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PENNAD-DIGERIÑ AN DISKOUEZADEG PAD
« HOLLVED EO BREIZH »

Testenn tennet eus katalog an diskouezadeg pad

Gant Jean-Yves Veillard, a oa rener Mirdi Breizh gwezhall, e oa bet divizet reiñ da 
ziskouezadeg pad ar mirdi nevez anv an titl brav-kaer-se diwar ur varzhoneg gant Saint-Pol 
Roux.   

Ur barzh a bouez e oa Saint-Pol Roux, ezel eus skol an arouezouriezh, levezonet an 
dreistrealouriezh gantañ ha brudet mat gant e genseurted en e amzer. Ganet e oa bet e 1861, 
e Provañs, met deuet e oa d'en em ziazezañ e penn pellañ Breizh m'en em sante e-unan gant 
nerzhioù an douar hag ar mor.  
En e vaner, e Coecilian, ez eas da anaon en un doare skrijus : lazhet e voe e vatezh gant ur 
soudard nazi, gwallet e verc'h, roget pe devet e zornskridoù ha mervel a reas diwar ar 
gwallreuz-se. E oberenn ziwezhañ eo Hollved eo Breizh, embannet e 1941, savet gantañ en 
enor da Vreizh a-raok mervel.

Stag eo an titl-se ouzh istor dibar un den, tomm d'ur vro ma ne oa ket bet ganet, ouzh an 
nerzhioù a oa savet ennañ diwarni, ouzh kejadenn ar skiant-prenet personel gant ur preder 
hollvedel : ne oa ket gwelloc'h titl da envel diskouezadeg pad ar Mirdi, zo kontet enni istor 
Breizh, adalek an amzerioù koshañ betek an deiz hiziv. Ar skipailh en deus ijinet ar raktres-
se a venne diskouez dibarderioù Breizh en o arvezioù hollvedel. Ar raktres dibabet a glot 
gant ar prederiadennoù zo bet er bloavezhioù tremenet a-zivout ar vreizhadelezh : d'ar 
mareoù ma vez digor Breizh war ar bed e vez pinvidikoc'h ha dibaroc'h he ferzhioù
sevenadurel. Setu perak eo bet lakaet war wel en diskouezadeg pad ar prantadoù ma oa 
digor Breizh a-bep-eil gant ar prantadoù ma oa serret warni hec'h-unan, diouzh ma teue an 
eskemmoù armerzhel eus ar c'hornôg dre ar Meurvor Atlantel, evel ma weler kerkent ag 
oadvezh an Arem, pe, er c'hontrol, pelloc'h eus tu ar reter, a-hed ahel ar Ron pe an Danav, 
pa oa Breizh war lez ar bed.

Bro gozh an Arvor eo Breizh, bro ar mor, hag he darempred gant ar mor a ro dezhi he flas 
er bed, a-hed an amzer. Hogen ne vije ket eus an Arvor hep an Argoad, hep an douar a 
eztaol ar binvidigezh-se a vez kaset da lec'h all gant martoloded an arvor. An diskouezadeg 
nevez Hollved eo Breizh a dres dimp an daolenn veur-se, hini Bretoned an argoad hag an 
arvor. Prederiañ war an identelezh, en em zigeriñ war ar bed, bezañ hentoù eskemmañ ha 
daremprediñ : gant goulennoù ar bed bremañ e pled ar mirdi nevez ha klask a ra bezañ a-
unvouezh gant ar gouiziegezhioù a vez savet deiz-ha-deiz da respont d'ar goulennoù-se.[…]

