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« 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.) 

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". 

huet de Brandy Abléck a seng Entwécklung, a seng 

Aarbechtsweis, a seng schwiereg oder schéi 

Momenter ginn. Erfrëschend oppen, erfrëschend 

éierlech huet hien de Leit vu sengen Ufanksjoren als 

Kënschtler a Südfrankräich erzielt; eng Zäit, wou hie 

sech an der Drauwelies huet missen d’Sue verdéngen, 

fir kënnen ze iwwerliewen.  

Awer schonn e puer Joer méi spéit, no sengem Retour 

op Lëtzebuerg, huet hie sech als de momentan 

eenzege Moler etabléiert, dee just vum Erléis vu senger 

Konscht ka liewen. Eleng dat, mee awer och 

d’Tatsaach, dass seng Wierker duerch d’ganz Welt 

verspreet sinn, beweist, dass mir alleguer eng 

aussergewéinlech Visitt erliewe konnten. 

Duerfir, Merci Brandy!          

Léif KollegInnen 

 

Am Januar gëtt et ee Joer, dass den Aarbechtsgrupp  

« sne seniors » seng éischt Versammlung hat. Mir hunn, 

deemools nach iwwer TEAMS, d’Käpp beienee 

gestach, fir ze iwwerleeën, wat mir eigentlech wëllen, 

wat a wéi mir sollen organiséieren, mee virun allem, wat 

mir mengen, dass DIR wëllt. 

Eraus komm ass en éischten Entworf vun Aktivitéiten, 

ugefaang mat engem Trëppeltour am Juni. Duerno sollt 

eng Konferenz iwwert « Zoom, Teams & Co », déi 

awer leider net genuch Interessente fonnt huet, 

stattfannen. Louch et um Thema (mëttlerweil ass scho 

bal jiddereen op d’mannst mat engem vun dësen 

Programme bekannt), louch et um Datum (am 

Summer, kuerz virun der Vakanz) oder war zu där Zäit 

duerch d’Situatioun vun der Pandemie keen Interessi 

méi do? 

Vill méi Erfolleg hat am Hierscht eisen éischte « Bistrot 

littéraire » am Café « Le Bovary » zu Weimeschkierch. 

A bei der véierter a leschter Aktivitéit fir 2021, d’Visite  

« Brandy mam Brandy » hu mir, zu eiser Freed an 

zum Bedauere vu munchen Interessenten, misse  

« complet » annoncéieren. Souwuel d’Zuel vun de 

Participantë wéi och d’Commentairen an de Feedback, 

déi mir vun hinne kruten, weisen drop hin, dass mir um 

richtege Wee schéngen ze sinn. E kuerze Réckbléck 

op dës Aktivitéit fannt dir hei am Bulletin. 

Fir déi nächst Aktivitéit, der Filmkonferenz vum Yves 

Steichen, gesitt dir elo schonn déi néideg Erklärungen 

an Detailer, grad esou wéi d’Aschreiwungsmodalitéiten. 

Fir déi aner geplangten Evenementer feelen eis de 

Moment nach Detailer; esoubal, wéi mir déi hunn, kritt 

Dir dat matgedeelt. 

Den Aarbechtsgrupp « sne seniors » seet Iech villmools 

Merci fir Ären Interessi a wënscht Iech an Äre Famillje 

schéi Feierdeeg an all Guddes fir dat neit Joer. Bleift 

gesond!   

« Brandy mam Brandy »   
E Réckbléck 
 

«O mei, hunn ech mir geduecht; wat soll dann elo nach 

vill Neies kommen; ech war déi Ausstellung dach 

schonn am Fréijoer kucken.» Dat war mäin éischte 

perséinleche Reflex, wéi d’Propose vun der Visitt vun 

der Ausstellung “ROBERT BRANDY FACE A LUI-

MEME” am MNHA gemaach ginn ass.  

 

Dass ech awer mat dem Gedanken total doniewent 

louch, war mir schonn no e puer Minutte wärend der 

Visitt kloer. Schonn den onkomplizéierten an 

häerzlechen Empfang duerch de Brandy virum Musée 

huet déi 25 Konschtfrënn iwwerzeegt, dass si géifen e 

ganz spezielle Moment erliewen. Vun Tablo zu Tablo 


