
SchatzkëScht Buedem · Le SoL, ce tréSor 
Eng WandErausstEllung vum natur muséE an dEr millEn zu BiEkErEch 
vu mëttWochs dEn 2. mäErz Bis frEidEs dE 25. mäErz 2016   

INVItatIouNFir all weider Informatiounen an Umeldungen:

Asbl d’Millen · J. Schrell : +352 691 510 370 (L/D) · I. Bernard :  +352 691 510 372 (F) · info@dmillen.lu · www.dmillen.lu 

D’Ausstellung ass op: Fir Schoulklassen an aner Gruppe mat enger Féierung: vu méindes bis freides vun 08:00 bis 16:00 Auer
Fir de grousse Public (ouni Féierung) vun dënschdes bis donneschdes vu 17:00 bis 21:00 Auer, vu freides bis sonndes vu 14:00 bis 21:00 Auer

Fräien Entrée

Dir kënnt eng Visite guidée reservéieren (L-D-F)
Nëmmen op Ufro bei der Millen asbl · Präis pro Féierung: 60 € fir e Grupp bis zu 25 Persounen



d’gEmEng BiEkErEch an d’millEn asBl an zEsummEnaarBEcht mam sErvicE dEs sitEs Et monumEnts nationaux frEEë sEch,  
iEch op dE Vernissage Vun der Wanderausstellung „schatzkëscht Buedem“ vum natur muséE kënnEn z’invitéiErEn, an zWar

dënschdes, den 8. mäerz 2016 Vun 19:00 auer uns an der Biekerecher millen

19:00 auEr: konfErEnz (l) mam dr. christina mayEr (ssmn) iWWErt „d’faarWE vum land, d’faarWE vum patrimoinE“  
an dEr schEiEr
19:30 auEr: féiErung (l) duErch d’ausstEllung an dEr millEgalEriE mat dEr madamE michEllE grosBusch, kommissarin  
vun dEr ausstEllung
20:15 auEr: vErnissagE vun dEr ausstEllung an dEr millEgalEriE

Adresse du jour : 
Biekerecher Millen – Millegalerie
103, Huewelerstrooss
L- 8521 Beckerich

De BueDem ass eppes Lieweges vu grousser Komplexitéit, et ass d’Liewensgrondlag 

vun de Planzen, den Déieren a vum Mënsch. Dës Ausstellung  „Schatzkëscht Buedem 

– Le sol, ce trésor“ gëtt Iech e Abléck an Entstehung vum Buedem, déi verschidde 

Buedemaarten, dat Liewe wat sech doranner ofspillt, d’Notzung vum Buedem an net 

zulescht de Schutz vun de Biedem.

Mee de Buedem ass och eng natierlech Quell fir d’Architektur. Op der Grondlag vun 

der Ëmgéigend hu sech verschidden Téin erausgebilt, déi d’Architektur vun de lët-

zebuergeschen Häiser gepräägt hunn. Dat Wäisst aus dem Éislek an déi verschid-

den Téin aus dem Guttland, déi vum kräftege Rout am Weste bis zum Giel-Beigen 

am Oste reechen. An dësem Sënn huet d’Firma Robin an Zesummenaarbecht mam 

SSMN e Fuerwekatalog fir Fassaden opgestallt mam Numm „Terre et Tradition“. Och 

heiriwwer gitt Dir méi gewuer.


