
Koplescht
Briddel

Filmowenter
Organiséiert vun der Kulturkommissioun an Zesummenaarbecht mat der 
Gemeng Koplescht.

Mir weisen 2 tragesch souwéi dramatesch Geschichten déi sech virum res-
pektiv am zweete Weltkrich hei zu Lëtzebuerg ofgespillt hunn. Méi Detailer 
fannt dir op der anerer Säit.

Mir weise folgend Filmer:

Emil
Mëttwochs den 19ten September

 Dieren gin um 19h00 op
Ufank: 19h30

am Centre Wirtspesch

D’Engelcher vun 
Schëndels

Mëttwochs den 7ten November
 Dieren gin um 19h00 op

Ufank: 19h30
am Centre Wirtspesch

Fräien Entrée
Fir Iessen & Drénken

ass gesuergt



Hei de Resumé vun den 2 Filmer:

Emil (19ten September)

Dramatesch Geschicht fum jonke Zwangsrekrutéirten Emil deen aus der Wehrmacht désertéiert 
ass an sech zu Lëtzeburg – dat fun de  Nazien besaat ass – verstopt an versicht de Krich z‘iwer-
liewen.
Zu Heischend erschéisst den Emil  zwee Preisen an  gët  - zesummen mat sengen Kollegen - fun 
der Gestapo  gejoot an en d’Enkt gedriewen. Ganz Urtschaften ginn emstallt an grouss Razzien 
durchgefouert.       
D‘Resistenz - eng Art  Schutzengel - huet et schwéier die jonk Männer ze zëssen an se firun 
hirem jugendlechden Lichtsënn ze schützen . 
Op Schratt an Tratt kënnen Kollaborateuren an  Gielemännercher den  Fahnenflüchtegen   fatal 
ginn an ëmmer ërem kennt et zu liewensgeféirlechen Situatiounen .Méi wie éng Kéier huet den 
Emil an seng Kollegen onheemlech Chance  an  sie kënnen de Nazien   an läschter Sekonn ent-
kommen.
Mais net ëmmer geet et gut fir d’Leit am Ennergrond  aus an méi wie een Resistenzler an Fahn-
enflüchtegen gët verhaft an fun de Nazien higeriicht.   
De Film  fum Marc Thoma an Pol Tousch steipt sech op Tagebuch fum Emil Schwirtz,  ass  op real 
Fakten opgebaut an gët  ennermauert mat zum Deel onveröffentlechten  Dokumenter an Zeien-
aussoen.

D’Engelcher vu Schëndels (7ten November)

Di tragesch Geschicht vun den “Engelcher vu Schëndels” huet sech tëscht 1932 an 1934 of-
gespillt . 
 Europa ass voll an der Wirtschaftskrisis. Onstabil Währungen a Massenaarbechtslosegkeet drei-
wen dausenden an dausenden Leit an den Aarmut. Och zu Lëtzebuerg wiist de Chômage an et 
geet ville Leit schlecht. .
An deem verschlofenen Dierfchen Schëndels, nët wait ewech vu Miersch, kënnt an dëse Krisen-
zäiten en Trio vun onéierlechen Noperen op d‘Iddi  sech um Bockel vun enger 80 Joër aler, from-
mer Witfra duerch kromm Tricken ze beräicheren. Di guttgleeweg Katharina Kerzmann  kritt Bréi-
wer vun den Engelen, der Muttergottes Maria an esouguer dem Herrgott perséinlech  geschéckt.  
Wat vläicht als kleng Gaunerei ugaangen ass, gouf schnell e skrupellose Bedruch, well ëmmer 
méi däer Heesche-Bréifer kritt di liichtgleweg Fra “aus dem Himmel” geschéckt. 
Die Geschicht spëtzt sech ëmmer méi zou an et kënnt zum Drama well den onéierlechen Trio 
keng Grenzen méi kennt a versicht  der Witfra Hab a Gudd ze ergauneren. 
Am Duerf selwer, zu Schëndels, ass Gras iwwert di tragesch Affär vun den Engelcher gewuess a 
bis haut läit esou eppes wéi eng “chape de plomb” iwwert deem Ganzen.
De Film versicht un Hand vun de Prozessakten an den Zäitzeien déi dramatesch Geschicht iww-
ert “d’Engelcher vu Schëndels” esou getrei a realistesch  wéi méiglech erëm ze ginn a weist, dass 
d’Wierklechkeet méi staark ka sinn wéi d’Fiktioun.


