
 

« Brandy mam Brandy » 
Leschten Dag vun der Ausstellung am MNHA; 

Visitt präsentéiert vum Kënschtler himself 

Zilgrupp: Membere vu 55 Joer un 

Guide: Robert « Brandy » Brandenburger 

Dauer:  max 90 min.; duerno gëtt den SNE  e 
Patt an engem Bistro no beim Musée. 

Datum: Dënschdeg, den 9. November 2021  
             um 16 Auer 

Plaz: Rendez-vous um Fëschmaart virum MNHA 

Zuel: 25 Persounen  

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

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

COMPLET

COMPLET

Léif KollegInnen 

 

Viru kuerzem hate mir onsen éischte « Bistrot littéraire » 

mam Roland Meyer an dem sympathesche Bistrot « Le 

Bovary » zu Weimerskirch organiséiert. Impressioune, 

Kommentaren an e puer Biller dovu fannt dir um Enn 

vun dësem Artikel. 

 

Och ons nächst Organisatioun, d’Ausstellung « Robert 

Brandy face à lui-même », schéngt e groussen Erfolleg 

ze ginn, well mir do dach zu onsem grousse Bedauere 

« complet » annoncéiere mussen. Duerfir freeë mir ons 

elo schonn op déi nächst Evenementer. Et sinn dat: 

 

Eng Konferenz mam Yves Steichen, net wéi 

ugekënnegt iwwert de Lëtzebuerger Film mee mam 

Thema « Geschicht a Politik beim James Bond 

(1962-2022 ) » ,dëst en Donneschdeg, den 21.4.2022 

ëm 19 Auer am grousse Sall um Siège zu Bouneweg.  

 

Des Weidere plange mir eng Busrees op Stroossbuerg 

mat enger Visitt vum Europa-Parlament, dann eng 

Agapp, duerno fräi Zäit zu Stroossbuerg mat enger 

fakultativer Visitt a schliisslech Retour op Lëtzebuerg. 

 

An och nach virun der Summervakanz maache mir en 

Trëppeltour op Orscholz op de « Baumwipfelpfad ».  

 

D’Umeldungen zu dësen Aktivitéite kommen an déi 

nächst Bulletinen. 

Fir den Hierscht 2022 hu mir eng ganz Rei Iddien, fir 

dass ons d’Wanterméint net ze laang virkommen.  

Wann Dir, léif Memberen, gutt an originell Virschléi hutt, 

dann zéckt net a mailt oder telefonéiert ons déi eran.  

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

mam Vermierk : sne seniors.
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« Bistrot littéraire »  
mam Roland Meyer 
 

« Fréier war alles besser. » 
« Fréier war alles anescht. » 
 

Dëst ware wuel déi zwee wichtegst Sätz aus dem 

Roland Meyer senger Liesung am « Café littéraire Le 

Bovary » zu Weimerskierch. 

 

Knapp 20 Seniore waren der Invitatioun vum Groupe 

«sne seniors» nokomm an hu sech e Méindeg, den  

11.10. an dem sympathesche Lokal versammelt, fir e 

bëssen aus dem Roland Meyer sengem literaresche 

Wierk ze héieren. De bekannten Auteur huet 

Erfarungen aus senger Kanner- a Jugendzäit zum 

Beschte ginn, huet net geknéckst mat Ausdréck a 

Spréch, mat deenen déi meescht Jonk vun haut 

näischt méi unzefänke wëssen. Mir waren all houfreg, 

dass mir zum Beispill de Begrëff « d’Band 

zeréckspullen » verstan hunn, wou dat dach jonke Leit 

vun haut kaum nach eppes seet. An där Beispiller gouf 

et nach méi. 

 

Mee och d’Situatioun an de Schoule vun haut koum 

net zum Kierzten, woubäi den Auteur et de 

Nolauschterer iwwerlooss huet, fir erauszefannen, ob et 

dann elo fréier besser war oder just anescht. 

 

Bei engem gudde Patt an e puer Tapas (fréier hätt ee 

gesot Schnittercher) koum de flotten Owend op en 

Enn. 

 

Merci dem Roland Meyer fir déi flott Momenter.


