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2016 : kinnigit ur
blantenn-ardamez
evit Breizh a-bezh

Skol-Uhel ar Vro a ren an oberiadenn Ur blantenn-ardamez evit 
Breizh a-bezh betek an 30 a viz Gwengolo 2016.

Kasit anv ur blantenn pe ur skeudenn, un dresadenn, peragoù ho kinnig ma faot 
deoc'h, penaos oc'h bet souezhet ouzh he gwelout ar wech kentañ, pe an eñvorennoù 
a sav ennoc'h pa soñjit enni. Ha, ma karit, displegañ perak ne vefe mat dibab ar 
blantenn-mañ-plantenn d'ober ardamez Breizh anezhi.

     Kinnig a ran :

     Peogwir :

Duit ur furmskrid
dre ginnig hag e
gasit da 

Tu vo deoc’h kas ho kinnigoù
dre bostel d’an adres

An holl ditouroù ha
reoliadur an oberiadenn
zo war al load 

Deuit d’hor c’havout evit
muioc’h a awen, muioc’h
a vennozioù ha muioc’h a geleier.

Emgav e dibenn 2016 da anavezout ar blantenn-ardamez evit Breizh !

Skol-Uhel ar Vro
6, straed an Nor Bostern

56000 GWENED / VANNES

plant2016@culturebretagne.bzh

http://plant2016.culture-bretagne.bzh

facebook.com/Plant2016
@plant2016bzh
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