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ALEEDUNG

Ugefaangen huet et mat enger Rei vu Konferenzen, déi vum Institut de langue  
et de littératures luxembourgeoises vun der Uni Lëtzebuerg tëscht Februar a Mee 
2018 ënnert dem Titel „Kulturgeschicht Lëtzebuerg“ organiséiert gouf. Doraus ass 
dunn eng Websäit mat deem selwechten Numm entstanen. Si gouf fir d'Schüler aus 
dem Secondaire classique a général entwéckelt. 

Op der Websäit www.kulturgeschicht.lu fannt Dir momentan ënnerschiddlech 
Kapitelen iwwer verschidden Aspekter vun der Lëtzebuerger Kulturgeschicht, déi 
am Kader vum Optiounscours Lëtzebuerger Kultur a Literatur kënne beliicht ginn. 
D'Websäit gëtt nach duerch weider Kapitelen ergänzt. Hei en Iwwerbléck iwwer  
déi Deeler, déi schonn zur Verfügung stinn.

De Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Foto vum Andreas Praefcke (CC BY 3.0)
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ZESUMMEFAASSUNG

D'LËTZEBUERGER THEATERLANDSCHAFT
Et gi sechs Theateren, dat sinn zwee Stadtheateren, d'Théâ-
tres de la Ville de Luxembourg (de Groussen Theater, um 
Rond-Point Schuman, an de Kapuzinnertheater, an der Rue des 
Capucins, an der Stad, zesummen ënnert enger Institutioun) 
an den Escher Theater, also den Théâtre Municipal d'Esch-
sur-Alzette, an der Uelzechtstrooss zu Esch. Zu Lëtzebuerg 
ginn d'Theaterdirekteren op Liewenszäit genannt, also bis zur 
Pensioun. Stadtheatere sinn ëffentlech Theateren, déi virun 
allem vun der Stad resp. vun der Gemeng finanzéiert ginn, an 
där se stinn. Anescht wéi zum Beispill an Däitschland fonctio-
néieren déi Lëtzebuerger Stadtheateren net mat Ensembelen, 
wou Schauspiller oder Metteur-en-scènë fest ugestallt an 
deem Theater schaffen an un dee gebonne sinn, duerfir awer 
all Mount eng Pai kréien. Zu Lëtzebuerg hu mer éischter den 
En-Suite-Betribsystem, dat heescht d'Theaterkënschtler sinn 
all fräischaffend a gi vu Projet zu Projet gebucht a per Kontrakt 
bezuelt, bilden da fir d'Dauer vun engem Projet eng Ekipp, déi 
sech no der Dernière vum Stéck erëm opléist.

Mee doduerch gëtt et och kee richtege Repertoiresystem: 
D'Stécker ginn oft just fir eng eenzeg Saison gewisen, och 
wann se e groussen Erfolleg waren. Am En-Suite-System ass 
et schwéier, e Stéck ze verlängeren, wat gutt gelaf ass, well 
dat nächst jo scho programméiert ass, well d'Kënschtler 
schonn anerwäerts verflicht sinn, am Repertoiresystem kënnt 
e Stéck dann einfach d'nächst Saison erëm op de Programm. 
D'Théâtres de la Ville an den Escher Theater sinn alle béid dat, 
wat ee Méi-Sparten-Haiser nennt, dat heescht, et steet net 
nëmme Schauspilltheater um Programm, mee och Danz (vu 
Ballet bis zu all zäitgenëssescher Danzform), Musektheater 
(Oper, Operett, Musical) a Kannertheater. 

Nieft den zwee Stadtheatere ginn et nach véier Privattheateren: 
den Théâtre national du Luxembourg an der Avenue du 
X Septembre zu Märel, de Kasemattentheater an der Rue du Puits 
zu Bouneweg, den Théâtre du Centaure, och Dierfge genannt, 
an der Groussgaass, an den Théâtre ouvert Luxembourg, den 
TOL, an der Rue de Thionville zu Bouneweg. An deenen aller-
meeschte Kreatioune vun de Privattheatere sinn d'Ekippe mëtt-
lerweil genee sou international wéi an den Théâtres de la Ville.

