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Léiw Memberen a Frënn vun der Amicale. 

Et as erëm esou wäit : d’Kleesercher klammen d’Façaden erop, bei villen Haiser blénken nees 

Chrëschtluuchten an d’Geschäfter si voll vu Chrëscht-Kaddoen, -Gebäck, -Kleeder asw. Chrëschtdag a 

Sylvester stinn also virun der Dir a mir notzen d’Geleeënheet iech an ärer Familljen schéin Chrëschtdeeg 

an e gudde Rutsch an dat neit Joer 2018 ze wënschen. 

 

18. Januar 2018 : Generalversammlung. 

Deen Datum kënnt dir scho reservéieren ! Eng 

Aluedung mat den Eenzelheeten kritt dir nach am 

Januar zougeschéckt a mir wäre frou iech a grousser 

Zuel kënnen ze begréissen. 

Léiw Memberen : 

Informéiert eis w.e.g. iwwert eventuell « Changements 

d’Adresses ». Bei all Courrier kréie mir Bréiwer zeréck mat 

der Remarque, datt déi Persoun net fond gouf. Schued! 

Oder wann dir eng E-Mail Adress hutt, dann deelt eis déi mat w.e.g.. Dir kritt dann all de Courrier op är 

E-Mail a mir spueren Pabeier, Timberen an Zäit. Mir soen iech Merci. 

Eis E-Mail Adress as : amicale@amicale-ltpem.lu 
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13. Juli 2017 – Diplomiwwereechung zu Walfer 

Och dëst Joer huet d’Amicale bei där Geleeënheet engem « élève méritant » e Präis iwwerreecht. De 

Reuland Pol vun der X2EB (Schräiner) huet dëst Joer de Cheque vum President Bressanutti Alphonse 

iwwerreecht kritt. 

Et waren 62 Schüler déi den PIF (projet intégré final) gepackt haten. 2 Schüler haten et net gepackt an 11 

Schüler waren net zum PIF zougelooss ginn. 

An der Sektioun S3AM vun den Mécaniciens d’Avions waren am ganzen 10 Schüler ; dovun haten 7 

Schüler den Technicien-Diplom gepackt. 

Op der 13 GI (générale informatique) haten 5 Schüler vun 8 et gepackt. 2 Schüler vun deenen 3, déi et net 

gepackt haten, sinn am Schouljoer 2017-2018 erëm bei eis ageschriwwen. Deen 3. war net an den Examen 

komm an as och dëst Schouljoer net méi erëmkomm. 

 

Ausstellung « Espace sans échelle » 

Wéi dir all wësst, hat d’Amicale jo eng ganz grouss 

Kollektioun vun ale Fotoen op Glasplacken, déi 

d’Geschicht, d’Entwécklung an d’Wuesse vun der 

Eisenindustrie (a besonnesch vun Arbed-

Dummeldeng an dem Institut Emile Metz) 

dokumentéiert hunn. 

Ënnert dem Impuls vun der Amicale sinn déi 

Fotoen un de CNA (Centre National de 

l’Audiovisuel) ofgetruede ginn. Do sinn se dunn 

genau archivéiert, restauréiert (duerch Schüler vun 

der HTW, Hochschule für Technik + Wirtschaft, 

Berlin) an uschléissend digitaliséiert ginn.  
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Den « DKollektiv », e Kollektiv vu 4 Artisten, huet mat de Schüler aus dem LTPEM de Projet « Espace 

sans échelle » gestart an deem d’Schüler mat Hëllef vun deenen Fotoen mat de vergaangenen Zäiten vun 

der Eisenindustrie an och vun hirer Schoul konfrontéiert goufen. Sou hun si fréier Schüler oder Proffen 

(z.B. de Präsident Bressanutti) getraff, fir iwwer déi Zäiten ze schwätzen. 

  



Parallel as och nach de Projet « propulseur mécanique 

d’avions en papier » gelaf, gebonnen un e Velo deen am 

LTPEM am « Makerspace » vun de Schüler mat Hëllef vum 

Lehrpersonal entwéckelt a gebaut gouf. De « Propulseur 

mécanique » kann nëmmen aktivéiert gin duerch 

Mënschenkraaft op dësem Velo. 

 

Alles dat as ze gesin : 

am "DISPLAY02"  

Centre National de l’Audiovisuel (CNA) 

1b, rue du Centenaire 

L-3475 Dudelange 

vum 25. November bis den 17. Dezember 2017 

Dënschdes bis Sonndes 

vun 10 Auer bis 22 Auer 

Entrée as fräi 
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Visite vum 11. November 2017 an der Stad. 

Guide war eise Kolleg a Member Fernand Champagne. 

21 Visiteure waren trotz 

renechem Wieder dobäi. 

Vun der gëlle Fra an 

d’Kathedral, duerno op Place 

Clairefontaine a vun do aus op 

d’Corniche. Hannert dem 

Staatsrot erlaanscht iwwert de 

Fëschmaart bei d’Chamber a 

Palais op de Knuedler. Op all 

dëse Statiounen goufe mir mat 

villen interessanten Detailer 

beléiert. 

Hei e puer Beispiller: 

» d'gëlle Fra gouf den 21. Oktober vun de Nazi ofgerappt. Wëll keng lëtzebuergesch Entreprise Zäit hat 

fir dës schänterlech Aarbecht ze maachen koum eng Firma vun Tréier. Eng lëtzebuergesch Dampwalz 

huet awer missen duerhalen. 

» de Mosaik an der Krypta ass an dem Vatikaneschen Atelier zesumme gestallt ginn. 

» vun der Corniche aus gesäit een am Grond d’Gebai vun der fréierer Händschefabrick, déi esouguer de 

russeschen Haff beliwwert huet. 

» um Fëschmaart war d’Kräizung vun 2 Réimerstroossen. 

  



» den 10.August 1952 war am Festsall vun der 

Gemeng di éischt Sitzung vum Parlament vun 

der CECA (Communauté du Charbon et de 

l’Acier, Montanunion)  

» an den 10. September 1952, och an der Gemeng, 

gouf d' "Wiedergutmachungsabkommen" 

zwechen der BRD an dem Staat Israel 

ënnerschriwwen. 

» Net fir näischt huet d’Visite 3 Stonnen, amplaz 

wéi virgesinn, 2 Stonnen gedauert an dat war net 

ze laang. 

Merci Fernand 

 

9. an 10. Dezember- Käschteverkaf vun de Loups Blancs 

De Samschdeg 9. a Sonndeg 10. Dezember verkafen eis 

Scouten « Loups Blancs » erëm Käschten an der 

Groussgaass beim Roude Pëtz. 

 

 

 

 

 

Metze-Band – Chrëschtconcertën 

Wéi scho säit Joeren spillt eis Metze-Band och 

erëm Chrëschtmusek an zwar : 

Freides, den 01. Dezember vun  

17.30-18.30 Auer an der Belle Etoile an 

Freides, den 08. Dezember vun  

17.30-18.30 Auer op der Place d’Armes. 

Et wär schéin, wann dir si géift bei éngem vun de 

Concertën (oder bei deenen 2) duerch är Präsenz 

ënnerstëtzen.  

Merci 

 

 

 

 

 

 

 

Schéi Feierdeeg an e glécklecht neit Joer 2018 


