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D’AR SUL 8 A VIZ C’HWEVRER ETRE 1e30 GM HA 8e NOZ

66vet KAMPIONAD BROADEL AR BAGADOÙ
war france3.bretagne.fr

France 3 Breizh a ginnig deoc’h heuliañ troiad kentañ ar genstriva-
deg-se, war-eeun hag en he fezh, war :

bretagne.france3.fr
hag

antourtan.bzh

Ar bloaz-mañ e vo lakaet war wel tonioù Bro-Leon, Bro ar C’hab ha ragenez 
Kraon. 15 strollad, ouzhpenn 700 soner, a roio plijadur deomp o seniñ sonerezh 
Breizh, hengounel pe kempennet, tennet eus un doniaoueg pinvidik ha liesseurt. 
Eno e vo klevet ar bagadoù o tiskuliañ o zu gwellañ, pa ‘z em-
aint o tiskouez pegen mestr int war o binvioù ha pegen ijinus ivez da 
grouiñ tonioù dic’hortoz da glask boemañ ar juri hag an arvesterien.

Bagad Kemper, kampion 2011, 2012, 2013 ha 2014 a adlakao e didl er c’hoari. 

Da luskañ an abadenn etre pep strollad e vo Youenn Chap ha 
Bernez Quillien o kinnig atersadennoù e galleg hag e brezhoneg.

Distreiñ a raio ar badagoù e miz Eost, evit an eil troiad, aozet e-pad Gouel                                   
Etrekeltiek an Oriant.

Plasoù a chom da brenañ. Kit e darempred gant ar C’houartz e Brest.
www.lequartz.com

Darempred kazetennerien :

Catherine Ribault-Masson - 02 99 01 74 42 - catherine.ribault@francetv.fr

Gant Sonerion e vo aozet 66vet Kampionad Broadel ar Bagadoù (rummad kentañ), d’ar Sul 8 a viz 
C’hwevrer 2014 etre 1e30 gm hag 8e noz, er C’houartz, e Brest.

Roazhon, d’ar 4 a viz C’hwevrer 2015

EVIT SELLOUT OUZH FRANCE 3 
BREIZH E PEP LEC’H E BRO C’HALL :

LOARELL
CANAL SAT 356 
FRANSAT/TNTSAT307

ADSL
ORANGE/SFR 307  
FREE 306 - 
BOUYGUES 476 
BBOX 176

Un abadenn lusket gant  
Youenn Chap ha
Bernez Quillien

Filmet gant : 
An Tour Tan 

Ha war ar rouedadoù sokial   :

VOUS ÊTES 
AU BON ENDROIT


