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Goulc’han Kervella           Anna Duval GuennocUr gontadenn skrivet gant Goulc’han Kervella diwar Ur galedenn a zen bet skrivet gant 
Yeun ar Gow. Matilin an Dall, talabarder, ha Yann ar Chapel, biniaouer, a zo bet pedet er 
friko e kreiz Menez Are. Spont a zo o ren er vro : ur bugelig a zo bet laeret gant ur bleiz 
ha kaset gantañ en ur c’hoad bras. Daoust da se ez a an eured hag ar friko en-dro…

El levr-mañ e vo kavet testenn ar pezh-c’hoari ha pennadoù studi diwar-benn ar frikoioù 
gwechall, ar c’hanaouennoù, an dañsoù hag ar bleizi.
Div lodenn zo en DVD : film ar pezh-c’hoari ha kanaouennoù an abadenn.

Conte musical écrit par Goulc’han Kervella à partir du conte collecté par Yeun ar Gow.
Matilin an Dall, sonneur de bombarde, et Yann ar Chapel, joueur de biniou, sont invités 
à animer un mariage dans les Monts d’Arrée. Mais l’angoisse vient ternir la fête car un 
jeune enfant a été emporté par un loup…

Le livre propose d’une part le texte illustré de la pièce de théâtre et d’autre part un 
 documentaire sur la civilisation bretonne : sonneurs, chansons, mariage, danses, loups.
Le DVD présente la pièce de théâtre jouée par Nicole Le Vourc’h et Goulc’han Kervella, 
 accompagnés de sonneurs et de danseurs. Une partie audio permet également d’écouter les 
chansons du spectacle.
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40
Ar vombard

Ur benveg-sonerezh gant un añchenn doubl eo ar vombard. 
Tost-kar eo d’an oboell, an hautbois, ur benveg kozh-Noe, a 
gaver roud anezhañ en henamzer.
Ur gorzenn eo ar vombard, war-dro 40 santimetr hirder 
dezhi, moan en ur penn hag o vont war devaat betek ar 
penn all. Ur gleuzenn a zo en he c’hreiz, moan er beg 
uhelañ hag o vont war frankaat betek ar beg izelañ, evit 
gellout teurel pell ha kreñv ar son.
Gant koad kalet eo graet, koad beuz pe gwez per pe ava- 
loù gwechall ; gant koad eben eus Afrika en deiz hirio.  
Gant koad-ivin eo graet ar penn ledan. Gant un añchenn 
gorz doubl o froumañ etre muzelloù ar soner e teu son ar 
vombard. C’hwec’h pe seizh toull a zo er vombard, stanket-
distanket gant bizied ar soner. 
Ar soner e-unan a ra an añchenn doubl : diwar ul lavnenn 
gorz daoubleget, troc’het, ereet gant neud ouzh ur gorzen-
nig kouevr, sanket e beg uhelañ ar vombard ha gennet gant 
neud pe un tamm lij. 
Talabarder, bombarder pe soner bombard a reer eus an den 
a son ar vombard. 

Ar bank-koufr-mañ e koad derv a oa  
bet graet e 1636. Ul lapin o seniñ 
ar binioù a vez gwelet warnañ. War 
c’horre e c’heller lenn : Fait par moy 
Jan Guillaume pour servir à Janne Le 
Clézio 1636.

An añchenn doubl

40 cm

Ar founilh

Ar c’horf
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