
PREGOMP ASAMBLES – Rentañ-kont EM d’al Lun 4 a viz Here2021

Bezant   :   Aline Aupy, Lionel Ollivier, Gerard Cloarec, Gilles Focant, Elisabeth Le Brusq, Aline Tassin, 
Gilbert Le Brusq,Joelle Lambert, Michel Krurien, Yves Larmet, Evelyne Lagadic, Marie Thiec
Digarezet   :   Tudual Audic, Marie-Dominique Le Guillou, Brigitte Cornec, Marie Robert, Isabelle Moign 
(dilennet)
Komañs a ra an EM : 8 eur noz

Diskouezadenn bilañs 2020-2021 gant ar brezidantez, Aline AUPY
2020-2021 : 28 ezel (16 enskrivet d’ar gentelioù) : kalz nebeutoc’h a dud (degas soñj : 2019-2020 : 33 
ezel/21 enskr. kentelioù / 2018-2019 :34 ezel/23 enskr. Kentelioù)

Kentelioù : 3 live : 1e1/4 a gentel ba plas 1e1/2, ne oa ket tud a-walc’h evit 1e1/2.
Kentel deraouidi ebet peogwir ne oa ket tud a-walc’h.
David Huilizen, kelenner Mervent, n eus graet kentelioù en o fezh war an 3 live. E-pad ar bac’hadur, ar 
c’hentelioù zo bet graet dre Discord (kalz a ambarz), Zoom da heul (gwelloc’h).

Kaozeadenn : Merc’her gentañ hag an trede deus ar miz, 8e / 8e1/2 digoust. Kaset gant Lionel Ollivier. Ingal 
ez eus 6/7 den, tud boazet dreist holl, dre jitsi (internet) al lodenn brasañ deus ar bloaz.
Oberoù poentell :
05/09/20 : perzhiadur forum kevredigezhioù Molan
(Ar Gou’Mikel zo bet nullet  kaoz : « covid »)
28/09/20 : EM
03/10/20 : staj bihan evit deraouidi.
11/10/20 : baleadenn e brezhoneg aplud Kerascoet
Genver 2021 : festival Taol Kurun zo bet nullet
Meurzh 2021 : freuzidigezh miz ar brezhoneg. An diskouezadeg war an anvioù familh a zo bet adlakaet bar 
mediaoueg; freuzidigezh prezegenn Albert Deshayes.
25/05/21 : Redadeg « a-zarn » gant ar kevredigezhioù  Pregomp/Lagadenn/Ti ar vro a-stroll.
13/06/21 : ergerzh-c’hoari ba vourc’h, aozet gant tud ar gevredigezh war stumm ul levrig. Berzh (15 
perzhiad, familhoù hag hiniennoù).
22 ha 29/07 2021 : stajoù hañv « touristed » tem : krennlavarioù breizh.

diskouezadur kontoù gant an teñzorer, Gilles Focant. Asantet int a unvouezh.



Nota : disoc’h war vat deus 161,31€ posupl gant ar skoazell 600€ deus Ti Kêr Molan (hep skoazell, padelezh 
ebet evit ar gevredigezh. Pourvezioù evit ½ bloaz a charre (a-walc’h med hep re).

Diskouezadur diabell-weled  2021-2022 gant ar brezidantez, Aline AUPY
Kentelioù : divizet eo bet chom gant 1e1/4 a badvez.
D’ar mare ar KM, 20 den a gemer perzh e kentelioù.
Kinniget eo kenderc'hel gant 4 live (re disheñvel live an dud evid bodañ anezhe)
David Huilizen, kelenner Mervent, a raio  4 live.

Charreoù all :
Kaozeadenn  : Merc’her gentañ hag an trede deus ar miz, 8e / 8e1/2 digoust. Kaset gant. (Lionel) An eil vo 
dre internet.
Baleadennoù : D’ar Sul 3 a viz Here, 15e Dolan. Digoust. Ha warlerc'h ? ezhomm a zo tud evit aozañ.
Stajig : ur wech bep miz vo kinniget ur staj « deraouidi »
Atalier deveradurezh  : kinniget gant Michel Mermet : 1an ar Sadorn 9 a viz Here 6e1/2 – 7e1/2 noz

Charreoù poentell 2021-2022
04/09/21 : forum ar gevredigezhioù Molan
19 septembre : Gou’Mikel, kermes Breizh gant kelc'hioù Rieg (bugale) ha Molan (tud gour)
4 octobre 2021 : KM
Genver 2022 : perzhiadur Taol Kurun tem 2 ha 2 : Merc’her 19/01 : kaozeadenn / Sadorn 22/01 : sketchoù
Mars 2022 : Miz ar brezhoneg : hervez kinnigadenn un ezel , ar bodad a diviz lar an diskouezadeg deus 
Meurzh 2022 vo diwar-benn anvioù ar reier, an traezhioù e brezhoneg, tro-dro ar gumun.
Deus an 20 adalek an 28 a viz Mae 2021 : Redadeg deus Gwitreg betek Gwened – lugan : Breizh a-bep reizh.
1 km vo prenet gant ar gevredigezh.
Gou’Mikel 2022 ??? (devezioù ar glad 17/18 gwe. 2022)

Kinnig ar budjed gant an teñzorer, Gilles Focant. Asantet a-unvouezh.

Mank a ra 1300 euro evit « klokat » ar budjed e-giz emañ kinniget. Ar gevredigezh a solito an Ti Kêr evit 
kaoud ur skoazell a 800 euro, ha kemero en e bourvezioù (500€). Oberoù ha charreoù vo graet e doug ar 
bloaz evit klask gounid arc’hent. Meur a kentelioù brezhoneg a zo bet «serret» dre vank a perzhiad. Marteze 
e vo muioc’h a dud o lakaat o anv ?

Votadeg ar burev : kendalc’het eo ar burev a-vremañ : Aline AUPY : prezidantez / Gilles FOCANT : 
teñzorer / Lionel OLLIVIER : sekretour / Gérard CLOAREC : ezel / Tudual AUDIC : ezel


