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1- Ar Redadeg e berr gomzoù... 
 

 
Arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo ar Redadeg a rummad da rummad, a vro da 
vro, en ur zastum arc’hant evit skoazellañ ar brezhoneg er gevredigezh a-vremañ.  
 

Ar Redadeg tremenet a oa e miz Mae 2014, eus Montroulez da C’hroñvel, en doa 
roet en-dro 125 000 € evit ar brezhoneg. En holl 389 000 € a zo bet roet dibaoe 
penn-kentañ e 2008. 
 
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 (600km e 2008, 1200 km e 2010, 1500 km 

e 2012 et 2014, 1700 km e 2016). 
 
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. 
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2- Istor ha palioù ar raktres 
 

Ganet eo ar Redadeg e 2008 hag aozet e vez bep eil bloaz. 
Awenet eo diwar he 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 ! (gwelet resisoc’h war 
hor lec’hien https://www.ar-redadeg.bzh/br/raktresou-arc-hantet/ ) 
 
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 a gemer perzh. 

 

A-drugarez dezhi,  

 

e vez savet liammoù etre rummadoù : bewech ma vez 

treuzkaset ar vazh e vez arouez ar youl vodañ 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 ... 

 

E vez savet liammoù etre tud Breizh hag eus lec’h all : tremen a ra ar Redadeg e pemp 

departamant Breizh. Kalz tud a chom betek an degouezh goude bezañ kemeret perzh er Redadeg ! 

Bewech e vez degemeret ar Redadeg Euskariz, Okitaned, tud eus broioù Frañs met ivez eus Broioù 

Europa... Iwerzhoniz, Kembreiz, Skosiz... amañ e oant hag amañ e vint adarre. Sellout a rae kalz a 

dud ivez ouzh ar Redadeg war Internet : Bretoned Aostralia, a Gebek, Japan... hag a lec’hioù all ! 

 

https://www.ar-redadeg.bzh/br/raktresou-arc-hantet/
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E vez savet liammoù etre ar vrezhonegerien hag ar re n’int ket brezhonegerien : en emgav n’hall 

ket bezañ c’hwitet warnañ gant an dud kar-o-yezh eo ar Redadeg. Evit ar re ne gomzont ket 

brezhoneg ez eo ivez un dro da gemer pezh 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. 

 

E vez kinniget 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 

Breizh, c’hoariva, sinema met ivez startijenn ar 

sport (gouren, bageal, roeñv-pouleñv, kaiak, 

redek, velo, neuial ivez ! ...), ar sevenadur hag ar 

gouelioù (bouloù, paledoù, c’hoarioù ar vro, 

dañsoù, ...) 
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3 - Tem ar bloaz hag ar raktresoù 

arc’hantet 
 
Brezhoneg ha plijadur : chom a ra an daou c'her-mañ ur seurt ger-
stur deomp a vloaz da vloaz. 
Ul liamm solut etrezomp eo hemañ, unan hag a zalc'h penn 
d'an tagadennoù. 
Ober a reomp gant plijadur en hor yezh, gant hor yezh, evit hor 
yezh. 
 
Hag hor yezh, n'emañ ket he flas er skolioù, er c'hentelioù nemetken. 
N'emañ ket he flas e-touez ur guchennad tud varrek nemetken. 
N'emañ ket he flas el levrioù ha war ar senennoù nemetken. 
Soñjal a ra deomp e vimp barrek da gas anezhi da yezh ar pemdez, yezh pep-hini. Setu ar pezh a 
vounto ac'hanomp er bloaz-mañ : difraostañ tachennoù gwerc'h pe gwan, mont da welet an 
embregerezhioù, bed ar sport... 
 
Diazezet eo ar Redadeg war “Brezhoneg ha plijadur” ha kaset e vimp gant ar Redadeg betek 
“Brezhoneg e pep lec'h” 
 
Ar bloaz-mañ hon eus resevet 18 doser. 8 a zo bet dilennet : 
 

- Youn ha Solena : Ar brezhoneg er vagouri e bro Naoned. Ur mikro-magouri hag a 
zegemero 10 bugel a vevo e brezhoneg ha gant sevenadur Breizh e Sant-Ervlan. 20 000€ 
 

- Kalana : “E toull ar bleiz”. Ur raktres film-faltazi skrivet ha diorroet e brezhoneg. 20 000€ 
 

