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... ee liewe mat ville sproochen!

Déi éischt impressioun, deen éischte kontakt ass wuel ëm-
mer decisiv, fir alles wat nokënnt, a verbonne mat erën-
nerungen, emotiounen a gefiller! Mä wéi wäit kann een 
zeréckdenken, an doriwwer eraus sech erënneren? De 
marion michels behaapt, et wär donneschdes gewiescht, 
de 5. juni 1958, an et wär maart gewiescht, wéi hien 
zu klierf am spidol gebuer gouf! Dat léisst sech bestëmmt 
nofuerschen an erausfannen, mä wann dem marion seng 
mamm him dat als kand gezielt huet, da wor dat wuel 
esou. An, wéi hien zu klierf op d’welt koum, dass een 
d’schwäin ënnen um maart quiitschen héieren huet, bis 
an d’salle d’accouchement, dat wor wuel déi éischt form 
vu musek, nieft senger eegener stëmm, déi de puppel-
chen deen donneschdeg moien héieren huet! Déi zweet 
behaaptung vum marion huet mam mount a mam stäe-
renzeechen “zwilling” ze dinn, dat wäre ganz dacks 
besonnesch kreativ leit! Fir hie stëmmt dat wuel, dat mat 
der kreativitéit, op et awer mat enger bestëmmter kon-
stellatioun am stäerenhimmel ze dinn huet, sief dohinner 
gestalt. A mat engem drëtte punkt an där biografie gi 
wuel all déi ligener gestrooft, déi doruechter téine ginn, 
dass een nëmmen da soll eng kënschtlercarrière riskéie-
ren, wa well ee virdrun an der famill een ähnleche wee 
getrëppelt ass.

Dem marion seng elteren hunn zu klierf op der ho ge-
wunnt, an aus deene ganz fréie kandheetsjoere sinn et 
dann och eng ganz parti prezis erënnerungen, déi bis 
haut bliwwe sinn, un dat éischt doheem. Biller, déi de 
marion bis haut vrun aën huet, d’landschaft natierlech, 
dann de buttik ënnerem haus, den hond vum noper, 
d’faarweemere vum papp, déi um späicher stoungen, an 
un deenen de bouf natierlech nit huet därfe spille goen, 
an et awer gemaach huet. An dann ass do awer och 

nach d’erënnerung un dee grousse “këschteradio” an der 
kichen, aus deem lidder komm sinn, déi d’kand vun zwee 
oder dräi joer begeeschtert gelauschtert huet a mat der 
musek matgaangen ass, dass vun elauter emotioun alt 
emol krokodilstréinen d’baken erofgelaf sinn.

De papp wor bis 1962 usträicher zu fëschbech an engem 
klenge betrib, éier hien eng besser aarbecht zu dikkrich 
ugebuede krut, an d’mamm huet zu klierf an engem klee-
dergeschäft geschafft. D’famill huet also misse plënneren, 
an dat wor et virleefeg emol, mam cliärrwer kanton! Fir 
de marion sollt esou lues den eescht vum liewen ufänken, 
an der spillschoul wor awer dat meescht langweileg, an 
nit besser wor et dono dunn an der primärschoul, wou 
awer, aus wat fir engem grond och ëmmer, bei deem 
jonke mënsch op eemol de wonsch opkoum, fir musek 
ze léieren. Dikkrich hat zum gléck deemools well eng 
museksschoul, fir instrumentecoursen an natierlech och 
solfège. Mat siwe joer souz de marion eng éischte kéier 
an der klass vum jos kinzé, dem bekannte lëtzebuerger 
komponist, zu deem hien ee ganz häerzlecht verhältnis 
sollt entweckelen. Solfège huet hien hei geléiert, an ier-
gend eng kéier hat de bouf déi blockflütt am grapp, ee 
geschenk vu sengem klenge cousin, deen näischt mam 
instrument un ze fänke wousst. De marion hat séier déi 
éischt grëff selwer erausfonnt, mä et wor de jos kinzé, 
deen him dunn dat “richtegt” spillen op der blockflütt sollt 
bäibréngen, an als éischt natierlech dee richtegen doig-
té! A well de bouf sech wéineg gedanken iwwer d’wiel 
vun engem instrument gemaach huet, an eigentlech och 
keng virléift fir dat eent oder anert hat, a well de papp 
et am fong gehol gär gesinn a vrun allem d’instrument 
gären héieren huet, gouf de marion an engem trompette-
cours ageschriwwen. An och mat deem instrument sollt 
him bal alles geléngen, an natierlech een éischte präis  
am stater conservatoire! Villeg méi intressant woren 
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d’solfège-coursen, an och wann d’matière selwer bei ken-
gem grouss begeeschterung ausléist, sou hat de jos kinzé 
nit nëmmen ee ganz häerzlechen ëmgang mat de kanner 
an der klass, mä hien huet si ze begeeschtere gewosst, 
de cours mat anekdoten opgelackert, an op eng léif a 
lëschteg manéier déi dreche matière viru vermëttelt. An 
dat ass eppes, wat dem marion michels nach haut nëtz-
lech ass, wann hien als enseignant vru senger klass steet, 
an dat nämmlecht wësse weider gëtt.

