
75 s DCK 3/201175 s DCK 3/2011

port-d’ARTiste: 
fernand delosch

... wéi vill rollen huet eigentlech ee liewen?!
 
Wéini geet ee liewen eigentlech op, sou wéi eng divi-
sioun opgeet, also eng “tafelrechnung”, sou wéi mir et 
fréier an der schoul geléiert hunn! Am flottsten, nämlech 
am liichteste wore jo déi, fir déi een nit och nach han-
nert de komma huet misse rechne goen ... mä déi wore 
rar, a vum schoulmeeschter oder der léierin vun engem 
gewësse punkt un nit méi gewollt! Mä ee mënscheliewen 
ass jo eigentlech keng arithmetik a keng wëssenschaft, 
soss wär wuel alles vu vir era kloer, kéint ge- a berechent 
ginn, an et wéisst ee wéinstens ëmmer, wou een drun ass, 
a wou et higeet!
Mä et kommen awer ëmmer nees zuelen op d’tapéit, a 
besonnesch an engem mënscheliewen, an dat ass ëmmer 
an als éischt emol ee gebuertsjoer, nämlech 1970, dat 
vum fernand delosch, deen zu klierf an der aler klinik op 
d’welt koum, well seng elteren eng 8 kilometer vun do 
ewech gewunnt hunn, zu deewelt! Zu wëntger goung de 
fernand delosch dono an d’schoul, a well quasi d’ganz 
famill musek gemaach huet, goung de fernand dann och 
zu klierf an d’ugda musiksschoul, fir solfège a saxofon 
alto ze léieren, a fir duerno an der cliärrwer musek mat 
ze spillen! A well et schonn eng richteg museksformatioun 
sollt sinn, ass hien dann och dräi joer laang an d’stad an 
de conservatoire gefuer.
Awer wéi sou dacks, wann et an der schoul bis méi 
eescht gëtt, ass schluss mat der musek, de fernand hat 
eng formatioun als infirmier ugefangen, an déi huet vill 
energie a ganz vill zäit kascht. D’musek ass awer zum 
gléck bliwwen, zwar nëmme méi un zweeter plaz, mä 
dach ëmmer präsent, zum beispill bei enger chrëschtfeier 
an der infirmière’s schoul vun der clinique st. louis zu 
ettelbréck. Do ass de fernand mat enger michael jackson 
imitatioun opgetrueden, a gouf de star vum owend, sou 
dass hien et dat zweet joer mat enger whitney houston 
nummer probéiert huet, an dat drëtt joer du mat enger 
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live gesangsnummer! Dat alles huet nit nëmmen immens 
vill spaass gemaach, mä och groussen uklang fonnt, a 
gouf vum publikum mat vill begeeschterung opgeholl. 
Dës reactiounen hunn de fernand encouragéiert, weider 
ze fueren, hien huet sech an danzcoursen ageschriwwen, 
als éischt emol jazz dance, an enger “classe adultes” am 
dikrecher conservatoire.
Berufflech goung et nom ofschloss vun sengem infir-
mier anesthésiste an der stad du weider op zürich, fir 
an engem “centre des grands brûlés” ze schaffen. Fir 
d’belaaschtung op der aarbecht besser ewech ze stie-
chen, huet de fernand weider op musek an danz ge-
sat, an der haptsaach ballet an jazz dance, bis dass 
d’directrice vun dëser schoul hiren talentéierte lëtzebuer-
ger schüler weider recommandéiert huet un eng kollegin, 
déi eng musicalschoul zu hamburg geleet huet. Quasi 
zäitgläich wor et awer och deen éischte, richtege kon-
takt mat engem musical, eng opféierung vun der “west 
side story”. Et sollt een absolut aha-erliefnis ginn, duerch 
dat de fernand deen definitiven impuls krut, fir säi liewen 
nei z’orientéieren, a sech selwer nei ziler op engem neie 
wee ze ginn! Oder wor dat éiere scho laang esou “pro-
gramméiert”? schliisslech huet d’musek vun ufank un eng 
wichteg roll gespillt. sange wor an der famill scho bal 
traditioun, vrun allem vu säite vu senger mamm koum do 
ënnerstëtzung ... a soubal een op fester a feieren zesum-
me souz, ass natierlech gesonge ginn. Dacks ganz haart, 
ma och dat louch an der famill, well bal jiddereen eng 
fest stëmm hat, a vill a gär ganz haart geschwat huet, 
wann nit grad gesonge gouf! An da wor et och esou, 
dass dem fernand a sengen zwee bridder als eenzeg 

fräizäitaktivitéit just d’musek blouf, aner veräiner goufen 
et deemools keng an der gemeng.

