pe 

war votoù-ruilh, gant ho mignoned, ho familh, ho kenlabourien. 

darvoud war un dro kengred, sportel, sevenadurel, bevet a

gant plijadur. 

touez an 8 doser dilennet 2 gevredigezh eus Liger-

Atlantel (Youn ha Solena hag ar c'hKDSK) vo bet skoazellet evit o 

raktresoù. Aozet eo gouel loc'hañ ar Redadeg gant Kreizenn Sevenadurel 

dur. Ar mare da lidañ e zegouezh er c'harter 

Sillon de Bretagne, er strollad skolioù an Angevinière. 

TITOUROÙ 

Gwener 29 a viz Ebrel, e Sant-Ervlan
Parc ar Savèze – Sillon de Bretagne - adalek 6e

Tram linenn 3, Bus linennoù 50 ha 54, arsav « Sillon de Bretagne »

 
  Loc’hañ Redadeg 2016 

 
Sonadeg + Fest-noz + Souezhadennoù

gant Gouez, Brieg Guerveno Group, Startijenn, Strollad La Obra, 

Bagadoù Liger-Atlantel ha Lokoal-Mendon.

 
Tavarn, Ostaleri. 

 
Titouroù : 

Yezhoù ha Sevenadur 
07 82 70 15 14 - redadeg44@gmail.com - www.a

Ar Redadeg e skeudennoù 

Skoazellet eo ar Redadeg (Video) 

Breizh Storming (Video) 

Kanaouenn ofisiel ar Redadeg (Video) 

Evit skoazellañ raktresoù evit ar brezhoneg e vez 

tradoù. Dasparzhet e vez ar gounid etre skolioù, 

mediaoù, sinema, magourioù, strolladoù c’hoariva, levrioù, c’hoarioù, 

Ger stur ar Redadeg eo "Brezhoneg ha Plijadur" abaoe Penn-

t da gemer perzh ! Deuit hervez ho c'hoant, war droad pe 

ruilh, gant ho mignoned, ho familh, ho kenlabourien. Un 

darvoud war un dro kengred, sportel, sevenadurel, bevet a-stroll ha 

-

Atlantel (Youn ha Solena hag ar c'hKDSK) vo bet skoazellet evit o 

raktresoù. Aozet eo gouel loc'hañ ar Redadeg gant Kreizenn Sevenadurel 

dur. Ar mare da lidañ e zegouezh er c'harter 

 

Ervlan 
adalek 6e 

Tram linenn 3, Bus linennoù 50 ha 54, arsav « Sillon de Bretagne » 

noz + Souezhadennoù 
gant Gouez, Brieg Guerveno Group, Startijenn, Strollad La Obra, 

Mendon. 

www.ar-redadeg.bzh  