Mirdi Breizh, pa voe digoret e 1960 e diabarzh mirdi an Arzoù-kaer e Roazhon, a oa an hini 
kentañ eus ar rummad nevez-se. Gant Georges Henri Rivière e oa bet soñjet raktres ar 
mirdi, asambles gant René-Yves Creston, arzour ha tudoniour anezhañ, ha Marie Berhaut a 
oa mirourez mirdi an Arzoù-kaer.
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Labouret o doa gant enklaskerien ha skolveuridi, en o mesk Pierre-Roland Giot pe André
Mussat o deus kresket kalz hon anaoudegezh eus Breizh. Er bloavezhioù 1960 e 
kendalc'has François Bergot da gas mirdi Breizh war-raok betek 1967 ma lezas e blas gant 
Jean-Yves Veillard bet e penn ar mirdi betek 1999. Dindan e urzhioù eo bet ar mirdi o vont 
da-heul istor an anaoudegezh eus sevenadur Breizh. Gwezhall e oa gwallvrudet ar 
sevenadur-se, nac'het zoken en hanterenn gentañ an 20vet kantved, ha bremañ e vez lorc'h 
en dud oc'h anavezout o sevenadur, goude ar prantadoù hir a stourm zo bet evit difenn ar 
vreizhadelezh er bloavezhioù 1960-1970. Disoc'h an istor hir-se, zo padet ouzhpenn 50 
vloaz, eo staliadur Mirdi Breizh e savadur meurdezus ar Maezioù frank, ur raktres en deus 
kemeret ur perzh bras ennañ. Bezañs ar mirdi zo un arouez eus ar bri a zouger da sevenadur 
Breizh hag eus an arvez hollvedel zo e kement sevenadur zo.

François HUBERT  (Pennvirour mirdi Breizh etre 2000 ha 2005)
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KINNIG AN ABADENN  
HAG AR C'HARNED-DIZOLEIÑ

An teuliad pedagogel-mañ a ginnig deoc'h un toullad binvioù ret evit kompren Breizh 
bremañ en diskouezadeg « Hollved eo Breizh ». An danvez zo ennañ a c'hallit implijout 
evit prientiñ ar weladenn peotramant goude ar weladenn, er c'hlas.

Mont en-dro an abadenn 

Displeget e vez d'ar skolidi petra eo istor Breizh bremañ e-pad an abadenn « Traezoù
skouer : Breizh bremañ ». Ar mennozhioù pennañ a vez degaset gant an hanterour ha dre 
ur c'hoari dizoleiñ. Ur wezh kinniget gant an hanterour traezennoù eus an diskouezadeg e 
vez lakaet ar skolidi da gemer perzh ha roet pep a garned-dizoleiñ dezho. Goude-se e vez 
kaset un diviz gant ar c'hlasad a-bezh a-raok sevel un diverradenn e stumm goulennoù –
respontoù.

Liveoù : kentañ derez (eus KD2 da KE2), skolaj 

Pad : 1e30.

Ar c'harnedoù-dizoleiñ

Ar c'harnedoù zo e stumm follennoù pleget en eizh tamm, warno frizennoù kronologel, 
luc'hskeudennoù eus traezoù an dastumadoù, skeudennoù (arouezioù, kartennoù
douaroniezh, tresadennoù), titloù ha frazennoù da sachañ an evezh. An holl elfennoù-se a 
sikour da gas ar gaoz. Drezo o-unan e teu ar skolidi a-benn da reiñ ur ster d'an traoù dre 
sellet, deskrivañ, keñveriañ ha dezastum. Pep bugel a vez lakaet da glokaat ur c'harned dre 
begañ ar skeudennoù a vank.
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PRIENTIÑ HO KWELADENN ER MIRDI

Gweladenn brientiñ

Gant ar servij Hanterouriezh e vez pedet ar gelennerien, e-maez ar vakañsoù-skol, da 
weladenniñ an diskouezadegoù pad evit netra ha da ginnig dezho an abadennoù hag an 
atalieroù.  

Pep Merc'her enderv etre 14e00 ha 16e30.

Emgav da 14e00 rik e degemer ar Maezioù Frank 

Danvez teulioù

Ar binvioù pedagogel (teulioù pedagogel ha karnedoù-dizoleiñ), hag un tamm eus 
dastumadoù ar mirdi a c'haller gwelet war lec'hienn Genrouedad mirdi Breizh : 
www.musee-bretagne.fr. 