Déi saach mam “neie wee” huet sech du confirméiert, 
wéi de fernand op stuttgart goung a sech an eng gewerk-
schaftsschoul fir den “infirmier gradué” wollt aschreiwe 
goen, eng formatioun vun zwee joer! Ee vun de wichtegs-
te critère fir grad just stuttgart wor awer deen, ob iwwer-
haapt eng gutt danzsschoul an der noperschaft wär! An 
déi prioritéit, sou wéi de fernand se gesat hat, sollt dann 
och den déclic bréngen, an de wiessel erbäi féieren. Fir-
wat sech also nach weider an zwee laang joer mat enger 
infirmiersformatioun ofginn, wann de berufswonsch ee 
ganz anere wor, nämlech op d’bühn, als musicalsänger 
deen nit nëmmen nach muss kënne schauspilleren, mä 
och gutt danzen! Et wor sécher eng schwéier decisioun, 
a méi eng emotionell wéi rationell entscheedung, mä no 
enger parti nuechten ouni schlof stoung dunn definitiv 
fest, dass de wee poulriicht erop op d’bühn géing goen, 
lassloossen also vun der infirmiersschoul, a sech voll a 
ganz op d’formatioun als musicalsänger konzentréieren. 
A vläicht wor déi alleréischt ausbildung, d’preparatioun 
op de beruff als infirmier, well an engems schonn eng 
basis fir d’carrière als musicalsänger, an deene béide 
beruffer heescht et nämlech sech voll a ganz investéieren, 
mä och säin häerz op ze man, am dingscht vun de mat-
mënschen. Als infirmier fir d’patientin oder de patient, 
deen ze fleegen an ze betreien ass, als musicalsänger 
fir de publikum am sall, dee genee déi nämmlecht op-
mierksamkeet a wärmt wëll spieren, iwwerdroen duerch 
eng natierlech emotionalitéit. De kontakt zum mënsch ass 
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d’grondvirausetzung, an deem enge wéi an deem anere 
beruf. De choix wor gemaach, deemools huet de fernand 
sech definitiv festgeluecht, a fir d’bühn optéiert!
Mat 23 joer wor de wee fir op eng staatlech musicalschoul 
scho quasi well verbaut an zou, den héchstalter fir uge-
holl ze ginn louch nämlech bei 21 joer! A souwisou hätt 
déi formatioun véier joer gedauert, wat dem fernand vill 
ze lang wor. Zum gléck krut hien ee stipendium, fir déi 
deier privatschoul kënnen ze finanzéieren, a sou huet 
hie just foffzeg prozent aus eegene mëttel musse bäi- 
steieren. Och de lëtzebuerger staat, iwwer de wee vum 
educatiounsministère, huet eng bourse ginn, sou dass op 
eemol e ganze koup méiglechketen opgoungen! D’schoul, 
déi de fernand sech ausgesicht hat, wor natierlech an der 
däitscher “musicalstad” hamburg, an den opnahmexa-
men éischter eng formalitéit. Wat allerdéngs suerge ge-
maach huet, war dem fernand seng problematik mat der 
knéischeif, déi eng zäit well beim danzen hannen op der 
schank geschruppt huet, an natierlech grad just elo zu 
deem kriddlegen zäitpunkt zu engem reellen handicap 
gedreet huet ze ginn. Zum gléck huet sech awer eraus-
gestallt, dass dat ganzt éischter stressbedéngt, also eng 
psychesch problematik wor, déi duerch eng speziell ent-
spaanungstechnik gekoppelt mat enger physiotherapie 
konnt iwwerwonne ginn.
Wat awer dono sollt kommen, an der ausbildung, wor 
alles aneschtes wéi 36 méint vakanz. Danz, gesang, 
schauspill, an eng kleng “niewesächlechkeet”, nämlech 
dictiounscoure, mat deenen de fernand dann och de lët-
zebuergeschen accent am däitschen oftrainéiert krut, all 
dat stoung dag fir dag um léierplang, vu moies 8 bis owes 