D'UFÄNG VUM THEATER  
ZU LËTZEBUERG
Och wann de Lëtzebuerger Theater eng méi wéi 150 Joer al 
Traditioun huet – säin offizielle Grënnungsmoment ass dem 
Dicks (Edmond de la Fontaine) säi Stéck De Scholdschäin, dat 
am Februar 1855 vun der Société de Gymnastique am Cercle-
Gebai op der Place d'Armes déi éischte Kéier opgeféiert gouf –, 

ass dës Traditioun dominéiert vum Divertissementsstéck, 
vum Trivialtheater: Gréisstendeels sinn dat Stécker, déi dem 
Genre vum Vaudeville, der Operett, dem Kaméidistéck uge-
héieren. „Kaméidistéck“ ass e Lëtzebuerger Begrëff, deen e 
ganz bestëmmte Genre ausmécht, an zwar d'Comedie mat 
lëschtegem Gesang. Kaméidi wéinst Komödie, mee natierlech 
och wéinst Kaméidi, also „Lärm“.

Den éischte grousse Wandel, deen an der Lëtzebuerger 
Theaterlandschaft ze bemierken ass, ass d'éischt emol d'Grën-
nung vun zwee vun der Stad Lëtzebuerg (1964) a vun der Stad 
Esch (1962) geféierte Stadtheateren, déi Personal astellen.

ÉISCHT LËTZEBUERGER 
PRODUKTIOUNEN
An den 1960er- an 1970er-Joren hunn déi lëtzebuergesch 
Produktiounen net d'Gonscht vun der Kulturpolitik, trotz 
engem gewësse Succès beim Publikum, dee virun allem d'Kom-
panie ronderëm den Eugène Heinen, déi sech Lëtzebuerger 
Theater nennt, huet. De Lëtzebuerger Theater ass aus der 
Trupp Les Compagnons de la scène ervirgaangen, déi schonn 
1949 gegrënnt gi war. Zu där Zäit huet den Heinen däitsch 
a franséischsproocheg Klassiker op d'Bün bruecht. 1955 kritt 
hien dann den Optrag, un der Dicks Jubiläumsfeier matze-
wierken, an hie plangt dräi Inzenéierungen, De Ramplassang, 
Den Här an d'Madame Tullepant an D'Kiirmesgäscht. Déi 
meeschte Stécker, déi de Lëtzebuerger Theater zu där Zäit 
op d'Bün bréngt, baséieren op dem traditionelle Muster vum 
Kaméidistéck, also dem rengen Divertissementsstéck. 