Kreizenn deuliaouiñ ar mirdi zo digor d'ar gelennerien.
Goulennit emgav a-raok dont, a Lun da Wener, etre 9e ha 17e.
Pgz : 02 23 40 66 74

Servij Hanterouriezh

En ho kourc'hemenn emañ tud servij Hanterouriezh ar mirdi, m'hoc'h eus ezhomm : 

mediation.museebzh@leschampslibres.fr

Philippe Dagron : p.dagron@leschampslibres.fr / 02.23.40.66.71

Amélie Fabien : a.fabien@leschampslibres.fr / 02.23.40.67.52

Gwenaëlle Nebeu : g.neveu@leschampslibres.fr / 02.23.40.67.53

Pascal Nignol : p.nignol@leschampslibres.fr / 02.23.40.66.72

gweladennoù e brezhoneg

BrunoGenton (kuzulier-eiler, kelenner galvet gant ar mirdi) : bruno.genton@ac-rennes.fr



TESTENNOÙ AN DISKOUEZADEG

Istor Bremañ
1945 betek hiziv

Kemmoù bras-eston
Deuet eo Breizh da vezañ ar rannvro gentañ e Frañs evit al labour-douar. Galloudus eo 
deuet ar gounezvouederezh da vezañ ouzhpenn-se. Kirri-tan, pesketaerezh, touristerezh pe 
teknologiezhioù nevez, setu aze obererezhioù all a vez kaset war-raok hag o deus stummet 
armerzh hag endro ar vro. 
An emzalc'hioù politikel, relijiel ha sevenadurel e Breizh zo deuet nebeut-ha-nebeut da 
vezañ peuzheñvel ouzh ar re e Frañs a-bezh. E-keit-se e weler muioc'h-mui a strivoù da 
embann ar vreizhadelezh.

Breizh : ur vro zo pinvidik a wazed hag a vaouezed.
-Betek ar bloavezhioù 1950 ha 1960 e oa kalz uheloc'h feur kresk naturel ar boblañs e 
Breizh eget e Frañs. D'ar mare-se e oa disheñvel Breizh diouzh ar rannvroioù all pa oa uhel-
kenañ ar feur gouennañ hag uhelik ar feur mervel gant ar wazed, abalamour d'an 
alkoolegezh e-touez traoù all. 
- Etre 1954 ha 1962 e tivroas tost 54 000 Breizhad, da Bariz dreist-holl. Breizh e oa ar 
rannvro eus Frañs e-lec'h ma oa an divaeziadeg en he uhelañ. E-keit-se e koazhas poblañs 
oberiant Breizh eus 7,6 %.
- Adalek kreiz ar bloavezhioù 1970 e teuas emzalc'h poblañs Breizh da vezañ heñveloc'h 
ouzh hini Frañs a-bezh.
Abalamour d'an diouer a veurgêrioù bras ha d'an hengoun relijiel, ne oa ket kalz a 
c'hanedigezhioù e-maez an euredoù (25% eus ganedigezhioù Breizh tra ma oa 32% e Frañs 
a-bezh e 1991) nag a zispartioù.
Etre 1981 ha 1991 e tigreskas niver an euredoù eus 22 000 da 16 000, gant un dispac'h 
sevenadurel o tont war wel hag ar re yaouank o tivroañ muioc'h-mui.

-E 1999 e oa 4 milion a dud o chom e Breizh. En dazont e tlefe ar boblañs kreskiñ tra ma 
yafe da vat war goshaat ivez.
Rak, pa seller ouzh krugell an oadoù rakwelet e 2020, e weler e vo an darn vrasañ eus an 
dud en tu-hont da 50 vloaz. War un dro gant an emdroadur-se e vo muioc'h a ziforc'hioù
etre an arvor hag an argoad, etre ar c'hornôg hag ar reter.
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TEMOÙ HA TRAEZOÙ AR C'HARNED-DIZOLEIÑ

Diskouez emdroadur Breizh war meur a zekvloaziad (eus ar bloavezhioù dek ha tri-
ugent d'ar bloavezhioù 2000) : an darvoudoù pennañ war an tachennoù armerzhel, 
politikel, sevenadurel ha sportel gant ur gazetenn a zekvloaziad da zekvloaziad, evel 
neudenn skouer ar c'harned.

