Dastum delwennoùigoù ha krouidigezhioù

« Maouezed c’hoariell,
Europeadezed a chom seder »
Meurzh 2014/ Roazhon-Frañs

Etre hengoun hag istor kempred, peseurt
skeudenn eus maouezed Europa a vez roet
gant delwennoùigoù ha delwennoù bihan hor
buhez pemdeziek ?

Roazhon, d’an 30 a viz Here 2013
Kinnig a ra deoc’h harpañ anezhi en he raktres
en ur brofañ dezhi :
un delwennig hag a ziskouez ur vaouez,
dezhi un istor stroll pe prevez, hengounel
pe a vremañ.
Kasit an delwennig (hep talvoudegezh e-keñver
arc’hant) dre ar post en ur mod eeun (ne vo
ket rentet arc’hant deoc’h) a-raok ar 15 a viz
C’hwevrer 2014, mar bez tu.
Christine Barbedet
Résidence La Paillette
53, rue Baudri-de-Bourgueil
35200 Rennes
christine.barbedet@gmail.com

Arzourez eo Christine Barbedet (arzoù gwelet). Emañ o chom
hag o labourat e Roazhon, e Breizh (Frañs).
Da-geñver an Devezh Etrebroadel evit gwir ar Merc’hed (8
a viz Meurzh) he deus c’hoant dastum digant annezidi eus
broioù Europa an delwennoùigoù a arouez skeudennoù eus ar
maouezed (morganezed, sorserezed, dañserezed, ha kement
zo…) evit krouiñ un oberenn arzel.

Ul luc’hskeudenn ac’hanoc’h asambles gant
an draezenn (ret eo gwelet mat ho tremm, ho
torn hag an draezenn).
Kasit al luc’hskeudenn en ur furmad niverel mar
bez tu (jpeg/300 dpis/furmad vras) dre bostel.
(Honnezh a c’hallo bezañ embannet en ul levr
a-stroll ; war ur skritellad poltredoù a-stroll ; dre
ar Genrouedad)
ur pennad-skrid berr o kinnig an draezenn
hag hec’h istor (a vo embannet ivez).
Ouzhpennit hoc’h anv-bihan hag hoc’h anv
(diret), anv ho kêr hag hini ho pro, ho chomlec’h
postel.
Kasit an destenn-se dre bostel pe dre lizher,
gant an delwennig. Kasit dimp, mar plij, an
destenn e galleg, mar bez tu.
En eskemm, Christine Barbedet a gaso
deoc’h, a-raok an hañv, ur c’hatalog
galloudel o kinnig an dastumad bras-diventse a vo embannet er Genrouedad.
Trugarez vras d’an holl ac’hanoc’h evit ho
sikour europat !
www.christine-barbedet.eu
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