- Tro-Didro : Krouiñ ur pezh c’hoari war gan : “Galnys, priz ar gwad”. Ur raktres gevelerezh 
hollvrezhonek etre ur strollad c’hoariva hag ul laz-kanañ. 3 000€ 

 
- Ubapar : Bevañ Bro-C’halloù gant ar vugale. Stummañ buhezourien e gallaoueg ha war ar 

buheziñ en-dro d’ar gallaoueg gant bugale. 2 000€ 
 

- Keit Vimp Bev ha BHS-Radio Breizh : Un heuliad kontadennoù radio evit ar vugale. Un 
dibab kontadennoù hag istorioù, a-gozh hag a-nevez, kontet gant meur a vouezh evit ar 
vrezhonegerien yaouank. 7 000€ 

 
- Barzhanoff : “Evel ki ha kazh”. Dirollet ar skipailh ! Sketchoù berr ha fentus en ur web 

stirad e brezhoneg evel-just ! 2 000€ 
 

- KDSK Naoned : Ar brezhoneg er vediaoueg : eus ar c’hlasel d’an niverel. Kinnig danvez 
liesseurt liammet ouzh ar skorioù lenn nevez ha lakaet enlinenn war Internet. 8 000€ 

 
- Tro ha distro : B&B, Bod pe Boued e brezhoneg. Rouedad sokial da sikour ar 

vrezhonegerien da gejañ da vat ha da vevañ a bep seurt traoù o vout degemeret, bod pe 
boued, e brezhoneg. 10 000€ 

 

Palioù : Dastum 144 000€ evit arc’hantañ ar raktresoù hag ar skolioù Diwan. 
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Perak Diwan ? 

Treuzkaset e vez ar yezh an deiz a hiziv dreist-holl a-drugarez d’ar skolioù.  
Rouedad Diwan, evit kelenn ar brezhoneg dre soubidigezh er skolioù a zo enni 3 900 bugel adalek 
ar skol-vamm ha betek ar vachelouriezh. Bep bloaz e vez digoret skolioù nevez. 
Skoazellet eo rouedad ar skolioù-se, skolioù kevredigezhel, lik ha digoust, war he skoazellerien 
unan hag unan, ha war skoaziadoù deuet a-berzh strollegezhioù, ha dre vras war ar gevredigezh. 
Met n’eo ket trawalc’h e-keñver an ezhommoù bras a zo evit kenderc’hel he diorren, da skouer 
evit ar skolioù nevez a rank gortoz evit kaout postoù paeet gant ar Stad. 

Setu perak e oa bet divizet, er statudoù, reiñ da Ziwan hanter an arc’hant gounezet gant pep 
Redadeg. 

 

 

4- AN HENTAD 
 

Loc’hañ : Sant-Ervlan/Naoned d’ar Gwener 29 a viz Ebrel en dro da 6e noz 
Degouezh : Lokoal-Mendon d’ar Sadorn 7 a viz Mae en dro da 6e noz 

 
 

1700 km a vo redet e 2016. Da lâret eo + 200 km e keñver an div Redadeg tremenet e 2012 
hag e 2014. 
 
Prest eo bremañ ar Redadeg da greskiñ en dro neuze. 
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Klasket o deus ar skipailhoù lec’hel liammañ ar muiañ posupl bezañ gwelet, plijadur ha surentez, 
ha dibab kentoc’h tremen d’un eur dereat ha mat dre ar c’hêrioù o doa goulennet diganeomp 
splann ha war eeun degemer ar Redadeg (an Henbont, Plouzane, Plonger, Mahalon, Gwitreg, 
Dinan, Langoned, Konk-Kerne, en o zouez) ha dreist-holl evit ar c’hêrioù a oa war ar renk evit an 
degouezh ha n’int ket bet dibabet. Prometet e oa bet dezho e sellfemp pizh eus an eur evit aozañ 
ur fest brav pa dremeno ar Redadeg eno, setu ar pezh hon eus graet evit Plougerne, Kemper ha 
Kemperle. Tro o do da ziskouez mat o youl hag o c’hoant kemer perzh ha skoazell ar brezhoneg. 
 