AR MOR DA VAGER

Luc'hskeudenn er c'harned / maketenn a-dreñv ur werenn : ar chaluter 
« Perle de l’océan »
Alc'hwez « Un dachenn labour »
Orin Ar Gelveneg  (Penn-ar-Bed)
Deiziad 1958

Kartenn-bost
Alc'hwez « Un dachenn dudi »
Orin Sant-Maloù (Il-ha-Gwilen)
Deiziad Bloavezhioù 1950

Luc'hskeudenn
Alc'hwez « Porzh bageal »
Orin Ar Forest-Fouenant (Penn-ar-Bed)
Deiziad war-dro 1975-1980

Luc'hskeudenn
Alc'hwez « Seurfer e Beg an Dorchenn »
Orin Beg an Dorchenn (Penn-ar-Bed)
Deiziad 1999

Moulloù-traezh
Alc'hwez « Un dachenn dudi »
Orin Loktudi - Leskonil (Penn-ar-Bed)
Deiziad Bloavezhioù 1970 - 1980

Kealioù - Meur a dra eo ar mor : 
- ur vagerezh naturel, 
- un dachenn labour 
- un dachenn dudi

- Etre dreistkorvoiñ touristel (betoñsadur an aodoù) ha derc'hel
kont eus an endro : Breizh zo o klask he c'hempouez
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EUS AR BEIZANTED D'AL LABOURERIEN-DOUAR

Luc'hskeudenn
Alc'hwez « Ar maezioù en Ilfentig »
Orin Ilfentig (Il-ha-Gwilen)
Deiziad dremmvro luc'hskeudennet e 1995

Gobari ur vederez-dornerez FENDT 8350 AL
Alc'hwez « Dic’harzhit naet ha kempenn »
Orin Alamagn
Deiziad 2004

Skritell
Alc'hwez « Garzhaoueg »
Orin Breizh
Deiziad Bloavezhioù 1970

Keal Diaezamant deuet diwar ar re-adlodennañ

Luc'hskeudenn
Alc'hwez « Ar maezioù e Ploveilh »
Orin Ploveilh (Penn-ar-Bed)
Deiziad dremmvro luc'hskeudennet e 1978

Kealioù Garzhaoueg hag adlodennañ : daou sell kontrol o deus merket don ar 
speredoù e Breizh
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AR BLOAVEZHIOÙ TRI-UGENT 

Bruderezh evit ar pastez Hénaff 
Alc'hwez « Fest an hoc'h ! »
Orin Pouldreuzig (Penn-ar-Bed)
Deiziad 1950-1960

Kealioù - Ar pastez Hénaff, ur produ skouer eus Breizh
- Pouez ar gounezvouederezh e Breizh

Kartenn gant 15 produ gwriziennet don
Alc'hwez « Breizh lipous »
Deiziad penn-kentañ 1980

Keal Produioù liesseurt

Luc'hskeudenn
Alc'hwez « Pellskrid Arvorig »
Orin Aod su Breizh
Deiziad 1964

Luc'hskeudenn eus ar Radom
Alc'hwez « Ur radom el lanneg : Pleuveur-Bodoù ha Kab Kanaveral war ar memes 

hed gwagennoù »
Orin Pleuveur-Bodoù (Aodoù-an-Arvor)
Deiziad 1962

Keal Gant an teknologiezhioù nevez eo cheñchet skeudenn Breizh : 
eus ur rannvro mod kozh eo aet d'ur rannvro er penn a-raok war dachenn 
ar pellgehentiñ (e 1960 e oa bet staliet Kreizenn vroadel ar 
pellgehenterezh e Lannuon)

Follenn gelaouiñ
Kealioù - Trec'h meur Tabarly, hag en tu all da se, berzh bras bed ar redadegoù

merdeerien o-unan, brudet-bras er mediaoù (gant Kersaozon, redadeg ar 
Rom…). 
- An taolioù-kaer war vor a sach an dud davet Breizh

