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Kinnig Stignad Skol c'hoariva
Ar stignad a oa bet krouet e 2010 gant Rannvro Breizh hag en deus fziet ar

merañ e Kevread C'hoariva, ur gevredigezh hag a vod ar strolladoù a vicher hag amatour
e Breizh. Pal ar stignad zo diorren ar c'hoariva er skolioù o lakaat tud a vicher da vont da
harpañ raktresoù c'hoariva savet e-pad an amzer skol. 

Komedianed eus pevar kompagnunezh a vicher ezel eus C'hoariva a ya er skolioù :
Strollad Ar Vro Bagan staliet e Plougerne, Strollad La Obra staliet e Pontekroaz, Strollad
Madarjeu staliet e Kastell-Paol ha Strollad Teatr Piba staliet e Brest.

Disoc'hoù Stignad Skol c'hoariva e 2019

E 17 skol e oa bet goulennet sikour un den a vicher evit harpañ raktresoù
c'hoariva (19 e 2018).

Betek 2016 e oa kontet an niver a skolioù hepken. Cheñchet hon eus penn d'ar
vazh e 2017 peogwir hor boa merzhet e oa aliesoc'h aliesañ muioc'h hag ur raktres e
skolioù zo. Divizet e oa bet neuze niveriñ ar skolioù hag ar raktresoù a-unanoù. Ar
raktresoù lieseurt a ya peurliesañ d'ober un arvest c'hoariva evit fn ar bloavezh skol. 
27 raktres a oa bet savet e 2019 (35 e 2018). Raktresoù hanterouriezh a vez graet gant
Teatr Piba (da geñver arvest Skeulioù er c'houmoul).
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771 (798 e 2018) eo niver ar skolidi o doa kemeret perzh en ur raktres c'hoariva.
Goude ur c'hresk etre 2010 ha 2016 e seblant chom stabil a-walc'h niver ar skolidi da
lâret eo etre 700 hag 800 skoliad bep bloaz.

Niver an eurioù c'hoariva (556 eurvezh e 2019) er skol en doa digresket un tamm e
2019 : 61e nebeutoc'h eget e 2018.

An henten bublik a vez atav dirak an hentennoù all ar pezh a zo poellek a-walc'h dre ma
vez an hentenn hag a vod ar muiañ a skolidi e Breizh. Kresket o doa un tamm niver ar
raktresoù er skolioù prevez ha nebeutoc'h oa bet gant ar skolioù Diwan.
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Evit ar pezh a-sell ouzh al liveoù, 'n eus nemet er publik e oa bet savet raktresoù
e skolioù-mamm. 

Er skolioù prevez 'n eus nemet ar skolajidi hag o doa graet c'hoariva gant harp ar
stignad. Padal o doa kresket niver ar raktresoù graet da geñver ar bloavezhioù tremenet.

Chom a ra bihan niver ar raktresoù gant skolajidi an henntenn bublik. An diouer a
arc'hant a zo an abeg kentañ hervez an emellerien. 

A c'hoariva a ra berzh atav e skolajoù Diwan.

Chom a ra kreizennet da vat an emelloù e Penn-ar-Bed. Kaset e vez ar raktresoù
gant tud a vicher ezel eus kompagnunezhioù staliet en departamant-mañ.

Danevell arc'hant ar stignad

Diaes eo d'ar gomedianed a ya er skolioù bezañ resis tre evit diskleriañ an eurioù
a vo graet ar bloaz da zont. Emglevioù a zo gant skolioù hag a zo un diazez evit
diskleriañ an eurioù raktreset met goulennoù harp a vez resevet gant an dud a vicher e-
kerzh ar bloavezh skol. E 2019 an diforc'h etre an eurioù raktreset hag an eurioù graet a
oa 38 eurvezh (da lâret eo 665€ ouzhpenn evit ar Rannvro).
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10 885€ eo lodenn sikour Rannvro Breizh e 2019 evit an emelloù er skolioù. 
Priz an eur a zo ar memes hini abaoe deroù ar stignad (2011) da lâret eo 50€ evit

pep emeller. Ur sammad arc'hant hag a chom a-wechoù dindan ar sammad labour kaset
gant an emeller pa 'vez ret dezhañ ouzhpennañ al labour skrivañ pezh-c'hoari (a-wechoù
evit ur skol a-bezh). 

