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Vum haff ... op d’concertsbühn!

Bredelt, oder bréidelt, wéi se op der plaz soen, ass längst 
nit méi dat duerf, wat et vrun e puer joerzingten nach 
wor! Nëmme méi zwee bauerebetriber ginn et, an och 
dat grousst gebei “a kläs” matzen am kléngen duerf kann 
ee just nach vum ausgesinn als ee fréiere bauerenhaff 
erkennen. Keng ställ méi, also och keng béischte méi, 
keng kéi, keng schwäin, keen traktor oder méidrescher, 
“a kläs” ass haut ee grousst a gemittlecht wunnhaus, an 
deem ales erhalen, an neies perfekt integréiert gouf, a 
wou op der wiss hannert dem haus nees schof stinn, an 
hénger ronderëm lafen.

1964, wéi d’danièle patz als sechst vu siwe kanner 
zu klierf op d’welt koum, oder als éischt vun den zwil-
lingsschwësteren, wor deen eelste brudder der well 15, 
d’haus also voller kanner, an aarbecht méi wéi genuch. 
Natierlech och um haff, am stall, um feld, summer wéi 
wanter, et ass ëmmer eppes ze dinn, a wou d’danièle 
patz nëmme kann, peekt et vu klengem mat un, an dat 
mat läif a séil! Déi vill kéi, kalwer, schwäin, eng zäit 
lang och schof, och alt emol e puer päerd, an natierlech 
ëmmer hénger, all dat wor vun ufank u bestandeel vum 
danièle sengem liewen, a si bis haut éischt a schéin erën-
nerungen un eng kandheet, déi zimlech onbeschwéiert 
verlaf ass, a wou natierlech d’aarbecht eng grouss plaz 
am liewen ageholl huet. Jiddereen um haff huet gehollef, 
an et wor genuch ze dinn. D’aarbecht op de felder, oder 
mat den déieren, summer wéi wanter, dat wor awer och 
an engem stéck de kontakt mat der natur, an dat wor zum 
gléck esou richteg nom goût vum danièle, a wuel och vu 
senge gesëschter. An et goung engem dobäi jo och nit 
aneschtes wéi all deenen aneren zu bredelt, d’duerf wat 
deemols nach voller liewe wor, wou nach all d’haiser 
bewunnt woren, a wéi ee bei deen anere konnt goe fir ze 
schwätzen, an och no deem aneren ze kucken. A fir ze 
hëllefen, wann et huet misse sinn, wann emol eng hand 
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oder zwou gebraucht goufen, well ee krank gi wor, oder 
well ganz einfach ze vill aarbecht wor. Et hueet och een 
deen anere gebraucht, a fir konkurrenzdenke wor keng 
zäit, dat hätt nit nëmme wéineg sënn gemaach, mä och 
kengem weider gehollef.

Eng zentralschoul gouf et deemools nach nit, a well zu 
bredelt selwer och keng schoul méi wor, huet d’danièle 
missen an déi dierfer ronderëm goen, an d’spillschoul 
an déi éischt primärschouljoeren zu wampech, dono 
zu holler, dann nees zréck op wampech, an dat sechst 
schouljoer zu bënzelt. Duerno goung et, mat der zwil-
lingsschwëster, op wolz an de lycée, an do goufen déi 
béid “patze-meedercher” du getrennt, eng éischte kéier  
an hirem liewen, dat muss fir déi béid eng richteg kleng 
katastroph gewiescht sinn. Eppes drun ännere konnt 
awer kee méi, an och nit, dass no dräi joer zu wolz 
schluss wor, fir déi iewescht klassen am secondaire 
hunn déi béid schwësteren missen erof an d’stad, op de 
lampertsbierg an de meedercheslycée. De schock war 
grouss an d’ëmstellung schwéier, sou wäit ewech vun 
doheem, an déi béid schwësteren hunn natierlech ver- 
laangert! “Intern” wore si, gewunnt a geschlof hu si nieft 
der zitha-klinik, an engem klengen haus wou eng nonn 
vu léiler zëmmer verlount huet! Am meedercheslycée huet 
d’danièle d’section littéraire gewielt, an als véiert sprooch 
italienesch, mat sécherheet eng gutt viraussetzung an eng 
tromp an der hand fir dat, wat spéider nach sollt als musi-
kalesch ausbildung dobäi kommen, nämlech de gesank. 
No der première goung et nees zréck op bredelt, heem 
op den haff, wou d’mamm krank gi wor, an no e puer 
méint gestuerwen ass! D’danièle huet sech kuerz drop 
op seng éischt plaz gemellt, als ersazspillschoulsjoffer, 
an déi aarbecht ganzer eelef joer gemaach, an dobäi 
endlech d’zäit gehat, sech un de gesank ze ginn!

