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D’Umeldungsprozedur dozou fannt Dir am éischte 

Bulletin am Hierscht. 

 

Wéi et 2022 weidergeet, dat kënnt Dir den Hierscht am 

Bulletin liesen. Op jiddwer Fall ass emol eng Visitt am 

Europaparlament zu Stroossbuerg geplangt. 

 

Vergiesst w.e.g. net, de Réckbléck op eisen 

Trëppeltour bei d’Raschpëtzer ze kucken a verpasst op 

kee Fall déi faarweg Këscht, fir Iech fir eise « Bistrot 

littéraire » unzemellen.       

Glous 
Eng politesch total onkorrekt literaresch-

kabarettistesch Liesung vun a mam Roland 

Meyer 

« Fréier war alles besser », gëtt ëmmer nees gesot, 

dobäi war villes gutt wat hätt kënne besser sinn a villes 

war schlecht, well mir et net besser woussten. Fréier 

ass eben eriwwer, an dat ass och gutt esou! 

« Glous » ass eng transkabarettistesch a 

postnostalgesch Liesung aus enger Zäit ouni Handy a 

Computer, ouni Kreditkaart a Greta, dofir awer mat 

Fräiheet a Gréisst. Mir si mëttes ouni Opsiicht an de 

Bësch gaangen an owes hu mir op der Strooss Futtball 

gespillt. A mir hunn et iwwerlieft. An der Schoul goufen 

et Punkten a Pouten a jiddereen huet gefëmmt. 

De Roland Meyer mécht sech mat vill hannerhältegem 

Humor an onerwaartem Sproochwitz op d’Sich no 

enger verluerener Zäit, woubäi hien net ëmmer sécher 

ass, ob en net just nach ee poléiert Spigelbild dovun 

erbléckst an ob en déi Zäit och wierklech erëmfanne 

wëllt.  

An trotzdeem gloust et nach an eis bannenan, an eis 

all. 

Am Mäerz 2020 koum bei « Op der Lay » den 

Erzielband « Glous » eraus. 

Léif KollegInnen 

 

Et ass elo e knappt halleft Joer hir, dass den 

Aarbechtsgrupp « sne seniors » ugefaang huet mat 

schaffen. Mir hunn e ganze Katalog mat Iddien 

opgestallt, wat mir fir eis pensionéiert KollegInne 

maache kënnen. Natierlech ass et fir eis net einfach, 

d’Wënsch vun eisen eelere Memberen ze kennen. 

Duerfir wäre mir frou, wann deen een oder aneren eis 

kéint e Rot ginn, wat mir fir si kënnen organiséieren, 

wat hir Problemer am Alter sinn, wéi eng Froe si hunn. 

Sidd Dir éischter u kulturellen Aktivitéiten interesséiert? 

Hutt Dir léiwer d’Gesellegkeet? Läit Ären Interessi 

éischter bei Visitten oder vläicht bei kierperlecher 

Aktivitéit? Oder fillt Dir Iech erausgefuerdert duerch déi 

nei Technologien? A wéi steet et mat der geeschteger 

Fitness am Alter? ... 

 

Obscho mir net op all Virschlag kënnen agoen, 

probéiere mir, Äre Wënsch Rechnung ze droen an eis 

Aktivitéiten villsäiteg ze gestalten . Duerfir si mir frou, 

Iech haut e klengen Ausbléck zu ginn, wat Iech an 

nächster Zukunft erwaart. Dobäi probéiere mir, bei all 

Event e klengen « Extra » virzegesinn. 

 

Den 11.10 fënnt eisen éischte « Bistrot littéraire » 

statt, wou et em zwou Saache geet:  

- eng Liesung mat Diskussioun a Froe mat engem 

bekannte Lëtzebuerger Auteur 

- e gemittlecht Zesummesinn mat Gepoters, engem 

Patt an engem klenge Maufel.  

D’Umeldungsprozedur fannt Dir an der faarweger 

Këscht niewent dësem Artikel. 

 

Den 09.11 gi mir d’Ausstellung « Robert Brandy face 

à lui-même. 50 ans de carrière » am MNHA kucken. 

Den « Extra » bei dëser Visitt ass, dass de Kënschtler 

eis selwer duerch seng 50 Joer féiert. 

« Bistrot littéraire » 
Liesung a Gepoters 

mat engem Lëtzebuerger Schrëftsteller 

Zilgrupp: Membere vu 55 Joer un 

Animateur: Roland Meyer 

Dauer:  ± 90 min  

Datum: Méindeg, den 11. Oktober 2021 

Plaz: An oder an der Ëmgéigend vun der Stad. 
(Wéinst Corona ass et de Moment nach 
schwiereg, eis op eng definitiv Plaz 
festzeleeën. Dir kritt esou séier wéi méiglech 
Bescheed gesot.) 

Zuel: Wéinst Corona ass et de Moment nach 
schwiereg, eng definitiv Zuel festzeleeën. Dir 
kritt esou séier wéi méiglech Bescheed gesot.  

Umeldung: sne@education.lu  

(D’Participantë kréie via Mail eng 
Confirmatioun; eng Waardelëscht gëtt geféiert, 
wa méi Leit sech umellen, wéi dee Moment 
erlaabt sinn.) 

Roland Meyer 
De Roland Meyer ass den 9.2.1963 zu Lëtzebuerg 

gebuer. 

Hien ass vu Beruff Schoulmeeschter, hien ass  

bestuet a Papp vun zwee Jongen. Hien huet  

d’« Theaterschoul » vum Educatiounsministère 

gegrënnt an 10 Joer laang geleet a schafft elo als IEBS. 

Hie schreift Bicher, Hörspiller, Zeitungsartikelen, 

Theater- a Kabaretstexter fir Kanner an och fir 

erwuesse Leit.  

Seng Bicher « Muedebëtzeg » (Lëtzebuerger Buchpräis 

an der Spart Literatur) , « Roughmix » (Servais Präis) an 

« Tel Mo » (Lëtzebuerger Buchpräis an der Spart 

Kanner- a Jugendbicher) goufen ausgezeechent. 

Donieft ass hien och nach aktiv als Museker, bei de 

Bluesbands « The Winklepickers » an « The Horse 

Blinders », als Kabarettist beim « Kabaret Sténkdéier » 

an als Regisseur bei Kabarets- an 

Theaterproduktiounen. 

Wien en Abléck an d’Schaffe vum Roland Meyer kréie 

wëllt, dee ka sich informéieren ënnert  

http://www.roland-meyer.lu/ 

 

An hei e klenge Virgeschmaach, wat op Iech 

duerkënnt. 