Mare tremen ar bloavezhioù 60-70
Panell heñchañ « Supermarc'had Landerne » : da zegas soñj eus  
berzh dichek Leclerc, un ispiser bihan eus Landerne deuet da vezañ mestr ar
stalioù bras.
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AR BLOAVEZHIOÙ DEK HA TRI-UGENT 

An ti nevezvreizhek
Alc'hwez « An ti nevezvreizhek

Gourc’hemennit ho savadur Ty ar Vro
An ti giz ar vro »

Orin Breizh
Deiziad Bloavezhioù 1970

Keal Kresk an tiez nevezvreizhek e Breizh a-bezh : e-barzh ur bern tiez e Breizh 
e lakaer formika e-lec'h an arrebeuri giz kozh

Diwan
Alc'hwez « Ur skol o tiwanañ »
Orin Breizh
Deiziad 1977

Keal Emsav evit lakaat bevañ ar brezhoneg dre soubidigezh er skolioù. Goude-se 
e voe digoret un hentad divyezhek publik (divyezh) ha prevez (dihun)

Marc'h al lorc'h
Alc'hwez « Aet ar maout gant Marc’h al Lorc’h »
Orin Ar Vro Vigoudenn (Penn-ar-Bed)
Deiziad 1975

Keal Best seller dic'hortoz a ziskouez e oa dedennet an dud gant  
ur seurt glad en-dro (degas soñj pegen troet e oa an dastumad 
Terre Humaine krouet gant Jean Malaurie gant an dudoniezh)

Pladenn Alan Stivell
Alc'hwez « Un avel nevez a c’hwezh e Breizh »
Orin Breizh
Deiziad 1978

Keal Kliched eus adsav ar sonerezh keltiek

Follenn gelaouiñ : Gwallreuz an Amoco Cadiz
Keal En abeg d'ar saotradur ha d'an energiezh nukleel e krogas an emsav 

ekologel hag en em astenn goude-se da vezañ stourm an holl Vretoned

Mare tremen ar bloavezhioù 70-80 
Panell hent duet : dave a ra da emsav er bloavezhioù 70 (evel luskad an 
FLB : Talbenn Dieubiñ Breizh) a dage ar savadurioù publik dre-vras.
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AR BLOAVEZHIOÙ PEVAR-UGENT

Programm Transmusicales 1992
Alc'hwez « An trans-musicales »
Orin Roazhon (Il-ha-Gwilen)
Deiziad 1992

Keal Taol-lañs evit danvez sonerien rock donezonet (Marquis de Sade, Etienne 
Daho, Niagara…) a-raok dont da vezañ ur gwir arnodva ma vez diazezet  
tuadurioù nevez ar sonerezh

Skritell ar film diwar-benn Plougoñ ha pegsun « Nukleel nann Trugarez »
Alc'hwez « Nukleel ? Nann trugarez. »
Orin Plougoñ (Penn-ar-Bed)
Deiziad 1979

Keal Emsav ekologour liv ar rannvroelouriezh warnañ

Pegsun Citroën
Alc'hwez « Je roule en Citroën, j’aide ma région. »
Orin Karnod (Il-ha-Gwilen)
Deiziad war-dro 1980

Keal Pouez an tangarrerezh (da liammañ ouzh maketenn an Ami 6 en 
diskouezadeg). Tuta e-touez tud eus ar vro ha diwar ar maez

Follenn gelaouiñ
Keal Ar gorventenn hag ar gwallreuz naturel e-pad an nozvezh etre ar 15 hag ar 

16 a viz Here 1987. Biskoazh ne oa bet kement a avel e beg ar Raz, 
barradoù-avel betek 200 km/eur, 20% eus koadegi Breizh a voe distrujet, 
600 000 den hep tredan

Mare tremen ar bloavezhioù 80-90/2000 
Panell hent divyezhek : an identelezh anavezet dre ar yezh.
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AR BLOAVEZHIOÙ DEK HA PEVAR-UGENT / DAOU VIL

