
Kelenn brezhoneg dre
ar c’han
Peseurt sonioù, pegoulz implijout ar sonioù, pe-
tra a-raok, petra goude, N’ouzon ket kanañ, pe-
naos ober, petra a zegas ar c’han.. D’an deskidi,
d’ar re a gelenn…
Set’ aze un nebeut goulennoù a vo klasket res-
pont dezho gant Sten Charbonneau (krouer
c’hoarioù pedagogel, jubenour, bet kelenner d’ar
grennarded ha d’an dud deuet, bet animatour
radio…)
D’al Lun 21 a viz Here
(e karaez pe lec’h all,  diouzh an dud enskrivet)

Kehenterezh difeuls,
ur gomz emskiantek
a lak an dud d'en em gomprenn gwelloc'h ha
da labourat an eil re gant ar re all gant muioc'h
a efedusted.
Sed aze ar pezh a vo kaset gant Bruno Sikin
(Kasour er gevredigezh Shojin eus Douarnenez,
krouet e 2005 hag a ginnig pleustradegoù dre
gomz ha dre gorf (Shojin-Aikido) evit broudañ
darempredoù difeulz etre an dud.)
D’ar Meurzh 22 a viz here
(e karaez pe lec’h all,  diouzh an dud enskrivet)
Ar stummadur-mañ, kaset e brezhoneg, zo evit
ar stummerien-kelennerien hag evit an ar re a
labour e servijoù all ar frammoù.

Programmoù klok war lec’hienn DAO
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Gant bruno Sikin - D’ar Meurzh 22 a viz Here

www.dao.bzh  -  02 98 99 94 24

https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman


Kelenn brezhoneg dre
ar c’han
Peseurt sonioù, pegoulz implijout ar sonioù, pe-
tra a-raok, petra goude, N’ouzon ket kanañ, pe-
naos ober, petra a zegas ar c’han.. D’an deskidi,
d’ar re a gelenn…
Set’ aze un nebeut goulennoù a vo klasket res-
pont dezho gant Sten Charbonneau (krouer
c’hoarioù pedagogel, jubenour, bet kelenner d’ar
grennarded ha d’an dud deuet, bet animatour
radio…)
D’al Lun 21 a viz Here
(e karaez pe lec’h all,  diouzh an dud enskrivet)

Kehenterezh difeuls,
ur gomz emskiantek
a lak an dud d'en em gomprenn gwelloc'h ha
da labourat an eil re gant ar re all gant muioc'h
a efedusted.
Sed aze ar pezh a vo kaset gant Bruno Sikin
(Kasour er gevredigezh Shojin eus Douarnenez,
krouet e 2005 hag a ginnig pleustradegoù dre
gomz ha dre gorf (Shojin-Aikido) evit broudañ
darempredoù difeulz etre an dud.)
D’ar Meurzh 22 a viz here
(e karaez pe lec’h all,  diouzh an dud enskrivet)
Ar stummadur-mañ, kaset e brezhoneg, zo evit
ar stummerien-kelennerien hag evit an ar re a
labour e servijoù all ar frammoù.

Programmoù klok war lec’hienn DAO

https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman
https://www.dao.bzh/br/com-blox/kelenn/ar-programm-stumman


Kelenn brezhoneg dre
ar c’han
Peseurt sonioù, pegoulz implijout ar sonioù, pe-
tra a-raok, petra goude, N’ouzon ket kanañ, pe-
naos ober, petra a zegas ar c’han.. D’an deskidi,
d’ar re a gelenn…
Set’ aze un nebeut goulennoù a vo klasket res-
pont dezho gant Sten Charbonneau (krouer
c’hoarioù pedagogel, jubenour, bet kelenner d’ar
grennarded ha d’an dud deuet, bet animatour
radio…)
D’al Lun 21 a viz Here
(e karaez pe lec’h all,  diouzh an dud enskrivet)

Kehenterezh difeuls,
ur gomz emskiantek
a lak an dud d'en em gomprenn gwelloc'h ha
da labourat an eil re gant ar re all gant muioc'h
a efedusted.
Sed aze ar pezh a vo kaset gant Bruno Sikin
(Kasour er gevredigezh Shojin eus Douarnenez,
krouet e 2005 hag a ginnig pleustradegoù dre
gomz ha dre gorf (Shojin-Aikido) evit broudañ
darempredoù difeulz etre an dud.)
D’ar Meurzh 22 a viz here
(e karaez pe lec’h all,  diouzh an dud enskrivet)
Ar stummadur-mañ, kaset e brezhoneg, zo evit
ar stummerien-kelennerien hag evit an ar re a
labour e servijoù all ar frammoù.

Programmoù klok war lec’hienn DAO

Priz ar stummadurioù :

- Kelennerien ar frammoù ezel eus DAO 50 €

‑ Steñv stummañ embregerezh, stummadur micherel
  (ma vo kemeret e-karg gant an OPCA)      175 €

- Nann-izili                                                                            80 €

Enskrivañ  :
dre bostel pe dre bellgomz

Deskiñ d’An Oadourien
Ti ar Vro ‑ 6, plasenn gwirioù Mab‑den

29270 KARAEZ
02 98 99 94 24 - 06 51 86 98 59

degemer@dao.bzh   - www.dao.bzh
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