 
E Breizh a-bezh e tremeno ar Redadeg, e-kreiz kêrioù pe 
gêriadennoù, er Su pe en Norzh, e Breizh-Uhel pe e Breizh-Izel, 
war an aod pe war ar maez, da greisteiz pe e-kreiz an noz ! Evel 
boaz e tremeno ar Redadeg dre ar 5 departamant. Hag e vo 
gwelet familhoù, kenlabourerien, kevredigezhioù, sportourien, 
skolidi, skolajidi ha liseidi, strolladoù bras pe vihan ha tud o-unan 
ivez, an holl a redo evit ur pal : treuzkas arouez vev ar brezhoneg ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En em gavout war ar maez, e-kreiz neblec’h hag e-kreiz 
an noz ha gortoz war vord an hent evit redek ur 
c’hilometr pe muioc’h. Un tammig fol e c’hell bezañ 
kavet. Padal e vo kantadoù a dud war an hentad o 
c’hortoz ar charreadeg evit kemer perzh er redadeg veur. 
Ha, pa zegouezho an heuliadeg, lies gouleier, gant ar sonerezh hag an dud laouen o kanañ, e vo 
komprenet diouzhtu perak emaint amañ. Ha bevet vo ur frapad dibar gant eñvorennoù a chomo e-
pad pell !  
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Lec’h al loc’hañ :  
 
Eus Breizh-Uhel e loc’ho ar Redadeg e 2016, eus Sant Ervlan/Naoned d’ar Gwener 29 a viz Ebrel 
evit 1700km. Un deiz abretoc’h an deiziad hon eus lakaet evit redek an 200 km ouzhpennet. 

D’ar Gwener d’enderv e krogo 
abadenn fest al loc’hañ, gant 
bugale ar skolioù da gentañ, 
gant an holl da c’houde. Traoù 
dic’hortoz a vo kinniget d’an 
dud, ha plijadur a vo a dra sur, 
evel boaz. 
E fin an abardaez ez aio kuit ar 
rederien da gentañ war-zu 
Lavreer-Botorel e lec’h e kaver 
ur skipailh brezhonegerien 
startijenn ganto ha mennet 
evit lakaat ar Redadeg da 
dremen e kreiz gwiniegoù bro 
Naoned. Spi hon eus e vo 
banneoù gwin ivez evit ar re a 
vo o tañsal er fest-noz a vo 

aozet a-raok tremen ar Redadeg. Da c’houde ez aio ar rederien war-zu Blaen ha da-heul dre 
Gwenvenez-Penfaou evit ar wech kentañ ha war-zu Roazhon. 
 
 
Breizh-Uhel 

Erru a raio e Roazhon d'ar 
Sadorn 30 a viz Ebrel etre 5e30 
ha 6e30 g.m, un eur dereat evit 
aozañ ur fest mat-tre gant 
kevredigezhioù ar vro. 

Mont a raio kuit eus Roazhon 
ar rederien war-zu Gwitreg evit 
ar wech kentañ ken pell war-zu 
ar reter, tud a zo eno hag o 
deus c’hoant da gemer perzh 
ha da ziskouez youl ar 
brezhoneg a zo e pep lec’h e 
Breizh, ha dreist-holl e Breizh 
Uhel. Aze e vez kavet ur skol 
divyezhek 200 bugel enni. Dont 
a raio davet ar Redadeg skol 

Felger ha klas Liverieg (a oa digoret e miz Gwengolo) ha tremen a raio an hent war-zu ul lec’h a 
eñvor : Sant-Albin-an-Hiliber. Un doare da liammañ yezh ha sevenadur c’hoazh evit derc’hel soñj 
eus perzh harzoù Breizh e istor Breizh. 
Gortozet e vo ar Redadeg e Dinan evit an trede gwech gant kement a youl. Savet en deus skipailh 
Dinan un hentad nevez, plijus ha brav-tre evit mont da Lannuon, ul lec’h dibar evit ar Sul 1añ a viz 
Mae d’abardaez. Dont a raio kuit eus Breizh-Uhel ar Redadeg evit reiñ ar vazh test da skipailh Bro 
Dreger e Sant-Brieg.   
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Bro Dreger ha Kreiz-Breizh 
 

D’al Lun 2 a viz Mae e 
kinnigo skipailh Bro Dreger 
da dremen e-biou an aod e 
Bro-Oueloù betek Lannuon 
e lec'h e vo degemeret mat 
tre ar Redadeg gant bugale 
ar skolioù. Goude al lid e 
kendalc’ho ar Redadeg dre 
Gawan, hag evit ar wech 
kentañ dre vBear a-raok 
mont betek Gwengamp ha 
war zu Kreiz Breizh e 
Rostrenenn da c’houde. 
Lodenn an hentad e Kreiz 
Breizh a vo brav ar bloaz-
mañ c’hoazh. Tremen a 
raimp ar wech-mañ dre Bro 
ar Roue Morvan  d’ar 

Meurzh 3 a viz Mae. Goude da heul un droiad e Karaez e weladennimp Traonienn ar Sent a-raok 
mont kuit da Vontroulez ha war-zu bro Leon da c’houde.  
 