Pegsun ar Gompagnunezh Brittany ferries
Orin Rosko (Penn-ar-Bed)
Deiziad war-dro 1980

Pennti nevezet :
Alc'hwez « Pennti nevezet : sioul ha klet »
Orin Breizh
Deiziad Adalek ar bloavezhioù 1970 betek hiziv

Keal Emdroadur an tiez-annez (ar pennti en un tu ha ti nevezvreizhek ar
bloavezhioù 70 en tu all), donedigezh ar Saozon hag ar pegsun « Brittany 
ferries » a ra dave da zoareoù nevez da vevañ e Breizh

Tiked Gouel ar baotred Morvan
Alc'hwez « Fest-noz : ul lañs nevez gant an hengoun »
Orin Sant-Nigouden (Aodoù-an-Arvor)
Deiziad 1998

Programm festival KLEG 99
Alc'hwez « Festivalioù o vleuniañ »
Orin Klegereg (Mor-Bihan)
Deiziad 1999

Keal A bep seurt festivalioù o vleuniañ. Ul liamm nevez etre sonerezh 
hengounel ha sonerezh tekno. En enep da emsav ar bloavezhioù
70 (distro d'ar gwriziennoù war un dro gant ar stourm a-enep ar 
gevredigezh beveziñ goude 68), ne oa tamm enebiezh ebet
etre an daou seurt sonerezh, ul liamm etrezo ne lavaromp ket
Notenn : roll ar festivalioù n'eo ket klok tamm ebet

Roazhon-Pariz
Alc'hwez « TTB (Tren Tizh Bras) Atlantel »
Orin Pariz
Deiziad 1991

Keal Roazhon-Pariz dindan 1 eur 27 a-benn 2012, tra ma oa ezhomm eus un 
devezh etre Pariz ha Brest e 1865 (s.o. ar c'harned Adalek an Dispac'h Bras 
betek ar mare etre an daou vrezel-bed)

Follenn gelaouiñ
Keal Nozvezh etre ar 4 hag ar 5 a viz C’hwevrer 1994 : « An tan er Breujoù, 

un tamm eus ar glad o vont e ludu ». From bras dirak tan-gwall Breujoù
Roazhon da-heul ur vanifestadeg pesketaerien

War ar golo
Brudadeg

Orin Kuzul-rannvro Breizh
Deiziad 1997
Keal Ur ger-stur emsavel adtapet gant un ensavadur ofisiel

Breizh nevez diskouezet evel ur vro yaouank hag ur vro merc'hed
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TRES AN DISKOUEZADEG 

Ragistor

Henamzer

KrennamzerRenad Kozh

Breizh ar maezioù,
an aodoù, ar c'hêrioù, 
an traezhennoù

Troc'h an daou vrezel-bed

Breizh bremañ

Hent ar weladenn

Egorenn
ar

skiantoù
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TITOUROÙ PLEUSTREK

Mirout plasoù evit ar strolladoù
Ret eo ober ar goulenn ouzh servij Mirout plasoù ar Maezioù Frank :
Pgz 02 23 40 66 00

Eurioù
Degemeret e vez ar strolladoù eus ar Meurzh d'ar Gwener (nemet d'ar Merc'her 
enderv).
Tri frantad a vez kinniget :
- 9e00 – 10e30 
- 10e30 – 12e00
- 14e00 – 15e30
Trugarez deoc'h da erruout 15 munut a-raok penn-kentañ an abadenn

Priz
1,50 € dre skoliad
Digoust evit an ambrougerien

Chomlec'h
Mirdi Breizh – 10 bali ar C'hevredidi – 35039 Roazhon
Mont-tre evit ar strolladoù : 46 boulouard Magenta

Dont d'ar mirdi
Arsav metro : « Charles de Gaulle » ha « Garioù »
Porzh-houarn ha gar ar c'hirri-boutin da 200 m
Busoù a gas d'ar mirdi

Gallout mont er savadurioù
En holl lec'hioù e c'hall mont an dud nammet. 