KAMÉIDI BEIM LËTZEBUERGER THEATER 
AN D'GRËNNUNG  
VUM KASEMATTENTHEATER
Bannent der Trupp vum Lëtzebuerger Theater kënnt et awer e 
puermol zum Clash. Déi éischte Kéier tëscht dem Tun Deutsch 
(1932 – 1977) an dem Eugène Heinen. Den Deutsch wollt eng 
Alternativ ubidden. Hie fënnt d'Stécker, déi de Lëtzebuerger 
Theater programméiert, ze vill provënziell, net modern 
genuch, ze vill Unterhaltungstheater. Hie wëllt déi modern 
an avantgardistesch Auteuren, déi dee Moment an den Haiser 
an de grousse Stied vun den Nopeschlänner gespillt ginn, 
zu Lëtzebuerg op d'Bün bréngen. Zum Broch mam Heinen 
kënnt et, wéi hien decidéiert, en eegene Rezitatiounsowend 
am TML ze programméieren, obwuel den Heinen, deen als 
Tyrann bekannt war, et net toleréiert huet, wa Membere vu 
senger Trupp aner Engagementer haten. D'Alternativ, déi 
den Deutsch gesäit, ass d'Grënnung, den 11. Dezember 1964, 
vum Centre Grand-Ducal d'Art Dramatique – dee spéider de 
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DE FOKUS WIESSELT
Wat zu där Zäit an der Lëtzebuerger Theaterliteraturgeschicht 
passéiert, ass datt de Fokus wiesselt, um Niveau vun de 
Figuren, vun der Baueren- an Duerfgemeinschaft oder vun 
de biergerleche Famillen op déi Ënnerprivilegiéiert, an um 
Niveau vun den ugeschwaten Thematiken a vum Genre vun 
de Komödien op d'Gesellschafts- an Aarbechterdramen. Eng 
lescht wichteg gréisser Revolutioun, déi nach muss genannt 
ginn, passéiert Jore méi spéit, an zwar 1995, wéi Lëtzebuerg 
Kulturhaaptstad ass. De Frank Hoffmann (gebuer 1954), deen 
1990 vun der berüümter Theaterzäitschrëft Theater heute als 
„Nachwuchsregisseur des Jahres“ ausgezeechent gouf a sech 
eebe virun allem op däitsche Büne schonn en Numm gemaach 
hat, ergräift op emol d'Chance, fir en Nationaltheater ze 
grënnen, den Théâtre National du Luxembourg (TNL). 
D'Lëtzebuerger Kulturzeen steet ënner Schock. Virun allem 
paradoxal ass, datt dësen TNL eeben en Nationaltheater 
ass, et schafft och Personal do, mee als Asbl ass et och e 
Privattheater. Den TNL mécht den 1. Oktober 1997 mat Ein 
Traumspiel vum August Strindberg seng Dieren op. Et gesäit 
een, och duerch de Stéchdatum 1995, wéi d'Theaterland-
schaft sech zu Lëtzebuerg ëmmer erëm ruckaarteg weide-
rentwéckelt huet, wéi et ëmmer eng Zäit gebraucht huet, 
fir datt Saachen sech tässelen, assimiléiert a verschafft ginn, 
an sech dann erëm eppes deet, ganz oft ënnert dem Impuls 
vun enger institutioneller Erneierung. Dohier kann een och 
gespaant sinn op d'Kulturjoer Esch 2022.

Spëtznumm Kasemattentheater krut, well eeben eng Zäit 
laang do gespillt gouf. Mee offiziell heescht den Theater nach 
ëmmer Centre Grand-Ducal d'Art Dramatique. 

DEN THÉÂTRE OUVERT LUXEMBOURG AN 
DEN THÉÂTE DU CENTAURE ENTSTINN
Am Joer 1973 ginn direkt zwee nei Ensembele gegrënnt, an 
zwar den Théâtre Ouvert Luxembourg vum Marc Olinger an 
anere Schauspiller, an den Théâtre du Centaure vum Philippe 
Noesen. Der éischtgenannter Grupp Leit geet et wéi Jore vir-
drun dem Deutsch: De Marc Olinger (1946 – 2015) kritt Sträit 
mam Eugène Heinen. Och hie wëllt kee Revuetheater méi 
maachen, och hie fënnt de Lëtzebuerger Theater kënschtle-
resch vun ze schlechtem Niveau.

Beim Philippe Noesen (gebuer 1944) ass et anescht, hien huet 
kee Kontakt zum Heinen, an hien ass vun 1969 bis 1972 bei der 
Comédie Française zu Paräis. Zeréck zu Lëtzebuerg schaaft 
hien de Centre Culturel Français. Hie gouf schonn e puer-
mol vum Deutsch engagéiert. 1973 bréngt hien da Le Puits 
de Fuentes vum Edmond Dune op d‘Bün, mat dem frësch 
gegrënnten Ensembel vum Centaure, eng Commande vun 
der Escher Kulturkommissioun. Sou entsteet den Théâtre du 
Centaure, deen sech vun do u virun allem fir zäitgenëssesch 
franséisch a frankofon Auteuren interesséiert.