Et wor ee wonsch, dee well ganz laang bestanen huet, 
deen zanter joere gewuess ass, ëmmer méi grouss gouf, 

form ugeholl huet, elo wor dee richtege moment endlech 
do! Sangen, dat wor och vu klengem u fir d’danièle dat 
natierlechst vun der welt, bei de “patzen” am haus ass 
sou wéi sou ëmmer an all zäit vu jidderengem gesonge 
ginn. D’danièle huet och well an der primärschoul ëm-
mer a bei all geleeënheet (mammendag, kleeserchesfeier 
oder soss eng festlechkeet misse virsangen oder eleng 
eppes opsoen. An et ass de mérite vum bënzelter schoul-
meeschter albert kneip, deen nit nëmmen ee jugend-
chouer op d’bee gestalt huet, mä dee wéi d’danièle 16, 
17 joer hat säin talent erkannt huet, wéi et an dësem 
chouer gesongen huet. D’danièle krut dacks soloen ze 
sangen, op fester, concerten an hochzäiten, an den al-
bert kneip huet déi jonk sängerin ëmmer nees encoura- 
géiert, op d’dikkrich an d’museksschoul ze goen. Do gouf 
ëm 1985/86 eng gesangsklass opgemaach, ënner der 
leedung vum yannchen hoffmann, an hei sollt d’danièle 
elo d’confirmatioun kréien, dass et um richtege wee wor! 
Nit nëmme, well d’examen ëmmer super ausgefall sinn, 
mä vrun allem well d’danièle sech spéidestens elo ee lie-
wen ouni sangen nit méi konnt virstellen. An et wor nach 
emol d’yannchen hoffmann, wat e puer joer méi spéit 
seng talentéiert schülerin mat an d’stad an de conserva-
toire geholl huet, fir d’fach “chant”, an dono dann an 
d’opereklass vum ionel pantea. Dat wor mat vill stress 
verbonnen, a mat vill gerenns, nämlech nieft der aarbecht  
als spillschoulsjoffer zu wampech am spéide mëtteg nach 
erof an d’stad an de conservatoire, dann owes solfège-
cours, an nees zréck heem, an all samschdes nees an 
d’stad an d’opereklass. D’motivatioun war awer do, an 
zu kengem moment huet d’danièle dru gezweiwelt, dass 
all dat nit ënner een hutt ze kréie wär, oder dass et éie-
ren nit packe sollt! Intressant ass awer ze héieren, wat 
d’danièle nieft där enger musek, déi déi um léierplang 
stoung, nach gäre gelauschtert an matgesongen huet, 
nämlech alles wat deemools “in” wor, an op de radioe 
gelaf ass, vun dire straits iwwer pink floyd bis deep pur-
ple!
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1995 huet d’danièle de conservatoire ofgeschloss, mat 
engem “certificat de premier prix”, fir sech selwer wousst 
déi jonk sängerin awer, dass se gesangstechnesch nach 
nit richteg prett wor, a goung dowéinst fir privatstonnen 
an d’ausland. Dat wor, an op de rot vum camille kerger 
hin, op düsseldorf bei d’professorin a sopranistin inge-
borg reichelt, wou d’danièle ee joer laang unterricht krut. 
Duerno goung et du fir coursen op bréissel, bei de victor 
de maeffe, ee mol an der woch an all kéiers fir eng stonn, 
iwwer den zäitraum vun dräi joer.Wéi de professer de-
maeffe krankheetshalber du keng course méi ginn huet, 
hat d’danièle 1998 d’chance fir kënnen an déi fran-
séisch haaptstad iwwer ze wiesselen, bei déi bekannte 
sopranistin a professerin peggy bouveret vum conserva-
toire de paris, wou d’danièle bis haut regelméisseg zréck 
geet, vrun allem natierlech fir concerten ze preparéieren. 
Dat ganzt fonctionnéiert längst als agespillten team, op 
basis vu groussem respekt ee vis-à-vis vun deem aneren, 
sou dass dës coursen ëmmer ganz wichteg a wäertvoll 
momenter sinn, wou et ëm vill méi geet wéi just wëssens- 
a kompetenzvermëttlung.

De wee, fir nit ze soen “d’carrière” vum danièle patz op 
der bühn, viru sengem publikum, dat ass als alleréischt 
emol ee concert an de spéiden 90er zu wolz gewiescht, 
nit direkt um festival, mä am strubbelvolle festsall uewen 
an der schoul. Et wor ee privatconcert zesumme mat der 
pianosprofessesch marie-josé hengesch, virun 260 leit, 
ee programm mat lidder vu franz schubert a robert schu-
mann. De publikum wor begeeschtert, a fir d’danièle wor 
et nit nëmmen d’belounung fir ganz vill aarbecht all déi 
joere virdrun, mä an engems d’confirmatioun, mat der 
richteger stëmm, an dem néidegen talent um richtege wee 
ze sinn. Eng nächst etapp wor den engagement vum marc 
bettendorf fir d’schubertiade, déi vill concerten an awer 
och déi laang preparatioun, an nees emol d’belounung 
vun engem begeeschterte publikum, all dat ass fir 
d’danièle esou eng regelrecht “befreiung” gewiescht! 