Ar sammad hollek evit ar stignad a dalv 27 800€ evit 2019.
Evit 2020 raktreset e oa bet gant ar strolladoù labourat 586 eurvezh e 17 skol.

Harp a rannvro a vefe 10 255€ (evit ur c'houst hollek 29 300€). 

Digempouez a chom sifroù ar stignad Skol c'hoariva war dachenn Breizh. Liammet
eo evel just gant niver a boblañs a gomz brezhoneg, gant niver a skolidi en hentennoù
divyezhek pe dre soubidigezh e pep departamant Breizh.

Sifroù embannet gant Ofs ar Brezhoneg evit distro skol 2019

Poent eo ober buan bremañ !
Ar yaouankiz =

A-boan 5% eus an dud a
gomz  c'hoazh brezhoneg…



Pezhioù leurennet ha labour kaset e 2019
Pièces mises en scène et travail réalisé en 2019

Skol / Ecole Anv ar pezh pe labour savet
Nom de la pièce ou travail réalisé

Skol-vamm Kergroaz Lanniliz – Re vras Enezenn ar Splahoum

Skolaj Sant Anton Lanniliz 6vet →  3de Ar bleiz hag ar pemoc'h

Skolaj Sant Anton Lanniliz 6vet →  3de Buhez Sant Gwenole

Skolaj Sant Anton Lanniliz 6vet →  3de Euzhvil ar roc'h toull 

Skol Diwan Plabeneg CP ➝ CM2 Ur vag gouest da vont koulz war ar mor hag an douar 

Skol Diwan Lesneven CE2 Ar Roue Arzhur

Skol bublik Sant-Riwal Re vras ➝ CE2 Fañch al laer

Skol bublik Sant-Riwal Re vras ➝ CE2 Piv en deus c'hoant lazañ Roue Frañs ?

Skol bublik Plougerne CP ➝ CE2 Ar bleiz a zo deuet en dro

Skol bublik Plougerne CP ➝ CE2 Euzhvil ar roc'h toull 

Skol bublik Plougerne CP ➝ CE2 Ar bleiz e koad ar mojennoù

Skolaj prevez Lokournan 6vet →  4re An tri forban

Skolaj prevez Lokournan 6vet →  4re Pebezh sirkus

Skolaj prevez Lokournan 6vet →  4re Alanig al louarn

Skolaj Diwan Kemper 4re Breizh Glas 2

Skolaj Diwan Kemper 4re Breizh Glas 2

Skolaj publik Kemper 6vet Breizh Glas 2

Skol bublik Lannuon CP ➝ CE1 Ar yar a zozve patatez

Skol bublik Lannuon Skol-Vamm Ar bleiz zo deuet en dro

Skolaj prevez Landivizio 6vet →  3de Korpus testennoù "Dura Lex, Sed Lex"

Skol bublik Montroulez CE2 ➝ CM1 Ar Feunteun vurzhudus

Skol Diwan Kemper – Penharz – Skol a-bezh Marc'h

Skol Diwan Kemper – Kerfeunteun – Skol a-bezh Marc'h

Skolaj publik Bear 6vet →  5vet Sketchoù bihan, kontadennoù hag istorioù berr

Skolaj Diwan ar Releg 5vet Hanterouriezh da geñver Skeulioù ar c'houmoul

Skolaj Diwan ar Releg 5vet Hanterouriezh da geñver Skeulioù ar c'houmoul

Skol bublik Plougerne cm1 →  CM2 Atalier Pezh-c'hoari radio 


