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Evit treuzkas ur gemennadenn, 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
hag eo daet niverusoc'h-niverusañ ar re a zibab hor yezh.

"Ken lies a Vreizh hag a Vreizhad, da bep Breizhad e Vreizh" "a skrive Anjela
Duval, barzhez Bro-Dreger, e digoradur ar barzhoneg "Mil dremm va bro" e 1969.
Breizh a bep reizh e lâromp-ni evit Redadeg 2022. Daou zoare da embann
fraezh o deus ezhomm hor Bro hag hor yezh eus an holl re o deus c'hoant d'ober
o lod evito.

Deomp da c’houzout, n’ez eus aozadur all ebet e Breizh hag en defe tro da vont
e darempred gant kement a zilennidi, gant kement a stalioù pe embregerezhioù,
gant kement a dud, gant ur raktres pleustrek, lec’hel hag hollek war un dro.

Dalc’homp da vont gant an erv hon eus boulc’het. Mont a reomp bepred gant hol
labour, bodañ reomp muioc’h-muiañ a dud tro-dro d’hor raktres, en o zouez tud
hag a vez plijet o welet ur startijenn kaset gant ur spered pozitivel.

Abaoe ar penn-kentañ he deus dibabet Ar Redadeg labourat gant startijenn ha
gant ur sell pozitivel evit dazont hor yezh.

Azenor Kallag
Nikolaz Le Sourd
Fulup Kere
Ewen Raballand
Jerald Ar Gov
Prezidanted ar Redadeg

Pennad-stur

Abalamour da betra « redek » ? 
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Arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo a
rummad da rummad, a vro da vro, en ur
zastum arc'hant evit skoazellañ ar
brezhoneg er gevredigezh a-vremañ.

Redadeg 2020 a oa bet daleet ha redet e miz
Mae 2021 eus Karaez betek Gwengamp, he
doa roet en-dro 125 000 € evit ar brezhoneg.
En holl 772 000 € a zo bet roet dibaoe penn-
kentañ e 2008.

Bewech e red miliadoù a dud noz ha deiz, dre
ar 5 departamant breizhat. Ur Redadeg a-eilek
km ha km eo a-hed an hentad : 600 km e
2008, 1200 km e 2010, 1500 km e 2012 ha
2014, 1700 km e 2016, 1800km e 2018 ha
2020 km e 2021. 2022 km e 2022 eus
Gwitreg betek Gwened !

Un darvoud war un dro kengred, sportel,
sevenadurel, bevet a-stroll ha gant plijadur.

Ar vazh, arouez ar brezhoneg, a zo enni ur
gemennadenn guzhet, treuzkaset eus an eil
dorn d'egile hag a vez lennet en degouezh.

Un darvoud dezhañ ul levezon vras war ar
mediaoù (e Breizh ha pelloc'h) war an
armerzh (war-eeun en ur mod dieeun) ha war
ar sevenadur.

Petra eo ar Redadeg ?
Ar Redadeg e berr gomzoù
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Ganet eo ar Redadeg e 2008 hag
aozet e vez bep eil bloaz. Fardet eo
bet diwar ur skouer euskarat, ar
"C'horrika", bev abaoe 30 vloaz hag a
vod kantadoù a-viliadoù a dud.

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, ... Bez e c'hell ar raktresoù
dedennañ an holl dud !

Ouzhpenn 15 000 den o deus
kemeret perzh bewech. Ar Redadeg
a zo un darvoud pouezus-tre e Breizh
e-lec'h ma c'hell pep hini diskouez
emañ a-du gant ar brezhoneg o
heuliañ ar Redadeg kement hag en
deus c'hoant (pe keit ha ma c'hell...).
Digoust ha digor d'an holl. Met pa
brener ur c'hilometr e c'heller dougen
ar vazh-test.

Ar Redadeg a zo ur mare fromus
bevet a-stroll, ur gouel a chom
merket e eñvorennoù ar re o deus
kemeret perzh.
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A-drugarez dezhi e vez savet
liammoù etre rummadoù : bewech
ma vez treuzkaset ar vazh e vez
arouez ar youl bodañ an dud yaouank
pe gozh tro-dro da amzer-da-zont ar
brezhoneg ; kerent, tud kozh, bugale,
yaouankizoù ; tud kar-o-yezh,
sportourien, tud a bep seurt...

En em gavout a ra ivez ar rederien
er gouelioù a vez aozet a-hed an
hent :
Kaozeadennoù, kejadennoù,
sonadegoù, festoù-noz, gouren,
bageerezh-dre-lien ha dre-roeñvoù,
arvestoù, predoù, abadennoù a bep
seurt...