Befreit a fräi, a sécher d’häerz méi liicht ... a vrun allem 
zefridde mat sech selwer, no dësem a villen anere con-
certen dono, dat ass eng vun de conditiounen, fir sech 
ëmmer nees un nei projeten an nei erausfuerderungen ze 
ginn, an am virfeld vun all deem stecker an ze studéie-
ren, zesumme mat enger pianistin, am sënn vum wuert als 
agespillten team. An dann ass sange jo nit nëmme lidder 
auswenneg a richteg erëmginn, d’intepretatioun spillt op 
d’mannst genee sou eng wichteg roll, et ass eng saach 
vu gefill, vun erfahrung a vu musek liewen. Sécher och 
am alldagsliewen, an der famill, ënner frënn, an doheem 
am duerf, dobäi däerft wuel kaum ee wëssen, wéi vill 
aarbecht eigentlech dohannert stécht, wéi vill wochen- a 
méintelaang preparatioun. Dozou gehéiert vill disziplin 
a rigueur, déi richteg liewenshygiène, dat heescht op-
passen a säi bescht man, dass een nit krank gëtt, a vrun 
allem de richtegen ëmgang mat der eegener stëmm, déi 
muss viru concerte geschount ginn. Schliisslech setzt ee 
sech als sängerin, an iwwerhaapt als kënschtler ëmmer 
nees nei ziler. Fir d’danièle wor dat zil enges daags do 
ukommen, wou et elo an haut ass! Mat den néidege kom-
petenzen, also d’wëssen an d’sécherheet, fir sech vrun ee 
publikum ze stellen a selwer concerten ze ginn, récitale 
wéi dee reusséierten optrëtt an der philharmonie oder 
am escher theater, um wëlzer an um maarnecher festival, 
oder a schweden an an der tschechescher haaptstad.

Wann ee mam danièle iwwer all dat schwätzt, an him 
beim opziele vun all denen etappen nolauschtert, kéint 
een emol d’impressioun kréien, dass dat awer just e puer 
vu ville saache sinn, déi der sängerin wichteg sinn an 
hirem liewen, an deem liewen sënn ginn. Dozou gehéi-
ert virop d’famill, awer och hirt duerf, d’heemechtshaus, 
a ganz buedemstänneg, de gaart hanner dem haff, 
mat nëmmen natur, rou an harmonie. Zu breedelt huet 
d’danièle patz seng wuerzelen, hei fënnt et déi néideg 
kraaft, an hei kann et och déi néideg distanz opbauen, 
tëscht publikum a concertssall, an op där anerer säit dem 
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privatliewen! An do kënnt déi lescht fro sécher och nit 
ongeleeën, wat nämlech d’sangen, an d’musek iwwer-
haapt dem danièle am laf vun all deene joere bruecht 
huet. “Selbstvertrauen”, koum d’äntwert wéi d’kurrel aus 
der flënnt, an d’feststellung, dass d’kënschtlerin sech als 
“sängerin” éischter as wéi als “musekerin” definéiert.

D’musek, d’sangen, dat wor ëmmer do am liewen 
vum danièle patz, als zentrale punkt, sou dass sech 
d’kënschtlerin ni konkret gedanken driwwer mécht, wat 
nach alles ze kommen huet, a wéi et an zukunft weider 
geet. Ween talent huet, an dobäi esou gutt forméiert an 
encadréiert ass, brauch sech am fong geholl och doriw-
wer keng suergen ze man! A ganz sécher hunn och déi 
ee gewësse mérite un all deem, déi dat mat méiglech 
man, nämlech dem danièle seng gesëschter, déi ëmmer 
fir et do woren, an natierlech seng kanner an de paul, säi 
mann, deen diskret am hannergrond mathëlleft, an der 
kënschtlerin deen néidegen halt gëtt.
 
Wéi dem danièle säi liewen sech entwéckelt huet, wat 
mat hëllef vun der musek alles entstanen ass, dat huet 
ganz einfach missen esou kommen, seet d’artistin haut, 
déi méi wéi zefridden an optimistesch an d’zukunft  
kuckt. Eigentlech huet jo och jidderee vun äis een ähn-
leche schlëssel, fir ee glécklecht liewe mat op de wee 
kritt, an deen ass mat am Gepäck dobäi. Et geet ganz 
einfach duer z’erkennen, wat ee gär huet a wat ee gär 
mécht, dat ass dann de pad, op deem een duerno sollt 
goen.
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