Servij kinniget
Gwiskva digoust

An holl weladennoù a c'hall bezañ graet e brezhoneg.



AR GWELADENNOÙ « TRAEZOÙ SKOUER »

Gant traezoù skouer an diskouezadeg e vez dizoloet ar marevezhioù bras eus istor Breizh, 
adalek ar Ragistor betek an deiz hiziv. 

Eizh gweladenn « Traezoù skouer » a vez kinniget da zizoleiñ ar marevezhioù istorel dezrevellet 
en diskouezadeg : 

-Ar Ragistor 
-An Henamzer
-Ar Grennamzer
-An Henamzer
-Adalek an Dispac’h Bras betek ar mare etre an daou vrezel-bed 
-Breizh ar maezioù, an aodoù, ar c'hêrioù, an traezhennoù
-Troc'h an daou vrezel-bed : 1914-1918 ha 1939-1945
-Breizh bremañ, adalek 1950 betek an deiz hiziv

Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout ar Ragistor (eus - 700 000 da - 57 a-raok 
J.-K.)

Eus ar maen benet, un ekonomiezh kantreerien, chaseourien, pesketaerien ha kutuilherien, d'ar 
maen levnet, un ekonomiezh tud chomidik, labourerien-douar, saverien loened hag artizaned.

Ar sevenadurezk keltiek gant divroadegoù ar pobladoù, ar gevredigezh, ar relijion, an arz hag 
ar vuhez pemdez.

Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout an Henamzer (eus - 57 a-raok J.-K. da 
476)

Perzh dibar ar sevenadurezh galian-ha-roman ganet diwar sevenadurioù ar C'halianed hag ar 
Romaned.

Hêrezh ar sevenadurezh galian-ha-roman a-fet kêraozañ ha kempenn an tiriad : an hent, ul 
liamm etre ar c'hêrioù hag ar maezioù.

Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout ar Grennamzer (eus 500 da 1532)
Tremen eus Arvorig da Vreizh, diwar ar vretonedigezh hag ar gristenidigezh.
Emdroadur ar savouriezh arme difenn.
Un dugelezh dizalc'h ha digor war ar mor.

Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout ar Renad Kozh (eus 1532 da 1789)
Kevredigezh Breizh dindan ar Renad Kozh : an tri urzh.
Pinvidigezhioù armerzhel ha sevenadurioù liesseurt.
Emsavadegoù kastizet gant hollveliegezh ar roue betek an Dispac'h Bras ha dibenn an 

dreistgwirioù.

Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout an Dispac’h Bras betek ar mare etre an 
daou vrezel-bed (eus 1789 d'ar bloavezhioù 1930)

Enebiezh Dispac'hourien / Chouaned.
Etre ar gizioù kozh hag an amzer nevez : likelezh, brezhoneg, hengoun dre gomz, 

greanteladur, emsavioù sokial, divroadegoù…
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Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout Breizh ar maezioù, an aodoù, ar 
c'hêrioù, an traezhennoù (eus an 19vet kantved d'ar bloavezhioù 1950)

Poltredoù kroaziet gant maouezed ar maezioù, an aodoù, ar c'hêrioù, an traezhennoù : 
modernelezh ha doareoù bevañ nevez.

Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout Troc'h an daou vrezel-bed (1914-
1918 ha 1939-1945)

Lizher ur soudard er fozioù : ul liamm etre an talbenn hag an adreñv (1914-1918).
A-dal d'an alouberien : emzalc'hioù diseurt ha kemm-digemm (1939-1945).

Ar weladenn « Traezoù skouer » a-zivout Breizh bremañ, adalek 1950 betek an 
deiz hiziv

Breizh etre douar ha mor : an danvezioù ekonomikel.
An darvoudoù pennañ war dachenn ar politikerezh, an ekonomiezh, ar sevenadur hag ar

sport…
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Teuliad savet gant servij Hanterouriezh Mirdi Breizh, asambles gant Bruno 
Genton, kuzulier-eiler, hag ar stajidi Franck Philippeaux ha Virginie Boüan.
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