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Lec'h ar staj

Graet em eus ma staj e Radio Bro Gwened, radio divyezhek staliet e Pondi ha renet 
gant Cécile Goualle. Du-se em eus graet anaoudegezh gant ar micherioù disheñvel a zo 
er radio. da skouer : animatour radio, kelaouer. Ur radio nes Pondi eo hag a skign war ar  
Mor-Bihan. Skignañ a ra war Bro-Wened.

Kerzh ar staj

Devezh 1añ

Goude bout bet sellet ar meteo em eus kinniget anezhañ e pad ar flashoù  
kelaouiñ, embannet gant Olivier Le Clainche, hag etre pep hini anezhe, sellout a  
raen pizh penaos e droe al lec'h merañ (ar verourdi), renet gant Claire Peres :  
arverañ ar mikroioù, lakaat war dro al lenerioù CD, programmiñ an abadennoù, h.a. 
Goude se am eus klasket ul lec'h d'ober ur pennad kaoz, am eus bet gant skol  
Diwan Bro Pondi.

Burevioù Radio Bro Gwened  
  Amañ e vez graet ar frammadurioù, e vez skrivet  

ar pennadoù hag e vez pellgomzet evit ar pennadoù  
kaoz.

Cécile Goualle,  
Renerez Radio Bro 
Gwened

Claire Peres, kelaouerez, animatourez 
radio ha merourez e Radio Bro Gwened

Olivier Le Clainche, kelaouer hag 
animatour radio e Radio Bro Gwened

Etrezek ar verourdi 
hag ar studio

Ma 
fost



2il devezh

Goude bout bet kinniget ar meteo em eus programmet ar c'heleier ha lakaet 
anezhe da dremen, em eus embannet « goulenn an devezh », ur goulenn  savet  
d'ar selaouerien war un tem eus an devezh. War-lerc'h em eus kemeret perzh en ur 
pennad-kaoz gant izili al  « Lions' Club1 Vannes Bertranne ». E pad tout an devezh 
em eus esaeet an enroller ha graet un dibab muzik evit diriaou.

Ar studio  
Aman e vez graet an abadennoù war eeun hag e vez enrollet ar  
pennadoù kaoz.

Etrezek ar 
verourdi hag 
ar burevioù

Ar verourdi



3vet devezh

Goude bout bet graet ar meteo, programmet ar c'heleier ha savet goulenn  
an devezh on aet d'ober va fennad-kaoz e Skol Diwan, pennad-kaoz e brezhoneg. 
Distroet er savadur, em eus kroget ar frammañ gant ar programm « Audacity », ur 
programme enroller ha frammañ digoust, dieub hag a vez kavet war urzhiataerioù 
ar skolaj.

4vet devezh

Goude ma oa tremenet va dibab muzik em eus kinniget ar meteo, lakaet  ar  
journal da dremen ha savet goulenn an devezh. Er fin em eus enrollet ur pennad-
kaoz diwar-benn 40vet gouel ar Roue Waroc'h, ur gouel muzik.

Al lec'h merañ  
Aman a vez graet war dro ar son hag a vez lajkaet ar microioù war dro.

Ar studio

Etrezek ar 
burevioù hag 
ar studio



Micherioù arsellet

Animatour radio ha merour

Kement-se a  dalv  ober  abadennoù war  eeun,  ober  pennadoù-kaoz gant  
animatourien  sevenadurel, ober an etrepaouezioù, h.a. Al lec'h labour a zo al lec'h 
merañ, lec'h ma vez labouret eus 9e da 13e hag eus 14e da 17e. An diaesterioù 
pennañ a zo ar zac'hadennoù tredan hag ar problemoù teknikel.  N'eo ket  aes  
kavout labour er vicher-mañ. Ar c'hopr a zo, e penn kentañ ar red-buhez, par d'ar 
SMIG2, hag er fin e hell cheñch. Tu mat ar vicher a zo kejañ gant tud a bep seurt. 
An tuioù fall a zo: an eurioù labour a hell cheñch hag ar stress.

Micherioù all gwelet

Kelaouenner: mont a ra war an dachenn d'ober e bennadoù-kaoz.

Animatour radio: ober a ra an abadennoù war eeun hag ar c'hemennoù bihan.

Merour : ober a ra war dro ar son hag ar muzik.

Logo Radio Bro Gwened  
War al logo-mañ e vez gwelet anv ar radio,  
hag ar gwagennoù a skign-eñ warne.



Planioù Radio Bro Gwened

Sal dolpañ

Privezioù

Burevioù

Renourva

Sal debriñ

Studio enrollañ
Sal
frammañ

Studio Sal glenkañ

Merourdi

CDiaoueg

Skalieroù 
evit mont 
kuit



Div yezh evit labourat

Ur radio divyezhek eo, setu ma 'm eus labouret du-hont e brezhoneg hag e galleg: 
meur a gasadenn e brezhoneg e-pad an devezh ha kentelioù brezhoneg, ar pezh a 
c'hell deskiñ ar brezhoneg. Ur gasadenn e gallaoueg a vez kinniget ivez.

Ur radio a genlabour gant ar re all

Radio Bro Gwened a labour gant radiooù nes Breizh:

- Radio Kreiz Breizh, ag a skign war kreiz Breizh a war bro Dreger

- Radio Kerne, hag a skign war Gemper, Douarnenez, Konk-Kerne ha Kemperle

- Arvorig FM, ag a skign war Landerne.

Tuioù mat ar staj

Ar staj-se er radio en deus lakaet ac'hanon da arsellout meur a vicher ha da gaout 
ur c'houiziegezh welloc'h eus al lec'h-se.

Tuioù fall ar staj

Mont a raen da Radio Bro Gwened war velo, an amzer a oa gleborek, neuze ne oan 
ket sec'h.

Mennozh

Kavet mat em eus ar staj  evit  tout ar micherioù a gaver  er radio hag a gelaou  
ac'hanomp bemdez.

Geriaoueg
1Lions' Club : Kevredigezh etrevroadel sikour.
2SMIG : « Salaire Minimum d'Intérêt Général »e galleg, Gopr Izelañ a 

Interest Hollek e brezhoneg.
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