6! Domadder awer nit genuch, no all schouljoer stoungen 
zwee examen um programm, deen een als ofschloss vun 
deene béide leschte semester, an den zweeten, dee ge-
nee sou gutt huet musse gepackt ginn, wor den opnah-
mexame fir an dat neit schouljoer, gekoppelt mat engem 
neie stipendium fir déi nächst béid semester! no dräi joer 
schoul wor dann endlech d’diplomiwwerreechung, an 
ënner deenen 20, déi bestanen haten a vun de 70 iww-
reg bliwwe woren, déi dräi joer virdrun ugefangen hate, 
konnt de fernand mat recht houfreg, a méi wéi zefridden 
op seng leeschtung sinn. sécher, talent ass eng vun de 
grondviraussetzunge, fir et bis zum ofschloss ze packen, 
awer och disziplin a vill wëllenskraft, an d’kraaft fir de 
rythmus vu sechs schouldeeg pro woch, also samschdes 
abegraff, iwwerhapt emol ze meeschteren. Vill zäit fir 
privatliewe bleift nit, an et muss ee mat a kaf huelen, 
während der ausbildung op esou munneches ze verzich-
ten! Dat eenzegt, wat iwwer momenter vun zweiwel an 
alt verzweiwelung ewech hëlleft, ass d’gewëssheet, dass 
ee sech amgaangen ass een dram z’erfëllen, och wann 
de wee schwéier a knubbeleg ka sinn.
Mat där ausbildung, a speziell mat de sparte gesang, 
danz a schauspill wor de fernand dann elo zerguttstert 
um wee, fir eng carrière als musical interpret, och wann 
dee begrëff dacks falsch interpretéiert, oder mëssverstane 
gëtt. Fir de fernand ass musical virop emol ee mäerche 
fir erwuessener, nit onbedéngt intellektuell opgeblosen, 
mä dofir awer voller emotiounen, déi beréieren an ën-
ner d’haut ginn, sou dass souguer kanner eppes kënnen 
domadder ufänken. Fir de schauspiller a sänger op der 
bühn ass musical awer regelrecht knachenaarbecht, nit 
nëmmen d’stëmm muss trainéiert sinn a kënne strapa- 
zéiert ginn, dee ganze kierper muss athletesch perfor-
mance bréngen! nit seele stinn zwou virstellungen den 
dag op der affiche, an an der regel gëtt d’woch iwwer 
aacht mol gespilt, mat just engem dag paus, dat bedeit 
ëmmer a beschter kierperlecher verfaassung sinn, gesond 
iessen, wa méiglech den alkohol ganz op der säit loos-
sen, a genuch schlofen! niewelaanscht muss ee regel-
méisseg fitness man, sech awer och vrun all optrëtt rich-
teg asangen, an ni krank ginn, een anstännege schnapp 
gekoppelt mat engem zolitten houscht, an d’optrëtter déi 
nächst puer deeg sinn defintiv hifälleg!

no der ausbildung, a mat engem diplom huet et na-
tierlech elo geheescht, sou séier wéi méiglech an 
d’beruffsliewen, erop op d’bühn! scho während senger 
formatioun hat de fernand an engem éischte musical mat-
gemaach, wor duerch säin talent direkt opgefall, a krut 
dann och nom schoulofschloss een éischt engagement. 
Allerdéngs an enger productioun, déi well no dräi méint 
faillite wor, sou dass de frëschgebakene musical inter-
pret nit nëmmen aarbechtslos, ma och zimlech desillu-
siounéiert zum sozialfall gouf, well hie keng finanziell 
ënnerstëtzung konnt kréien, well hien nach nit laang ge-
nuch an den aarbechtslosekees abezuelt hat! Eng grouss 
enttäuschung, direkt am ufank, et huet nit gutt ausgesinn 
mat enger carrière op enger hamburger musicalbühn, 
an et blouf dem fernand soss näischt aneschtes iwwreg 
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wéi no alternativen ze sichen. An eng sollt deemools een 
engagement an engem däitsche vakanzeclub sinn, als 
entertainer an engem holiday-duerf an der tiirkei. Zum 
gléck wor dat awer nëmme fir kuerz zäit, well sech 1998 
d’méiglechkeet gebueden huet, zu bremen nees eng roll 
ze spillen, an der productioun “jekyll & hyde”, an där de 
fernand den zeitungsjong gespillt huet. Et wor an engems 
den ufank vun enger ganz rapider carrière, déi ganz sé-
cher op dem lëtzebuerger sengem talent berout, sonner 
zweiwel och op enger portioun gléck, wéi sou dacks an 
dësem beruff, wou et heescht dee richtege moment dee 
richtegen drot zur richteger persoun ze hunn, oder dee 
richtegen ament op déi richteg plaz telefonéiert ze hunn. 
Op där anerer säit heescht et awer och, all kéiers nees 
säi kënnen ënner beweis stellen, vrun all neiem enga-
gement, all neiem kontrakt ass obligatorescht virsangen 
ugesot, vrun enger jury, déi seelen zwee mol noeneen no 
deenen nämmlechte critèren uerteelt. Virsangen ass do-
bäi entscheedend, a bedeit sech vun der mass ofsetzen, 
iwwerzeegen, a genee dat zu deem ganz bestëmmten 
zäitpunkt dat ze leeschte, wat de jury sech erwaart! An 
et ka scho sinn, dass ee sech direkt e puer mol hanner-
enee muss eng ofso gefale loossen, am joer 2008 zum 
beispill huet de fernand 20 mol virgesongen a fir eng 
roll postuléiert, a genee sou dacks, nämlech 20 mol, krut 
hien ofgesot. Et gëtt an dësem beruff keng acquisen, an 
et ass een nit einfach musical-interpret, mä et muss een 
dat ëmmer nees, a vu productioun zu productioun nei 
beweisen, fir d’éischt enger jury déi d’selectioun mécht, 
an duerno natierlech dem publikum, deen erwaardungen 
huet an ufuerderunge stellt.

