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SAV DA FILM E BREZHONEG ! - 2020 

Ar Faltazi Festival zo ur festival filmoù-berr aozet gant ar gevredigezh AzKrouiñ hag he c’heveler Ti-

kêr Kemper asambles gant un nebeud kevelerien ensavadurel, kevredigezhel ha prevez er Penn-

ar-Bed.  

Dalc’het e vo eus ar Gwener 27 a viz Meurzh diouzh noz betek ar Sul 29 a viz Meurzh 2020 e Pol Max 

Jacob (Kemper). 

 

MELLAD 1 – UR FESTIVAL EVIT AN HOLL 

Ar filmoù enskrivet a vo sellet ha dibabet gant izili ar gevredigezh. Goulenn a reomp ‘ta gant ar berzhidi chom 

hep enskrivañ filmoù na zoujfe ket ouzh an dezverkoù gant elfennoù a vefe gouestlet d’an dud gour hepken 

(pornografiezh, gourfeuslter, h.a…). Evit ma c’hallfe ar re vouzar hag an dud fall o c’hleved kompren ar filmoù 

e c’houlennomp gant ar berzhidi lakaat istitloù e galleg (dre ret). 

MELLAD 2 – DIBAB AR FILMOÙ 

Ar prantad dibab a vo digoret d’an holl filmoù a zouj ouzh an dezverkoù-mañ : 

o Produiñ ha seveniñ embroduet (hiniennoù, kevredigezhioù, skolioù, h.a.) 

o Faltazi 

o 15 munutenn d’ar muiañ (hep ar roll klozañ) 

o Dereat evit n’eus forzh peseurt publik 

o Film e brezhoneg gant istitloù e galleg 

An dibab-mañ a zo ur genstrivadeg, e-barzh ar juri e vo tud a-vicher hag arzourien ar sinema. 

MELLAD 3 – ENSKRIVADUR 

Evit an dibab ez eo digor an enskrivadurioù eus ar 1añ a viz Du 2019 betek an 31 a viz Genver 2020. Evit en 

ober e ranker mont war al lec’hienn www.krouin.fr. Pellgargañ ar fichenn enskrivañ ha kas anezhi en-dro 

leuniet d’ar chomlec’h-mañ : faltazi.festival@gmail.com. 

An deiziad termen evit kas ar filmoù zo d’ar 15 a viz C’hwevrer 2020. 

Kasit ul liamm evit gwelet (YouTube, Vimeo..) pe pellgargañ (WeTransfer, h.a.…) dre bostel d’ar chomlec’h 

faltazi.festival@gmail.com. Gallout a ra un den kinnig meur a film, met ne vo dalc’het nemet ur film dre zen. 

Ne vo degemeret film ebet kaset gant ur stumm solut da vare an enskrivadur. 

MELLAD 4 – TREUZKAS AR FILMOÙ DIBABET 

Ur wech dibabet ar filmoù e yelo an aozerien e darempred gant kement perzhiad zo tout evit aozañ treuzkas 

ar filmoù evit ma c’hallfent bezañ skignet. An treuzkasoù niverel a c’hallo bezañ graet gant ur gensavenn 

treuzkas teuliadoù. Ma vez kaset dre lizher e c’hallo bezañ adtapet ar film war al lec’h e dibenn ar festival pe 

diwezhatoc’h gant ur pakad kaset diwar c’houlenn ar wireien. 

 

http://www.krouin.fr/
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MELLAD 5 – STUMM AR FILMOÙ DIBABET 

Ar filmoù dibabet a c’hallo bezañ treuzkaset er stummoù amañ da heul, da gentañ an hini zo gwell ganeomp 

: fichennaoueg HD (enkodañ H264, stumm AVI pe MP4), Blu-Ray, DVD. 

MELLAD 6 – GWIRIOÙ  

Bezañ bet enskrivet ur film a ro an tu d’ar Faltazi Festival ha d’ar gevredigezh AzKrouiñ da gaout ar gwirioù-

mañ hep netra en eskemm : 

1. Evit ar filmoù enskrivet : un implij e-barzh ur framm kevredigezhel gant ur pal sevenadurel ha/pe 

pedagogel hep klask gounit argant, a-raok ha goude ar festival, en o zouez skignadennoù prevez evit 

ur publik bihan ha choazet (evel da skouer izili ar c’hevredigezhioù a aoz ar festival pe ar gevelerien) 

 

2. Evit ar filmoù dibabet 

 

• Skignadennoù foran da-geñver un abadenn pe meur a hini eus ar festival 

 

• Implij ar gweledoù (tapadennoù skramm pe gweledoù pourvezet da vare an enskrivadur) 

ha bommoù video berr (d’ar muiañ 10% eus ar padelezh a-bezh ha dindan 3 munutenn) a-

raok mare ar festival evit brudañ anezhañ e-barzh ar mediaoù evel ar c’hazetennoù, ar 

radioioù, an teleoù, ar skritelloù, ar plegoù-dibleg, war hol lec’hienn hag ar genrouedad 

sokial… (N’eo ket peurglok al listenn) 

 

Ar Faltazi Festival a zinac’h bezañ kiriek e-keñver gwirioù an oberourien ma vez implijet elfennoù eus o arz 

(sonerezh, skeudennoù, h.a.…) 

MELLAD 7 – PRIZ HA DEBARZHADURIOÙ 

500€ eo ar priz kentañ roet gant juri ar Faltazi Festival. Garedonoù all e natur a vo roet evit an eil hag an 

trede. An disoc’hoù a vo roet d’ar berzhidi pa vo echu ar skignadenn, goude divizadeg ar juri. 

MELLAD 8 – PEDADENNOÙ 

Divizoù ha kejadennoù a vo aozet ur wech echu ar skignadennoù da vare ar festival. Pedet eo ar berzhidi 

neuze da zont da ginnig o film d’ar publik ha, ma vez ezhomm, da gemer o friz da vare al lid klozañ. 

MELLAD 9 – NULLAÑ 

Gouest e vo aozerien ar festival da nullañ enskrivadur ur perzhiad na zoujfe ket ouzh ar reolennadur-mañ. 

Ma vez nullet ar festival evit abegoù grevus ne vo digoll ebet roet d’ar berzhidi. Ar filmoù kaset dre lizher a 

vo adkaset evel m’eo bet displeget er mellad 4. 

 


