An Arzhanaou, d’ar 17/09/21

PRIZ AR VUGALE 2022

Da skolaerien skolioù Diwan
ha klasoù divyezhek Breizh

Demat d’an holl,
Pevar romant disheñvel-tre a zo war ar renk ar bloaz-mañ.
Faltazi a vez gant 2 anezho. Da heul Mouk, skrivet gant Maiwenn Morvan, e tesker peseurt strivoù a rank
Lalaya, ur plac’hig 10 vloaz, ober evit pareañ hec’h aerouant bihan. O lenn Soñjoù du Mamm-gozh e heulio ar
vugale strivoù Tangi evit ma vefe laouenoc’h e vamm-gozh.
Test eo an daou levr all eus ar vuhez gwechall. Gant Totoc’h ha Jiblot, gant Denise Le Franc, e heulier trubuilhoù ur bikez anavezet gant lod ac’hanoc’h (Pikez blev ruz, Avañturioù Zett) war-nes koll he c’hi hag he
hent... Gant War vordig ar stêr Izol, diwar pluenn Mai Ewen, e tostaer ouzh buhez div c’hoar a glask treuziñ
ur stêr zañjerus, nepell eus Skaer, e Bro-Gerne.

14 € e vo priz an dastumad*. Tapet ma vezomp gant an enkadenn, ne vo ket mui profet a levrioù digoust
d’ar gelennerien, met ar frejoù-kas a vo kemeret e karg memestra. Ur wech graet ho soñj, leugnit ha kasit ar
follenn-enskrivañ da-heul asambles gant ar chekenn da :
Keit Vimp Bev – 22 Grand Rue – 29520 Laz.
Enrollet e vo pep pennad kentañ al levrioù gant Sten Charbonneau, da selaou war lec’hienn Keit Vimp Bev o
klikañ war ar golo, pe war bajenn YouTube « TV Bro Kemperle ».
Pediñ ar skrivagnerien a c’hellit ober, ha degemer lid ar Priz e miz Even 2022 ivez.
Kavout a rit an holl ditouroù evit urzhiadiñ al levrioù gant ar follenn a-gevret. Ha gallout a rit kemer ho
levrioù e gouel al levrioù a vo e Karaez, fin miz Here.
Gant ma vo plijet ho lennerien yaouank ha lakaet war hent al lenn e brezhoneg.
Joa deoc’h,
							
							Fanny Chauffin, prezidantez Féa
ha skipailh Keit Vimp Bev

* gant ma vez prenet evit an holl vugale. Ma vez prenet nemet un nebeud skouerennoù e vo 18 € (e plas 20 € er stalioù)

FOLLENN ENSKRIVAÑ
Priz ar Vugale 2022

Skol :
Skolaer(ez) e karg :
Postel :					@				Niverenn bellgomz :
Chomlec’h :
Kod Post : 		

Kêr :

Er skol e vo ......... bugel o kemer perzh, rannet evel-mañ :
............. e CE2
............. e CM1
............. e CM2
Urzhiadiñ a reomp UN NEBEUD DASTUMADOÙ evit ar c’hlas : 18 euro x ...... = ........... euro
Urzhiadiñ a reomp UN DASTUMAD EVIT PEP BUGEL : 14 euro x ...... = ........... euro
Levrioù PAV enrollet :
O War internet ez aimp da selaou enrolladennoù al levrioù
O Postit ur bladenn deomp mar plij
Degas al levrioù :
O Dont a rin da gerc’hat va levrioù e Karaez (30-31/10)
O 					

(anv) a c’hello dont da gerc’hat al levrioù evidomp.

(H)e niverenn bgz :
O Postit al levrioù deomp mar-plij
E					Graet d’a
Sinadur :

Priz ar Vugale, KVB - 22 Grand’ Rue - 29520 LAZ - 02 98 26 87 12 - embann.kvb@orange.fr