Et steet awer fest, dass de fernand sech ëmmer nees 
konnt imposéieren, an ëmmer nees konnt iwwerzeegen 
... weider grouss rolle woren, no der éischter produc-
tioun “jekyll & hyde”, “ludwig” zu füssen, wou och eng 
éischte kéier de publikum heiheem driwwer an enger 
reportage konnt noliesen, an engem lëtzebuerger tëlevi-
siounsmagasinn. nächst engagementer woren dunn am 
musical “mozart” zu hamburg, fir de fernand och eng 
alleréischt haptroll, dono “phantom der oper” zu stutt-
gart, “elisabeth” zu wien, nach emol “phantom der oper” 
an der haaptroll, déi kéier zu essen. Vun deem zäitpunkt 
u gëtt de fernand awer och alt emol gesangscoursen zu 
lëtzebuerg, vläicht schonn e bëssen aus der optik eraus, 
enges daags mussen eppes anescht ze man wéi op der 
bühn ze stoen. De kontakt mat heiheem ass dobäi nit ëm-
mer liicht gewiescht, et bestoung nämlech vun offizieller 
säit eng gewësse skepsis, zum deel souguer schlechte 
wëllen an alt widderstand, wuel och aus konkurrenzden-
ken! Zum gléck hunn déi responsabel vun der “inecc”, 
dem “Institut Européen de Chant Choral Luxembourg” 
kënnen hëllefen, an ënnerstëtzung ubidden, spéider och 
de conservatoire vun ettelbréck, sou dass de lien mam 
ländche schonn eng zäit geséchert ass, an de fernand 
regelméisseg op lëtzebuerg kënnt, fir geangscoursen a 
seminairen ze halen.

haaptberufflech, zanter 2009, ass de lëtzebuerger mu-
sical interpret awer bei de “vereinigte bühnen wien” 
engagéiert. An als gewielte member vun der personal-
delegatioun mat enger gewësser sécherheet, wann och 
nëmme fir véier joer, ma dach awer déi zäit iwwer eng 
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fest aarbechtsplaz ze hunn! D’welt vum musical foncti-
onnéiert nämlech haaptsächlech mat jonke kënschtler an 
d’konkurrenz ass grouss, all productioun ass mat stress 
verbonne, mat ville prouwen, mat engem permanenten 
op an of vu gefiller, a mat enger abberzuel privatiounen. 
An nit ze vergiessen, mat enger onmass stonnen, déi een 
alleng verbréngt, well een tëscht véier a sechs wochen 
doheem ënner zäitdrock amgaang ass, eng nei roll an ze 
studéieren! natierlech an ëmmer erëm mam feste wëllen, 
nees emol an der equippe mat drun ze schaffen, dass 
herno “de rido opgeet“. Awer alleng mat senge gefiller, 
suergen an ängschten, a mat senger vulnérabilitéit ... op 
der bühn stoen bedeit nämlech ëmmer säin häerz op-
maachen, a méi ufälleg ginn fir situatiounen, déi ee soss 
wuel an enger anerer liewensroll méi liicht iwwerstanen 
hätt. Zum gléck ass déi grouss “theaterfamill” do, déi mat-
hëlleft iwwer situatiounen ewech kommen, di extrem be-
laaschten. Dat setzt awer viraus, dass fir kuerz momenter 
de konkurrenzkampf an den näid op der säit gelooss  
ginn, genee wéi déi vill frustratiouen, déi och zu dësem nit 
ganz gewéinleche Beruff gehéieren. Éierlech si mat sech 
selwer ass eng weider wichteg viraussetzung, fir virun ze 
kommen, nëmmen esou kann ee sech objektiv aschätzen, 
an nees nei motivéieren, egal op an enger haapt-, oder 
an der klengster nieweroll. Eng bühneproductioun steet a 
fällt mat allem, mat den actricen an acteuren, ee musical 
ka wéi eng pyramid a sech zesumme brieche, wann een-
zel interpreten ënner der laascht an dem drock noginn!

