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VIRLIESCONCOURS2022
Virwuert
Déieren

Déiere gouf et schonn iert de Mënsch koum. Mënsch an Déier hunn eng laang gemeinsam Geschicht. Am Laf vun der Zäit 
si verschidden Déieren zu Notzdéiere ginn an anerer zu Hausdéieren. Deels sinn dat och déiselwecht Déieren. Haut sinn 
Hausdéiere ganz dacks wichteg Frënn a si hëllefen de Mënschen. Dëst gëllt bei eenzelne Mënsche mat Beanträchtegungen 
och fir hir Assistenzdéieren.

Et ginn och nach ëmmer wëll Déieren, déi fräi liewen an déi eis dacks faszinéieren. Vill vun hinne sinn antëschent bedrot 
a musse vum Mënsch – an heiansdo virum Mënsch – geschützt ginn.

D’Relatioun Mënsch-Déier ass am Wandel: verschidde Mënsche stellen sech d’Fro, a wéiwäit de Mënsch iwwer d’Déieren 
däerf bestëmmen.

Mat där laanger Relatioun tëscht Mënsch an Déier projezéiere mir och ganz vill Mënschleches an d’Déieren eran. Mir 
maachen aus deenen engen Déieren déi Domm, aus aneren déi Béis, déi Gewëtzt oder déi Geféierlech.

Et ginn och eng Rëtsch Bicher, an deenen d’Déiere selwer hir Geschicht erzielen.  Dat kënnen Déieren an der aktueller 
Welt, aus der Geschicht oder Virgeschicht, awer och Déieren aus Fantasiewelte sinn.

D’Déieren hunn also eng grouss Präsenz a Bedeitung an eisem Liewen, an dat war fir eis de Grond, se als Theema fir de 
Virliesconcours 2022 erauszesichen. 

Fir de Virliesconcours kënnen all Zorte vun Déieregeschichten, respektiv Geschichten tëscht Mënsch an Déier, genotzt 
ginn. 

Et kann erëm an den dräi Schoulsprooche virgelies ginn: Däitsch, Lëtzebuergesch oder Franséisch. 

D’Finall ass dëst Joer dënschdes, den 28. Juni 2022. Wéinst den aktuelle speziellen Ëmstänn wäert d’Finall wuel nomëttes 
sinn, sou dass jidder Finalist vun e puer Membere vun der Famill a vu Frënn ënnerstëtzt ka ginn.

Dem Virliesconcours 2022 wënschen ech e grousse Succès, an all deenen, déi matmaachen, vill Spaass.  

En häerzleche Merci och jidderengem, deen op déi eng oder aner Manéier beim Concours hëlleft. 

Luc Weis
Direkter vum SCRIPT
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Wat ka gelies ginn? 

Den Extrait muss dem Theema an dem Alter vum Kand, 
respektiv dem Niveau vum C4 entspriechen.

Et kann an enger vun den dräi Schoulsprooche virgelies 
ginn: Däitsch, Franséisch oder Lëtzebuergesch. Fir déi 
dräi Sproochen zesummen gëtt et 1 Gewënnerin oder  
1 Gewënner, net 1 pro Sprooch. 

Zougelooss sinn nëmme Kanner- a Jugendbicher, keng 
Zäitschrëften, keng Fotokopien a kee Schoulbuch. Et gëtt 
aus engem gedréckte Buch gelies. 

Sachbicher, Gedichter, Theaterstécker a Billerbicher, grad 
wéi BDen a Graphic Novels sinn och net erlaabt. 

D’Kanner siche sech en erzielend Buch zum Theema 
aus. D’Schoulbibliothecairen an d'Léierpersoune 
sinn invitéiert, si bei der Auswiel vun de Bicher an de 
passenden Extraiten ze ënnerstëtzen. Zesumme solle si 
kucken, ob d’Buch dem Alter vum Kand entsprécht, a si 
sichen eng Plaz am Text eraus, déi dem Theema gerecht 
gëtt a sech gutt eegent, fir virgelies ze ginn.

Et muss also net dat ganzt Buch bäi d’Theema passen, 
mee just de gewielten Extrait.

Den Timing vum Virliese ass strikt anzehalen: 3 Minutte 
fir de bekannten Text. 

Déiere gehéiere ganz selbstverständlech zu eisem Liewen 
an dat gëllt fir d’ganz Menschheetsgeschicht. 

Notzdéier, Hausdéier, geféierleche Feind oder wichtege 
Frënd, ... d’Déieren hu ganz vill Rollen an eisem Liewen 
an eis Relatioun mat hinnen ass vilfälteg. Aktuell si 
verschiddener vun hinne staark bedrot. Eng Rei Persoune 
mengen och, datt mir nei mussen iwwerleeën, wéi mir zu 
den Déiere stinn.

Déieren, mat all hiren Eegeschaften, fënnt ee scho 
laang a ganz vill Kanner- a Jugendgeschichten, sief et a 
Märercher, Abenteuer- oder soss Geschichten. Eng Rei 
vun de Bicher loossen d’Déiere selwer schwätzen. 