Petra eo ar Redadeg ?
Istor ha palioù ar raktres



Savet e vez liammoù etre tud eus
Breizh hag eus lec'h all : tremen a ra ar
Redadeg er pemp departamant breizhat.
Kalz tud a chom betek an degouezh
goude bezañ kemeret perzh er Redadeg
! Bewech e teu da redek Euskariz,
Okitaniz, tud eus broioù Frañs hag ivez
eus Broioù Europa... Iwerzhoniz,
Kembreiz, Skosiz... Amañ e oant hag
amañ e vint adarre. Heuliañ a rae kalz a
dud ar Redadeg war internet ivez :
Bretoned o chom en Aostralia, e Bro-
Gebek, e Bro-Japan... Hag e lec'hioù all !

Savet e vez liammoù etre ar
vrezhonegerien hag ar re n'int ket
brezhonegerien : un emgav n'hall ket
bezañ c'hitet warnañ gant an dud kar-o-
yezh eo ar Redadeg. D'ar re ne gomzont
ket brezhoneg e ro tro ivez un dro da
gemer perzh en un darvoud brav ha
bras-kenañ evit ur yezh a zo tost ouzh o
c'halon alies. Dre o ferzh er Redadeg e
c'hell an dud na ouzont ket brezhoneg
embann sklaer al liamm-se ha kenvevañ
ur frapad dibar gant tud deuet a bep tu.

Kinniget e vez gouelioù disheñvel a-
hed an hent, etre traoù hengounel ha
traoù a-vremañ, evit diskouez
pinvidigezh ha liested ar grouidigezh
arzel e Breizh hag e brezhoneg (fañfar,
hip-hop, rap, rock...) sonerezh hengounel
hag a-vremañ  eus Breizh, c'hoarivan
sinema, met ivez stratijenn ar sport
(gouren, bageal, roeñv-pouleñv, kaiak,
redek, velo, neuial ivez !...), ar sevenadur
hag ar gouelioù (bouloù, paledoù,
c'hoarioù ar vro, dañsoù,...)

Petra eo ar Redadeg ?
Istor ha palioù ar raktres
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Petra eo ar Redadeg ?

Sifroù
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2022
DIZEHAÑ 291

KM

KUMUN

5HA
DEPARTAMANT

TREUZET

8
9

NOZ
DEIZ

MUIOC'H EVIT

650DEN

A YOUL-VAT
A-HED AN HENTAD

777 000€
ROET EN-DRO ABAOE

2008



Redadeg

Tem ar bloaz
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Petra fell d’ar Redadeg lakaat war-wel gant al lugan-se ?

E Breizh evel e pep lec’h ‘vez kavet dizingalded a bep seurt etre pobloù minorelaet,
rummadoù tud, diforc’hioù reizhel, liammet gant ar mennerezh sokial. Soñjoù hag emzalc’h an
dud a c’hell cheñch hervez al levezon pe ar redioù pe c’hoazh ar bevennoù embreget gant ar
gevredigezh hec’h-unan. Ar ster reizh a zo ledan en e brezhoneg, ken ledan ha talvoudus da
gement hini ac’hanomp er bed.
"Breizh a bep reizh" a c’hell talvezout meur a dra, ha moarvat ho peus c’hwi ivez hoc’h alioù hag
ho preder :
An ingalded etre merc’hed ha paotred, bezañ kompez ha reoliek, bezañ en he/e reizh, doujañ ouzh
liesseurted an identelezh reizhel, ober un dra bennak reizh, bezañ a-gevred gant doareoù ober an
hini a gaver a-dal deomp, hag all… Hiriv an deiz ‘vez kuzhet an disheñvelderioù-se betek re, ha
dasparzhet mennozhioù a-enep d’an ingalded.

Padal e ouiit eveldomp eo niverus ar stered en oabl ken ma n’haller ket kontañ anezho holl.

Memes mod evit ar maouezed hag ar wazed gant un identelezh reizhel disheñvel diouzh ar re all :
Ken niverus hag e lec'h all int e Breizh, hag int o krouiñ bemdez evit hor yezh, ken ma na weler ket
a-walc’h o labour graet war dachennoù a bep seurt, ha koulskoude emaint en hon touez.
Emaint e bed ar varzhoniezh, an dañs, ar c’han, ar c’helenn, al labour-douar, al livañ, ar c’hleweled,
ar sonerezh, ar c’hoariva, ar stourm, ar c’hevredigezhioù, ar skiantoù, ar politikerezh, pe al
lennegezh, da lâret eo tachennoù liesseurt hag a zo talvoudus deomp holl war hon tamm boull-
douar. Luskered ar metoù-se ’zo niverus-mat, poent diskoachañ anezho, reiñ fiziañs dezho, bezañ
emskiant eus ar preder koulz hag eus an ober, ha reiñ lañs d’an treuzkas a remziad da remziad !