De Centaure an den TOL bedéngen sech bal ausschliisslech 
beim franséischen Theater, de Kasemattentheater beim däit-
schen, fir sech net ze vill an de Féiss ze sinn. Et kënnt awer och 
zu Zesummenaarbechten tëscht den Haiser. Ganz wichteg ze 
bemierken ass, datt déi Erneierung vun der Theaterlandschaft, 
zu där et deemools koum, och mat enger Erneierung vun der 
Theaterliteratur zesummenhänkt.



5

3. 

2. 
4. 

5. 

DISKUSSIOUNEN
Huet den Theater eng Zukunft an enger Welt vu Kino, Tëlee 
an Netflix?

Wat sinn d'Virdeeler vum Theater par rapport zu dëse 
Medien? 

VISITTEN  
AN ENTREVUEN:
 • Visitt vu Lëtzebuerger Theateren, mat engem Bléck 

hannert d'Kulissen, esouwéi vun Opféierunge bidden sech 
an dësem Kapitel un. 

 • Eng Entrevue mat engem Theaterdirektor, Acteur, 
Schrëftsteller oder Metteur en scène géif de Schüler méi 
en déiwen Abléck an déi Lëtzebuerger Theaterlandschaft 
bidden. An dësem Kontext kéinten d'Schüler am Virfeld 
selwer e Froekatalog zesummestellen.

AUFGABEPROPOSEN
An dësem Kapitel kënnen d'Schüler selwer kreativ ginn. 
Verschidde Méiglechkeete bidden sech un: 

 • D'Schüler verfaassen en eegent Theaterstéck, andeem 
se d'Krittäre vu geléierten Theatergenren ëmsetzen, wéi 
zum Beispill vun engem Kaméidistéck, oder awer geléiert 
Konventioune bewosst briechen.

 • D'Schüler setzen sech mat Theaterstécker auserneen a 
léieren, eng Rezensioun zu engem Stéck ze schreiwen. 
Heifir mussen si als éischt d'Krittäre vun enger gudder 
Rezensioun léieren an dës dann an hirer eegener 
Produktioun ëmsetzen. 

 • Eng gréisser Envergure hätt e kompletten Theaterprojet, 
wou eng ganz Klass zesummen e Stéck verfaasst an dëst 
op d'Bün géif bréngen. Hei kéinten d'Schüler déi eenzel 
Rolle vun Acteuren aus der Theaterlandschaft iwwerhuelen 
(Schauspiller, Metteur en scène, Kënschtler).LÉIERZILER

WËSSEN:
 • D'Schüler léieren déi grouss Entwécklungsspréng esou wéi 

d'Haaptakteure vun der Lëtzebuerger Theaterzeen kennen. 
 • Si kenne spezifesch Genrë vun der Lëtzebuerger 

Theaterkonscht (z. B. Kaméidistécker) a kënnen déi 
wichtegst Mierkmoler nennen.

 • Si léieren, wéi eng Theaterinstitutioun zu Lëtzebuerg 
opgebaut ass a wat hir Aufgabe sinn. 

METHODEKOMPETENZEN: 
 • Si sinn an der Lag, Extraite vun Theaterstécker ze 

analyséieren an ze kommentéieren.
 • Si verbesseren hir schrëftlech Kompetenzen iwwert 

d'Verfaasse vun engem eegenen Theaterstéck, enger 
Theaterzeen an/oder enger Rezensioun.

1. KUERZEN  
IWWERBLÉCK
An dësem Kapitel gëtt déi Lëtzebuerger Theaterzeen an hir 
Entwécklung vun hiren Ufäng am 19. Joerhonnert bis zur 
Géigewaart beliicht. 

PEDAGOGESCHE 
VOLET
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NOTES:




