
Plas ar maouezed war leurennoù Breizh gant Anne-Gaelle Ardiet 

 

 

Soñj ho peus pa c'hallemp mont d'ar salioù arvest pe war ar plañchodoù fest-noz evit 

selaou pe gwelet sonadegoù gant sonerien hengounel... Kemeret ho peus un tamm 

amzer dija evit kontañ an niver a sonerezed war al leurennoù ? 

E-maez eus ar c'hanerezed hengounel, n'eus tost maouez ebet war al leurennoù o 

seniñ. 

 

Ha kavet peus un nebeud sifroù evit skorañ an titour-mañ, Anne-Gaelle ? 

E-pad embann 2018 fest-noz Yaouank, c'hwec'h strollad hepken oa gant ur sonerez 

enno e-keñver ar 27 strollad kinniget an noz-se. 

Sellomp goude ouzh skritelloù festoù-noz an enkeadur. Hini ebet n'en doa kinniget un 

nozvezh gant kement a sonerezed hag a sonerien. 

'Benn-ar-fin kemeromp ivez skouerioù ar bagadoù. Ur vaouez anvet da benn sonerez, 

da lâret eo penn ar strollad, a chom un nemenadenn e-touez ar bagadoù. 

 

Al lec'hiadur-mañ a c'hallfe bezañ displeget dre istor an hengounioù sonerezhel 

eus Breizh. 

Pell-bras zo 'oa ar sonerien daou-ha-daou gant gwazed hepken hag ar maouezed a 

oare kanañ a rae-se gant o ziegezh pe a-wechoù er gouelioù, pa oant pedet. 

Gallout a reer envel kalz a ganerezed hengounel pouezus a gan war al leurenn evel 

Marthe Vassallo, Rozenn Talec, Annie Ebrel... 

 

Met ne anavezeer ket ken mat ar maouezed o doa graet sonerezh gant 

benvegoù ? 

Grit ar boelladenn du-se. Drezon ma-unan n'on ket deuet a-benn da envel sonerezed 

brudet ebet gant an holl. 

Koulskoude, ar maouezed hag ar merc'hed zo niverus er skolioù sonerezh met pa 

dremener eus an dorioù skol evit mont war al leurenn e ya an niver-se war diskenn. 

 

Petra zo ar rezonioù ? 

Bez 'zo kalz : deskadurezh ar merc'hed yaouank ne vount ket anezho war al leurenn 

kement hag ar baotred. Ar c'hourc'hemennoù familh a stard remzad ar sonerezed pa 

chom bed ar sonerezh unan tadveliek pe patriakel ma karit. 

 

Petra a c'hallfe bezañ an diskoulmoù evit kavout muioc'h a sonerezed e-barzh ar 

strolladoù ? 

Al labour a zlee bezañ graet en a-raok gant ar gelennerien hag an dud-c'hour. Ar pal 

zo diskouez d'ar merc'hed yaouank skouerioù sonerezed. Plas ar patromoù zo pouezus 



e saverezh ar vugale, en o doare da ijinañ o dazont. 

Gallout a reer, da skouer, envel penn sonerez Bagad Saozon Sevigneg, Magali 

Jamault, an hini nemeti e-touez ar bagadoù kentañ rummad. 

Ar strollad Dour-Le Pottier Quartet ivez gant kement a baotred hag a vaouezed ebarzh 

pe Claire Leyzour, violonez ar c'houblad Blain/Leyzour. 

 

Dleet e vefe ren ur gwir politikerezh talvoudekaat krouidigezhioù benel. 

Ret eo atizañ ar programmourien d'ober muioc'h evit ar c'hevatalded. Dav e vefe d'ar 

re all krouiñ lec'hioù evit ar sonerezed evit ma c'hallint diorren o barregezhioù. 

Bez 'zo kalz diskoulmoù ha, sur a-walc'h, sonerezed ha strolladoù entanet! 

Forzh penaos, poent eo evit ar bed sevenadurel breizhat en e bezh d'en em zizober eus 

an nebeud kentpatromoù hengounel evit ma c'hallo pep hini kavout he flas. 