Sed-aze pal Redadeg 2022, lakaat war-wel ar re na vezont ket klevet, ha diskoachañ reoù ha na
vezont ket lakaet alies a-walc’h war penn-a-raok ar vag, o sturiañ, o henchañ hag oc’h aweniñ an
dud er gevredigezh.

Setu ur c’hinnig graet d’ar rederien, prenerien ha tud a youl-vat Redadeg
2022, gant ar pal kizidikaat an dud ouzh an ingalded, ha diskouez eo a-bouez
kaout disheñvelderioù, ‘pezh a zegas ur binvidigezh yezhel, reizhel ha sokial
a-vremañ, da ziwanañ a gammed da gammed.

2022



2022Redadeg

An Hentad
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Redek a raio Breizhiz a-hed hentoù Breizh, ur sizhunvezh a-bezh. Abaoe 2012 e vez
dibabet lec'h al loc'hañ hag an degouezh goude ur galv. Reiñ a ra tro da gaout gouelioù
bras gant ur roll arzourien liesseurt, startijenn ganto.

E 2022 :
Eizhvet tro, 2022 km dre bep-lec'h e Breizh a-bezh.

291 kumun treuzet !
 

E Breizh a-bezh e tremen ar Redadeg, e-kreiz kêrioù pe gêriadennoù, er Su pe en Norzh,
e Breiz-Uhel pe e Breizh-izel, e kreiz-kêr, war an aod pe war ar maez, da greisteiz pe e-
kreiz an noz ! Brezhoneg ha plijadur, bemdez !

A-hed an hent e vez aozet ur bern darvoudoù, gouelioù bras pe vihan, ha
traoù kaer e pep lec'h gant strolladoù kevredigezhioù, skolioù, strolladoù tud
tomm ouzh ar yezh.



2022

Porzh ha plasenn ar C'hastell
ABADENNOÙ

C'hoarioù Breizh / Dremmlivaj / Tañva
eus ar brezhoneg gant Virginie Pronost
Standoù kevredigezel ha kevelerien

SONADEGOÙ / FEST-NOZ
Le P'tit Bal des Queniaos • Trio Forj •
Digresk • Kordywenn •
Bagad Dor Vras, dansourien ha
sonerien euskareg Garaztarrak
Abadenn avec Koz Media ha Radio
Kerne war-eeun.
Boued hag evajoù.

Sadorn 21 a viz Mae
ABADENNOÙ

C'hoarioù Breizh / Dremmlivaj
SONADEGOÙ / DAÑSOÙ

Le P'tit Bal des Queniaos • Hamon
Martin Quintet • Duo Rozé Lebreton •

Redadeg

Eus Gwitreg d'an 
20 a viz Mae

Loc'hañ
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Un devezh gouel war porzh Gwened
ABADENNOÙ

Ribouladeg / C’hoarioù Breizh / Korn ar
vugale / Kêriadenn ar c’hevredigezhioù.
Skolidi skolioù divyezhek Bro Gwened a
gano gant Jakez ar Borgn.
Bagadoù ar Mor bihan.
Skolidi Skol-Sonerezh Gwened a
gemero perzh.

SONADEGOÙ
Nolwenn Korbell Trio • Emezi • Madelyn
Ann • Ton Sul Ton Null •

FEST-NOZ
Barba Loutig • Beat Bouet Trio • Duo
Guégan/Jaffré • Lies • Kanit ‘ta bugale
Perzh Rugby klub Gwened (RCV) a
gemero perzh.
Abadenn radio war-eeun
Boued hag evajoù.

Degouezh
Da Wened d'an 

28 a viz Mae



2022Redadeg
Raktresoù arc'hantaouet
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Arvorig FM 
Prenañ studio fiñv - 7 000 €

Skoazellañ aozadur ar radio da brenañ
dafar evit mont e darempred gant an dud
war-eeun, tostaat ouzh an dud ha krouiñ
danvez radio nevez.

Dispak – Dispak war
vicherelaat
12 000 €

Goprañ un den evit lakaat ur pennad
enlinenn bep sizhun e-pad ur bloavezh
d’an nebeutañ.

Difenn - Aerlin, ar c’heriaoueg
feminist ha LGDTE+

6 500 €

Geriaoueg brezhoneg ha galleg diwar-benn
gerioù feminist ha LGDTE+ en ur mod
niverelenlinenn war ul lec’hienn hag
embannet e stumm ul levr.

Guisseny Paddle
Sport e brezhoneg - 2 000 €

Kinnig abadennoù sport (paddle da skouer)
e brezhoneg d’ar grennarded.



2022Redadeg
Raktresoù arc'hantaouet
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Ti ar vro Leon
Dudi er-maez a-vihanig e

Bro-Leon – 1 500 €

Kinnig abadennoù dudi er-maez d’ar re
vihan, bugaligoù a-raok ar skol.

