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Yves Steichen 

Studium der Geschichte mit Schwerpunkt auf Kino- und Filmgeschichte  
an der Universität Luxemburg sowie an der  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.  

Mitarbeit an den Projekten "Le Siècle du Tageblatt 1913-2013"  
und "D'Stater Kinoen. Eine Kinogeschichte der Stadt Luxemburg"  
(Autor: Paul Lesch, 2012).  

Autor der Biografie "Thierry van Werveke" (2018).  

Arbeitet seit 2015 im Département Film-TV des Centre national de l'audiovisuel (CNA); dazu 
regelmäßige Filmkonferenzen sowie Beiträge über Film und Kino in der Zeitschrift "forum". 

« Geschicht a Politik beim 

James Bond (1962 - 2022) » 

Aktivitéit: Filmkonferenz 

Zilgrupp:  Membere vu 55 Joer un  
                an hir/e Conjoint/e 

Conferencier: Yves Steichen 

Dauer: max. 90 Min.; duerno gëtt den SNE e 
Patt an e puer Amuse-bouchen 

Datum: Donneschdeg, den 21. Abrëll 2022 um 
19h00 

Plaz: Siège vum SNE, 11-13 rue des Ardennes, 
L-1133 Lëtzebuerg-Bouneweg  

(Parking Sous-terrain Centre Culturel de  
Bonnevoie ; Arrête vum Autobus Dernier  
Sol -Leschte Steiwer oder Bouneweg Léon XIII) 

Zuel: 30 Persounen  

Umeldung: sne@education.lu oder 48 11 18-1 

(D’Participantë kréie per Mail eng 
Confirmatioun; eng Waardelëscht gëtt 
gefouert.) 

(COVIDcheck) + Selbsttest op der 
Plaz (vum SNE bereet gestallt) 

Andeem ee sech fir dës Aktivitéit umellt, ass 
een automatesch averstanen, dass een op eng 
Foto am Bulletin oder op den elektronesche 
Säite vum SNE ka gesi ginn.

 

« Boufferdéngs Brauerei » 

Aktivitéit: Visitt vun der Brasserie Bofferding 

Zilgrupp:  Membere vu 55 Joer un  
                an hir/e Conjoint/e 

Dauer: 60 Min. Visitt; 60 Min. Degustatioun, 
duerno e klenge Snack an e Patt 

Datum: Dënschdeg, den 22. Mäerz 2022 um 
16.00 Auer (Enn ca. 19.00 Auer) 

Plaz: 2 Boulevard J-F Kennedy /  
L – 4930 Käerjeng 

Individuell Urees. 

(Gare Bascharage/Sanem , Zuch CFL, da Bus 
13 oder 15; weider Méiglechkeeten op mobili-
teit.lu) 

Zuel: 25 Persounen 

Umeldung: sne@education.lu oder 48 11 18-1 

(D’Participantë kréie per Mail eng 
Confirmatioun; eng Waardelëscht gëtt 
gefouert.) 

(COVIDcheck) + Selbsttest op der 
Plaz (vum SNE bereet gestallt) 

Andeem ee sech fir dës Aktivitéit umellt, ass 
een automatesch averstanen, dass een op eng 
Foto am Bulletin oder op den elektronesche 
Säite vum SNE ka gesi ginn.

Léif KolleegInnen 

 

Wéinst der Pandemie an der momentaner Situatioun 

ass et leider nach net méiglech, eng Visitt vum 

Stroossbuerger Europaparlament ze organiséieren. Mir 

hoffen awer, dass mir dat am Hierscht nohuele kënnen. 

Als Alternativ dozou bidde mir Iech eng Visitt vun der 

Boufferdéngs Brauerei zu Käerjeng un. Detailer fannt 

Dir an der Këscht op dëser Säit.  

 

Doniewent gesi mir fir den Hierscht nach e « Bistrot 

littéraire » vir an, wéi schonn ugekënnegt, eng 

Konferenz mat der Madamm Marie-Paule Theisen. 

Virun der grousser Vakanz gesi mir eis, ausser an der 

Boufferdéngs Brauerei, op eiser Filmkonferenz iwwert 

den James Bond (kuckt w.e.g. déi faarweg Këscht) 

an/oder op eisem Trëppeltour um Orscholzer 

«Baumwipfelpfad»; do kënnt den Datum am nächste 

Bulletin. 

An da wëlle mir och nach eng nei Rubrik mat Thema 

«Al Schoul – neit Liewen» an eisem Bulletin lancéieren. 

Dir gesitt also: mir hunn nach vill vir! 



Praktesch  
Infoen  

Zuel vun de Fotoen:   

maximal 4 (fréier an haut) 
(evtl. mat der Angab vum Fotograf) 

Zuel vun de Wierder: maximal 250 

Numm vum Auteur:  fakultativ 

Form: am beschten an digitaler Form;  
op Pabeier ass awer och méiglech 

Adress: sne@education.lu  

oder  

SNE/CGFP  
11-13, rue des Ardennes 
L-1133 LUXEMBOURG
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Wéi ech där Deeg een duerch e puer Uertschafte vum 

Land gefuer sinn, ass mir opgefall, dass quasi an all 

Gemeng niewent neie Citéen en neie Schoulcampus 

entstanen ass oder amgaang ass, gebaut ze ginn. 

 

A wat geschitt mat den ale Schoulgebaier, duecht ech 

mir; a wéi ech bis heiheem war, hat ech a mengem 

Kapp eng Iddi vun enger neier Rubrik fir den « sne 

seniors »-Deel vum Bulletin. Mee fir déi Iddi ze 

realiséieren, brauche mir Är Hëllef. 

 

Dir hutt bestëmmt an Ärer Uertschaft, Ärer Gemeng 

oder um Nopeschduerf eng al Schoul stoen, wou Dir 

vläicht selwer dra gaang sidd oder selwer nach 

enseignéiert hutt, déi awer elo net méi a Betrib ass.  

 

Meeschtens bleiwen déi Gebaier stoen a vläicht gouf 

doraus eng Maison Relais, eng Crèche, e Jugendhaus, 

e Musikshaus, jo vläicht souguer e Buttek oder e 

Restaurant. Wann Iech esou eppes bekannt ass, da 

schéckt eis e puer Zeilen zu dësen ale Schoulen eran, 

am beschten nach mat e puer Fotoen («virdrun» an 

«elo»).  

 

A wa mir dann eng flott Rubrik op d’Bee gesat kréien, 

dann ass dat vläicht och e flotte Beitrag fir déi 

KollegInnen, déi nach net bei den «sne seniors» sinn. 

Al Schoul – neit Liewen 
Eng nei Rubrik bei « sne seniors »

An natierlech freeë mir eis och iwwert Zouschrëfte vu 

Memberen, déi nach net am Alter vun den «sne 

seniors» sinn.  

 

Mir verloossen eis op Är Mathëllef. 
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