Wéi gesäit et awer do mat enger partnerschaft aus, ass 
eng fest bezéiung éischter eng utopie, wäit ewech vun 

enger reeller chance? sozial kontakter sinn duerch déi 
ongewéinlech aarbechtszäite souwisou nëmme schwéier 
an ze halen, ëmsou méi kriddleg ass et deemno, enger 
partnerschaft déi richteg basis ze ginn. Eng kloer äntwert 
gëtt et och nit fir de fernand, dee réischt vru kuerzem 
eng relatioun, déi zing joer gedauert hat, op een enn 
bruecht huet, mat allem wat dat vu schlechte gefiller a 
vu momenter vun hëllefslosegkeet a selbstzweiwele mat 
sech bréngt. Op der bühn gefeiert a vun den applau-
dissementer regelrecht befligelt ze ginn, ass sécher ee 
grousst glécksgefill, an déi wichteg confirmatioun, dass 
all déi méi an déi vill aarbecht am virfeld sech gelount 
hunn an derwäert woren. Et heescht awer och, dass wéi 
bei all medaille ee revers dozou gehéiert, a wat do drop 
agravéiert ass, intresséiert d’ëffentlechkeet wuel manner 
wéi de klenge beschass an der spezialiséierter skandal-
press, oder wéi d’artikele vun de musekskritiker!
Do ass et fir de fernand scho wichteg a gutt, wann 
d’aarbecht et zäitlech zouléisst, e bëssen z’entspanen an 
drock of ze bauen, an dann zréck op lëtzebuerg ze kom-
men, heem an d’famill, an a säin heemechtsduerf deewelt! 
Zréck och an d’éislek, a bei d’éisleker, déi éierlech an 
echt sinn, a keng masken op hunn. D’naturverbonnenheet 
ass dem fernand bliwwen, an hie genéisst et heiheem 
richteg, fir op laangen touren duerch d’wisen an iwwer 
d’gewan ze trëppelen. Oder awer frënn erëm ze ge-
sinn, d’sprooch vun heiheem ze schwätzen, vrun allem 
d’éisleker sprooch, d’sprooch vum häerz, déi bliwwen 
ass, och wann hien zanter joeren zu wien lieft a schafft, 
an do an engem vun den dräi häiser vun de “vereinigte 
bühnen wien” als musicalstar gefeiert gëtt!

Wéi laang dass hien dat nach maache wëll, a wat dass 
dono kënnt, doropper kann a wëll de fernand sech nach 
nit festleeën. Fest steet awer, dass hien ëmmer méi freed 
um enseignéiere kritt, a spaass huet fir coursen ze hale, 
wou hien da säi wëssen a seng erfahrunge ka weider 
ginn. An dat trëfft sech gutt, well d’welt vum musical am 
fong geholl als éischt deene jonken, dynameschen a ge-
sonde sängerinnen a sänger virbehalen ass. Et gëtt wuel 
vill charakterrollen, déi eigentlech kee bestëmmten alter 
hunn, an déi de fernand scho gespillt huet, an an zukunft 
nach wëll a wärt op d’bühn bréngen, sou laang wéi méig-
lech, a soulaang et geet! Duerno kéint et awer ganz gutt 
sinn, dass hien nees heem kënnt, an dofir brauch hie mol 
keng nei carte d’identité, a keng nei nummereschëlder 
fir op den auto. Well wéi souvill vun deene lëtzebuerger, 
déi an der éisterräichescher haaptstad liewen a schaffen, 
huet och de fernand seng nationalitéit nit wëllen opginn, 
an ëmmer refuséiert, dat stéck plastik, d’lëtzebuerger car-
te d’identité dohannen an der lëtzerbuerger ambassade 
zu wien of ze ginn.
si ass also nach ëmmer gutt, dës kaart, an de fernand  
delosch wor eigentlech och ni sou ganz fort, just nit ëm-
mer ganz doheem, an der wëntger gemeng!

email: contact@fernand-delosch.com
web:  www.fernand-delosch.com