Ti ar vro Gwengamp
Abadennoù 11-16 bloaz

12 000 €

Kinnig abadennoù dudi d’ar grennarded e
bro Gwengamp betek Pempoull : sport,
radio...

Toumpi 
C’hoarioù e brezhoneg

 10 000 €
Embann daou c’hoari e brezhoneg evit ar
vugale.

Bemdez – Chadenn
Youtube Seizh Kalon

6 000 €
Embann c’hoarioù nevez e brezhoneg
evit boueta ur chadenn youtube c’hoarioù
gant StenCharbonneau.

Ti Douar Alre
Atalieroù evit ar vugale

4 500 €

Heuliad atalieroù e brezhoneg evit ar
vugale adalek 4 pe 5 bloaz.

Lors Jereg Produiñ 
Chadenn Youtube

 2 500 €

Kinnig heuliadoù berr hag abadennoù
brezhonek nevez war chadenn Lors Jereg.

Cac Sud 22 - Le petit
théâtre - Le P’tit téyâtr

2 500 €

C’ét le permier espectacl
en galo qi méleyera la
poupine de bouéz, la
musiqe e le parlement.
Abadenn vev kentañ e
gallaoueg hag a vesko
margodennoù, sonerezh
ha galloueg evit ar vugale.



Korrika evit an euskareg
Abaoe muioc'h a 30 vloaz eo ganet redadeg an Euskariz e bro
Euskal. Kantadoù a viliadoù a dud a gemer perzh bewech,
http://korrika.eus

 
Rith evit an iwerzhoneg
Krouet e 2010, ar redadeg-mañ a heul sizhunvezh an
iwerzhoneg, tro-dro da c'houel Sant-Padrig. E 2018 e oa bet
redet 2600 km e-pad 7 devezh dre 17 bro hengounel gant
50000 den.  http://www.rith.ie/

Rhas evit ar c'hembraeg
Lañset eo bet e 2014 ar redadeg a ginnig 3 devezh o redek e
miz Gouere evit diorren ar yezh ha skoazell ar
c'hevredigezhioù lec'hel a labour evit ar yezh. Neuze, 45
kevredigezh a zo bet skoazellet e 2016. http://rasyriaith.cymru/

Correllengua evit ar c'hataloneg
Ur redadeg bep blez evit lakaat war wel ar yezh hag ar
sevenadur. Kinniget e oa bet e 1996 e pep lodenn eus ar vro.
https://www.cal.cat/

Correlingua evit ar galizeg
Redek evit lakaat ar re yaouank hag ar c'hreizennoù
pedagogel e-barzh ar jeu. Redek evit diorren ar yezh e bro
Galisia. Un devezh o redek bep blez evit ar yezh abaoe 2005.
https://correlingua.gal/

Sprochrenner evit an elzaseg
Evit ar wech kentañ e vo aozet ar redadeg elzaseg e 2022 e-
pad 3 devezh adalek ar Sadorn 4 a viz Even ha betek al Lun 6
a viz Even.
 http://www.sprochrenner.alsace/

La Passem evit an okitaneg
E miz Mae 2018 oa bet dalc'het evit ar wech kentañ, adalek ar
Gwener 25 betek al Lun 27. 400 km a-dreuz Bearn hag ar
Adour-Izel e-pad 3 devezh ha 2 nozvezh hep arsav ebet.
http://lapassem.com/

Redadegoù all
Euskareg, Iwerzhoneg, Kembraeg, Katalaneg, Galizeg, Elzaseg,

Okitaneg... Redet 'vez ivez evit difenn ar yezh e broioù all !
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rith.ie%2F%3Ffbclid%3DIwAR0eDjr8mLvNEVK65OQoyRuVDoxMJWEjS_vituPWVVx4xHzubCTzs0VcBiE&h=AT0U3BWPt_bMQFj6UcToLxuSlXGasJBd99wbP9zkaerIIMvarpetL43iNhKtSPR6qTeKOVALnpVRkCPvYGq273I5kG92ZIBVnVW6jUQDIvpFHfIDJuJl4WP2iY2sZvR_fEnGvqZc0uScoXlunMCt0Q


Ar gevelerien
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Darempred

www.ar-redadeg.bzh

Darempred kelaouiñ : Cyril Lelong
cyril@ar-redadeg.bzh

06 13 30 19 49

www.ar-redadeg.bzh Postel : darempred@ar-redadeg.bzh
Pgz : 09 61 20 26 11

Ar Redadeg - BL / BP 15 - 35310 MORZHELL / MORDELLES - Siret 518 503 628 00019 - APE 9499Z

https://www.facebook.com/ar.redadeg/
https://twitter.com/Redadeg
https://www.youtube.com/c/ar-redadegBZH
https://vimeo.com/redadeg

