
Kinnig skeudenn 2020

UR SKEUDENN CHIK HA CHEUC’H EVIT 50 VLOAZ AR GOUEL !
50 vloaz : e-pad un hanter kantved ez eus bet gouezet bodañ en-dro d’ur sevenadur boutin pobloù kelt eus 
pep korn ar bed ha festivalerien niverusoc’h-niverus bepred, d’ober ur melting pot puilh ha bev-buhezek. 
Abaoe an deroù e oa dezev Festival Etrekeltiek an Oriant, evit keveliñ ar geltiegezh hag he lakaat da skediñ. Emvod ar 
Gelted zo kalz muioc’h eget ur rakstal eus ar sevenadur hag eus ar broadoù kelt. Un emgav familh bras eo ivez, 10 devezh 
ha 10 nozvezh ma skoulmer liammoù hag a gas, a-hed ar bloaz, ar sevenadur keltiek a vremañ war-raok.Embannadenn 
ar programm zo unan eus ar mareoù a c’hortozer ar muiañ, ha pa vo dizoloet ar skritell e vo loc’het gant an 50vet gouel. 

Spurmantet ho poa un tamm anezhi dija pa oa deuet pegsun 2020 er-maez en hañv-mañ. Setu hi penn-da-benn. 

AN « TEIRC’HALON »
E-kreiz ar skeudenn e teu an « teirc’halon » da skeudennaouiñ ar 
gerioù-stur « 50 vloaz e kalon ar bed keltiek ». Ur galon leun a vegon, 
a froum, hag en he c’hreiz an triskell, arouez hollvedel ar geltiegezh. 
Talmiñ a ra, a vloaz da vloaz, ouzh lusk pazennoù an dañsoù-tro, 
ouzh c’hwezh ar sonerien, ouzh stlakadennoù ar festivalerien. Ur 
galon danvez ha tommder enni, kalon an holl Gelted, kalon kement 
hini a zo stag ouzh ar Festival hag ouzh e emgavioù bep bloaz.  

METAFORENN AN TOUR-TAN
An tour-tan eo an elfenn bouezus all er skeudenn hag a ra dave d’ar mor 
e Breizh, hag ur merker kreñv eus Festival Etrekeltiek an Oriant e 2020. 
Tour-tan ar geltiegezh zo ur merk didec’hus hag a droer davetañ, ur merk 
hag a vod an dud. Ouzhpenn-se e taol e stuc’hennoù sklêrijenn war ar 
Broadoù kelt ha war an Oriant, ar gêr-benn etrekeltiek. 

UR MENEG GRAFEK EUS AR PENN-ORIN
Ar graferezh gant tresoù hag an dipografiezh zo hengounel ha modern 
war un dro. Degas a reont soñj eus ar skeudennoù kentañ gant un 
neuz a vremañ ! Dave a reer da benn-orin ar Festival, anvet « Fest ar 
biniawoù-bras » e 1971, gant kornioù-boud ar binvioù-seniñ arouez-se.

ENOR DA VREIZH
Evel bep bloaz e ra ar skeudenn dave d’ar vro enoret : Breizh e 2020.
Gant se e adkaver an triskell, an erminig, livioù puilh ar gwenn-ha-du o 
njjal, evel e-barzh ur melezour, en avelioù-mor Breizh. Ur gartenn eus 
Breizh istorel a gav he lec’h er skritell evel-just. Al liv du, hardizh ha 
cheuc’h, a laka war wel an elfennoù gwenn hag alaouret gant efedoù 
nakret, hag al liv alaouret a zegas un tamm lorc’h ha fest.

EMGAV ADALEK AR 7 BETEK AR 16 A VIZ EOST 2020 
 

www.festival-interceltique.bzh
#interceltique20
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