
10 / 08 – 19 / 08 / 2023
Museks-Theatersteck vum Claude Mangen

tëschtzwee
Fräiliichttheater zu Eschduerf 

Sait



Opruff un all Awunner-innen 
aus der Gemeng Esch-Sauer
Bass du interesséiert un engem grousse 
Fräiliichttheater-Projet mat ze schaffen? 

Gesicht ginn:

Ëm 60 Spiller- innen, Museker- innen a Sänger- 

innen.  Am Stéck agéieren 22 Charakteren (12 bis 15 

Haapt- a 7 Niewerollen).  Virdeel wann een sangen, 

respektiv en Instrument spillen kann ; ass awer net 

onbedéngt erfuerdert. 

40 Leit fir e Chouer zesummen ze stellen  
( 14 Museker- innen an 12 Sänger- innen ). 

Talentéiert an engagéiert Leit fir ze bitzen, 

ze coifféieren an ze schminken.

 Staark Hänn fir hëllefen d’Bün ze bauen an opzeriichten. 

Jiddereen ass wëllkomm, wat méi, wat besser !  
Détailer zu der Umeldung sinn op der Récksäit ze 
fannen.

Jiddereen dee wëll matmaachen,  

misst vum Samschdeg 

15.07.2023 un disponibel sinn.

Organisatioun
D ‘Prouwen si net reegelméisseg 1 bis 2 mol d ‘Woch 
ma gi no Disponibilitéit vun de Charaktere fest 
geluecht, a funktionéieren éischter wéi e 
Filmtournage wou um Schluss déi verschidden  
Zeenen zesummegebaut a montéiert ginn. 

Wichteg sinn allerdéngs d‘Duerchleef an natierlech 
d’Endprouwen. 



Am Mëttelpunkt stinn dräi jonk Fraen, déi an de 1960er Joren hiert Gléck 
wëlle fannen! Dräi Frëndinnen, dräi ënnerschiddlech staark Charakteren, 
déi hire Wee an eng aner, eng besser Zäit sichen; sief et doheem oder wäit 
wech vum Duerf an deem se ni hir Plaz konnte fannen.
„tëschtzwee“ ass e Volleksstéck mat Musek a Gesank, an der Traditioun 
vun de Lëtzebuerger Schrëftsteller Max Goergen a Josy Imdahl, déi um 
Ufank vum 20. Joerhonnert den Duerftheater markéiert hunn. An hire 
Stécker gi konservativ Wäerter verdeedegt an déi „gutt al Zäit“ op  
d’Brieder bruecht. 
D’1960er lauden eng nei Zäit an, eng Period vu wirtschaftlechem 
Opschwong, vu soziale Verännerungen a neie Fräiheeten. De Barrage 
verännert net eleng d’Landschaft op radikal Manéier, ma och den Alldag 
an d’Liewe vun de Mënschen an der Géigend. Et ass eng Zäit vum 
Ëmbroch, begleet vun Ängschten a Veronsécherung. 
Anersäits bréngt de materielle Wuelstand och vill Fräiheeten an nei 
Méiglechkeeten. D’Haaptroll am Stéck spillt d’Duerf selwer a seng 
Awunner; déi Eeler déi fäerten hir Liewensgewunnechten ze verléieren 
an déi Jonk, déi dës fir si iwwerliefte Welt wëllen hannert sech loossen. 
E Stéck, méi aktuell wéi jee !



Invitatioun „Informatiouns - Versammlungen“:

méindes 24.10.22 an dënschdes 25.10.22 

vu 19:30 Auer un zu Lëlz an der Sportshal.

Umeldung via theater-esch23@esch-sur-sure.lu 

bis spéitstens den 23.10.2022.

Fir all interesséiert Persoun
Mir géifen eis freeën, wann s du bei dësem 
aussergewéinleche “Fräiliichttheater” wéils derbäi sinn!

Umeldung bei der Esch23 Theater-Ekipp,  
e-mail:  theater-esch23@esch-sur-sure.lu 

oder  TEL: 621 309 563 Mireille Welter  
 TEL: 621 254 752 Claude MangenSait


