
Fichenn enskrivañ
Meur a brogrammadur a vez kinniget gant Gouel ar Filmoù e Douarnenez.

La sélection sur les thématiques de l’année :

Dreistdibab Breizh

Ar Meuriad Bras
Er programm-se e vez lakaet filmo diwar an temo bet er bloazio kent, oberenno gant ur sevenour 
bet eno c’hoazh, pe filmo rouez a garfemp diskouez tra-penn d’ar stumm sinema zo ennoé.

Ar Re Yaouank
Filmo liammet ouzh tem ar gouel bep bloaz peurliesa.

Bed ar re vouzar
Filmo diwar-benn bed ar re vouzar ha/pe sevenet gant tud vouzar.

Si votre film n’est pas sélectionné dans l’une ou l’autre des sections, il peut être intégré au Centre de Ressources, 
pour des infos sur le Centre de Ressources ou toute question relative à l’inscription d’un film : contact@festi-
val-douarnenez.com

 Titl orin

Doare film

 Pad ar film Istitloù

Yezh an istitloù Istitloù evit ar re vouzar

Stumm ma vo gwelet

 Liamm kenrouedad

Kod

Bloaz seveniñ

Bro ar seveniñ

 Sevenour(ien)

Anv, pensais mont e darempred gant

 Diverradenn ar film pe liamm davet al lec’hienn internet

KP :      KÊR : 

Pgz :      Postel :

Teulfilm Faltazi  Film bevaat     Arnodiñ Klip sonerezh

Ya  Ket

Ya  Ket



Anv, penaos mont e darempred gant : producteur

Filmaoueg

 Anv, penaos mont e darempred gant : distributeur

Krouet ma ’z eo bet e 1978, Gouel ar Filmoù zo bet renket ha stlennataet 
e zielloù gantañ. E-pad ar bloaz e c’heller gwelet ar braz eus ar 5 000 film a zo e-barzh e filmaoueg. 
Maget e vez honnezh ingal, gant kement aotre zo dleet, diwar ar filmoù bet diskouezet ganeomp 
bep bloaz hag un dibab eus ar re all, bet kaset deomp ha chomet en disgwel, filmoù a dalvoudegezh 
hervezomp e-keñver an arz pe nerzh an danvez a zo enno. N’he deus ket he far ar filmaoueg-se, rak 
krouidigezh ha sevenadu- rioù ar pobloù bet pedet e Douarnenez eo a gaver enni, filmoù n’int ket 
anavezet, pe nebeut, diwar-benn ar bedeladur, gwirioù merc’h- ha mab-den, ar minorelezhioù, an 
toull-bac’h, LGDTE, ar re vouzar, an trevadenniñ, an divroañ, Breizh...
Evit netra e vez laosket ar filmo deomp, e stumm un DVD pe ul liamm gwarezet gant ur c’hod (pe 
diwarez) war ar genrouedad. War al lec’h e c’heller sellet ouzh ar filmoù-se, lakaet da vinvioù-labour 
eta. Prestet e c’hellont bezañ ivez, da dud zo hepken
: izili eus ar c’hevredigezhio Gouel ar Filmo pe Daoulagad Breizh, diellourien ar skolio, skolajo, liseo, 
skolio-meur, rouedado

« Crée en 1978, le festival a développé, 
un Centre de Ressources

qui classe et informatise ses archives. 
On peut consulter toute l’année une 

grande partie des 5 000 documents.»

Ha mat eo deoc’h e chomfe ho film e-barzh hor filmaoueg-diellaoueg, renablet e-giz zo dleet ?  
      Ya  Ket

Produktour / Sevenour / Skignour (barrennit ar pezh zo diezhomm) a aotre Gouel ar Filmo, evit ne-
tra, da zerc’hel e-barzh e filmaoueg, diouzh ar reol bet skrivet ama– e-giz-ma–, ur skwerenn eus ar 
film(o) :
(Menegit kement film zo en hor c’herz, mar plij)

        
         
         Sinadur :