 
Bro Leon 
 

E bro Leon, d’ar 
Merc’her 4 a viz Mae 
war-lerc'h Montroulez ez 
aimp d'ober un tamm 
tro e Gorre Leon, e lec'h 
ma ne oamp ket bet 
warlene. Tremen a raimp 
dre ar gêrbenn, Kastell-
Paol, ha da c'houde ez 
aimp d'ober un tamm 
tro war Enez-Vaz, gant ar 
c'haiak. Ar wech kentañ 
e vo d'ar Redadeg mont 
war un enezenn ! 
Heuliañ ar raimp an 
aodoù a-hed an devezh, 
betek en em gavout e 

Plougerne diouzh an noz, e lec'h ma vo graet gouel. War-lerc'h bro Bagan e raimp tro Goueled 
Leon e-pad an noz. Evit an dijuni e vimp e Landerne, prest da guitaat Bro Leon, evit Bro Gerne. 
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Kerne-Izel 
 

D'ar Yaou 5 a viz Mae e vimp 
e Bro Gerne, e Hañveg, 
Kastellin, Lokorn ha bro 
Douarnenez. Enoret mat vo 
ar C'hap, betek Kleden ha 
Plougoñ, evit lidañ digoradur 
skol Diwan Ar Pont.  

Dar Gwener 6 a viz Mae 
mintin e vimp e Konk Kerne, 
raktreset eo tremen dre ar 
Ger Kloz. Ha goude ar vro 
Vigoudenn, ha Kemper e fin 
an abardaez, lec'h e vimp 
degemeret war un ton bras, 
ha Kemperle da 1eur vintin 

d'ar Sadorn, ne vo ket re ziwezhat evit dañsal c'hoazh. 

 
Bro Gwened 
 

Devezh diwezhañ e vo d’ar 
Sadorn 7 a viz Mae e Bro 
Gwened. 
 

An Oriant diouzh beure abred, 
an Alre, ur gêr hag he deus 
raktreset sinañ Karta Ya d'ar 
Brezhoneg, Pleuwigner, 
Pleskob, An Intel e lec’h e vez 
kavet ur bern tud tomm o 
c’halon ouzh ar brezhoneg hag 
evel just Gwened e lec’h e 
vimp war-dro kreisteiz, 
prantad ar marc’had. Dibaoe 
ar penn kentañ he deus 

skoazellet ha kemeret perzh er Redadeg Ti-kêr Gwened. E Gwened ivez e chom hor c’heveler e 
touez ar re vrasañ, an hini a bresto ar c’hirri-samm nevez flamm deomp evit an trede gwech, 
Karrdi Citroën an Ao. Borgat.  

Loc’het vo eus Gwened e penn kentañ an enderv war-zu Lokoal-Mendon evit echuiñ ar sizhunvezh. 
  



11 
 

An degouezh e Lokoal-Mendon 

Goude un hentad a ziskouezo deomp pegen brav ha pinvidig eo al lec’h tro-dro da Lokoal ez aio ar 
rederien betek kreiz-kêr Mendon e lec’h e vint degemeret e-kreiz fest Trofe Roñsed-Mor. 
Degouezh ar Redadeg a vo penn-komañs ar fest e 2016. 

Taolioù-kaer ouzhpenn a vo savet ar bloaz-mañ, chom a ra da beurlipat an traoù evel just met 
dija e lañs Bagad Roñsed-Mor ur galv-difi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5- Difi Bagad Roñsed-Mor evit degouezh ar Redadeg 
 
 

1700 km a vo redet, 1700 treuzkas ar vazh-test betek Lokoal-Mendon.  

E kreiz sevenadur Breizh emañ ar brezhoneg hag 

ivez ar sonerezh ! Hag e vo 1700 soner evit 

degemer ar Redadeg ? 

1700 soner eus ar bagadoù...  hag eus tachennoù 

all, pep hini a c’hallo respont d’an difi-se ha dont 

da seniñ evit degemer ar rederien !  

Pebezh trec’hlid e vo !  

 

Setu un difi a dalv ar boan da ziskouez  
ha da dreuzkas ! 

 
 