Et kënne verschidde Facettë vum Theema beliicht 
ginn: Den Extrait kann eng Frëndschaft oder eng enk 
Relatioun tëscht Mënsch an Déier weisen. Et kann awer 
och e Moment sinn, wou en Déier vu senger Perspektiv 
aus sengem Liewen erzielt. Och Interaktiounen tëscht 
verschidden Déieren aus Fantasiwelte kënne gelies ginn. 
Am Extrait muss en Déier inhaltlech eng wichteg Roll 
spillen oder ee vun den Haaptpersonnagë sinn.

All dës Aspekter ronderëm d’Déiere kënnen dëst Joer am 
Virliesconcours als Extrait presentéiert ginn.

Am Virwuert vun dëser Broschür gëtt d’Theema nach méi 
explizit ugeschwat.

Fir d'Finalistinnen an d’Finaliste kënnt zousätzlech en 
onbekannten Text derbäi. Dësen huet eng Virlieszäit 
vun ongeféier 2 Minutten.

Weider hannen an der Broschür stinn d’Krittären, no 
deenen d’Liese bewäert gëtt.

1. Etapp: An der Klass
D’Kanner sichen d’Sprooch eraus, an där si virliese wëllen.

Dës Sprooch hale si bei allen Etappe bäi.

An de Klasse vum Cycle 4 ginn déi bescht Virlieserinnen 
a Virlieser ermëttelt. Dat heescht konkret, datt et fir 
déi dräi Sproochen zesummen 1 Gewënnerin oder 
1 Gewënner gëtt, net 1 pro Sprooch. Dëst gëllt vum 
Niveau Klass un och duerno bei den aneren Etappen. 

2. Etapp: Am Schoulgebai
Wéint der spezieller Challenge-Variant wäerten a 
verschidde Schoulen vläicht net ganz Klasse wëlle 
matmaachen. An deem Fall mellen déi interesséiert 
Kanner sech direkt beim Schoulbibliothecaire. Et gëtt da 
keng Klassefinall, mee direkt d'Etapp vum Ermëttle vun 
der Schoulgewënnerin oder dem Schoulgewënner.

De Schoulbibliothecaire këmmert sech em d’Schoulfinall.

Et ass de Schoulbibliothecairen an de Léierpersounen 
iwwerlooss, wéi si de Concours innerhalb vun hirem 
Gebai wëllen organiséieren. De SCRIPT brauch wgl. eng 
Audio-Opnam vum Gewënnerkand sengem Extrait 
(maximal 3 Minutten). Bei dëser Opnam soll wgl. keng 
Intro vum Kand oder vum Buch derbäi sinn. Et soll och 
keng Video-Opnam sinn.

Et gëtt natierlech och d’Méiglechkeet, eng Schoulfinall en 
présentiel ze organiséieren an de Jury do d’Gewënnerin 
oder de Gewënner bestëmmen ze loossen.

No enger gemeinsamer Deliberatioun vum Jury (en 
présentiel oder iwwer Teams) mellt de Schoulbiblio-
thecaire dat Kand, dat a sengem Gebai gewonnen huet, 
mam Onlineformulaire beim SCRIPT un a schéckt an 
engems d’Audio-Datei vum Gewënnerkand per Mail oder 
via wetransfer.com u virliesconcours@script.lu. 

Wéi leeft de Concours of?

Upassunge fir 2021-2022

Challenge-Variant

D’Challenge-Variant heescht, datt all Schoul, déi 
matmécht, hiert Gewënnerkand direkt beim SCRIPT 
umellt an datt et keng regional Halleffinalle ginn, mee 
just eng national Finall.

Déieren 

mailto:virliesconcours%40script.lu?subject=
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De Formulaire fir d’Umeldung vum Schoulgewënner 
oder der Schoulgewënnerin ass online ze fannen ënnert 
der Adress: http://edulink.lu/jbsq. 

D'Schoulgewënnerin oder de Schoulgewënner soll 
wgl. bis spéitstens den 31. Mäerz 2022 gemellt sinn. 
Aus all Schoul, egal wéi grouss se ass, kann nëmmen  
1 Gewënnerin oder 1 Gewënner ugeholl ginn. 

3. Etapp: Challenge-Variant
No der Etapp vum Schoulgebai gi fir d'Editioun 2022 
d'Upassunge vum leschte Joer bäibehalen.

Nom Niveau Schoulgewënner/Schoulgewënnerin 
wiesselt de Concours also op d’Challenge-Variant.

Konkret heescht dat, datt d'Schoulgewënnerinnen 
an d'Schoulgewënner mat hiren Donnéeën an hirer 
Audio-Datei direkt um SCRIPT gemellt ginn, an et keng 
Halleffinall an de Regioune gëtt. De SCRIPT stellt e Jury 
op, deen e Gewënner pro Regioun ermëttelt, opgrond 
vun den Audio-Dateien, déi erageschéckt goufen.

De Regionalgewënner oder d’Regionalgewënnerin ass 
automatesch Finalist.

4. Etapp : D’Finall zu Miersch
Anescht wéi 2021 organiséiert de SCRIPT dës Kéier erëm 
eng national Finall, an zwar den 28. Juni 2022 am 
Kulturhaus zu Miersch. 

Well et schwiereg wär, d’Klassen als Publikum ganz 
zur Ënnerstëtzung vun de Finalistinnen a Finaliste 
matzebréngen, ass d'Finall nomëttes a just mat engem 
klenge, reduzéierte Publikum.

De SCRIPT invitéiert d’Finalistinnen an d’Finalisten 
direkt an d’Kanner mussen hir Präsenz konfirméieren. 
Den Enseignant vun all Finalist an all Finalistin kritt 
d’Invitatioun en copie.

All Kand liest an der Finall säi bekannten an och en 
onbekannten Text vir.

Dësen Iwwerraschungstext, deen net virdru kann 
ugekuckt ginn, ass an därselwechter Sprooch wéi den 
Text, deen d’Kand als bekannten Text virgedroen huet.

D’Kand kann, falls gewënscht, och en neie bekannten 
Text fir d’Finall eraussichen an en do virliesen. Dat muss 
d’Kand dann awer dem SCRIPT am Virfeld bei senger 
Umeldung matdeelen.

Den Timing vum Virliese gëtt ganz strikt agehalen:

• 3 Minutte fir de bekannten Text

• 2 Minutte fir den onbekannten Text

D’Kanner kënne gäre Famill, Frënn a Klassekomerode 
mat op d’Finall bréngen. Wéinst den aktuellen Emstänn  
ass d’Zuel vun de Begleeder fir all Kand awer limitéiert 
an d’Kand muss seng Begleeder am Virfeld iwwer 
virliesconcours@script.lu umellen.

http://edulink.lu/jbsq
mailto:virliesconcours%40script.lu?subject=
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Fir weider Informatiounen:
virliesconcours@script.lu

anne-marie.antony@men.lu
(Tél. 247-85184)

anne.biesdorf@men.lu
(Tél. 247-75192)
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Fir d’Ermëttele vun der Schoulgewënnerin oder dem 
Schoulgewënner ass et dem Schoulblbliothecaire fräi 
iwwerlooss, e Jury zesummenzestellen.

Fir d’Etappen duerno si Leit aus dem Bicher-a Kulturmilieu, 
respektiv dem Enseignement am Jury.

An der Finall sinn et Leit aus dem Bicher-a Kulturmilieu: 
Schoul, Librairie, Bibliothéik, Theater, …

D’Decisioun vum Jury kann net ugefecht ginn. De 
Rechtswee ass ausgeschloss.

De Jury

Wat a wéi gëtt bewäert?

Beim Virliesconcours geet et net nëmmen drëm, ouni 
Feeler virzeliesen. Bei der Bewäertung spillen och nach 
aner Krittären eng Roll:

1. Technik vum Liesen

Gëtt den Text fléissend gelies, däitlech ausgeschwat, 
sënngeméiss betount? Ginn d’Liespause richteg agehalen 
(Komma, Punkt ...)? Sinn de Liestempo an d’Lautstäerkt 
ugepasst? Kleng Verspriecher ginn hei net iwwerbewäert.

2. Textverständnis an Textgestaltung

Mierkt een, datt d’Kand den Text verstanen huet? Gëtt 
d’Stëmm gutt agesat, fir den Text ze gestalten, ouni 
iwwerdriwwe Schauspillerei? Geléngt et dem Kand, 
d’Stëmmung vum Text gutt erëmzeginn? Fillt een sech 
als Nolauschterer ugeschwat?

3. Choix vum Extrait

Gëtt den Extrait dem Theema gerecht? Ass d’Lieszäit gutt 
geplangt? Entsprécht den Text dem Alter vum Kand?

Wat gëtt et ze gewannen?

Op den Etappen 3 a 4 gëtt et Bicherpräisser ze gewannen.

D’national Gewënnerin oder den nationale Gewënner 
kritt e Buch an e gréissere Bicherbong.

mailto:virliesconcours%40script.lu?subject=
mailto:anne-marie.antony%40men.lu?subject=
mailto:anne.biesdorf%40men.lu?subject=
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ONLINE-Formulaire: http://edulink.lu/jbsq 

Kand
Numm a Virnumm

Cycle

Hausnummer, Strooss

Plz an Uertschaft

Schoul
Numm

Hausnummer a Strooss

Plz an Uertschaft

Regionaldirekter

Unzuel vu Kanner, déi am 
Schoulgebai matgemaach hunn

Léierpersoun
Numm

Email

Schoulbibliothecaire
Numm

Email

Buch
Titel

Auteur

Verlag

ISBN

Formulaire  wgl. online ausfëlle bis den 31. Mäerz 2022

VIRLIESCONCOURS2022

http://edulink.lu/jbsq
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