Als trompettist huet de marion fir eng zäit an der dikkre-
cher musek matgespillt, an natierlech wor nieft der musek 
jo nach d’schoul ze man, de primaire, duerno de lycée 
technique, an dunn awer eriwwer an de secondaire! Al-
les an allem, an am reckbléck, wor et awer keng schéi 
schoulzäit, aus enger ganzer parti grënn huet de marion 
déi ganz saach dann och enges daags un den nol ge-
haang. Mä et blouf jo awer nach d’musek, déi de marion 
konsequent viru gemaach huet, mat dräi éischt-präiss-of-
schlëss an der trompett, an der blockflütt, an am solfège.

Ee ganz wichtege mënsch, wann och nit direkt säi museks- 
professer, sollt den organist carlo hommel ginn, deen 
dem marion am lycée alt emol deen een oder anere gutt-
gemengte rot zur museksinterpretatioun konnt ginn. Ze-
summe sinn déi zwee alt emol op concerten an d’belsch 
gefuer, nit nëmme fir grouss an international organisten 
ze lauschtere, mä fir duerno a perséinleche gespréicher 
mat deene leit méi iwwer déi faszinant welt gewuer ze 
ginn, an deene professionell museker doheem sinn, nei, 
friem, a sou ganz aneschtes am verglach mat deem, 
wat de mario vum aarbechtermilieu am elterenhaus ge-
winnt wor! An déi entréesdir an d’welt vun der konscht 
sollt nach ee splack méi wäit opgoe, wéi de marion vun 
enger nopesch nohëllefstonnen am franséische krut! Fir 
d’sproochkenntnësser ze verdéiwen, huet dës léif dame 

sech mat hirem jonke schüler an nopeschlänner deplacéi-
ert, op klengen dagesausflich gounge si stied besichen, 
hunn d’nuesen a kathedralen an an museeën eragestach, 
oder sinn alt emol duerch een zoo oder een hafe getrëp-
pelt.

De carlo hommel huet dem marion de wee an déi pro-
fessionell musekswelt gewisen, an him ee stage zu saint 
hubert recommandéiert. Dat wor mam bekannte wiener 
komponist, dirigent, a flüttist rené clemencic, dee sengem 
neie schüler recommendéiere sollt, dach eng professionell 
carrière an d’aën ze faassen, mat engem museksstudium 
zu wien. Allerdéngs sollt et ganz aneschtes kommen, wéi 
dem marion säi papp schwéier krank gouf, an d’doktere 
virausgesot hunn, dass hien nit méi laang ze liewen hätt. 
An dëser schwéierer kris huet dee jonke museker de-
cidéiert, de studium an der éisterräichescher haaptstad 
sinn ze loossen, well d’distanz einfach ze grouss wor. 
D’zuch- an d’flugverbindunge woren deemools vill ze 
deier an ze laang, an esou gouf köln als studiestad aus-
gewielt, wou de marion kuerz drop als flüttist säin opna-
mexamen als ee vun de ganz wéinege kandidaten an 
enger musekshéichschoul gepackt huet. D’begleetfächer 
solfège an harmonie konnt hie wéinst sengen exzellenten 
examensresultater bal ganz op der säit loossen, a sech 
just op säin haptinstrument, op d’flütt konzentréieren. Vun 
avantage wor ganz secher, dass de marion, nodeems 
hie seng secondairesstudien heiheem ofgebrach hat, 
eng parti museksfächer am stater conservatoire beluecht 
hat, piano, museksanalys a museksgeschicht, orchester- 
a chouerdirectioun. All dat sollt elo op der héichschoul 
zu köln hëllefe, méi séier a besser weider ze kommen. 
Den 11. mee 1981 ass de papp gestuerwen, deen dag, 
wou de marion säin éischte cours hat. De marion hat 
all déi zäit iwwer virdrun un enger mass geschriwwen 
(messa breve in re), ee wierk wat als requiem fir de papp  
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geduecht wor, an eng kompositioun un där de marion 
well geschafft huet, wéi de papp an der kummer niewen-
dru louch z’agoniséieren. Eng batter zäit goufen déi wo-
chen a méint nom papp sengem dout, mä d’musek huet 
wéi eng therapie gehollef, d’wonnen ze verheelen.

No véier joer intensive studien, parallel an zwee ver-
schiddene studiegäng, wor et dunn 1985 den ofschloss, 
an der künstlerischen reife an an der instrumemtalpä-
dagogik, zwee mol mat enger “grande distinction”! De 
blockflütestudium zu köln huet awer nach ee weidere 
wee opgemaach, nämlech an engem “arbeits-chor”  
eriwwer an d’fach gesank, an direkt als éischten tenor 
an engem ensembel! Et sollt eng regelrecht découverte 
ginn, virop emol déi ganz déift a symbolik vum kompo-
nist a museksgenie johann sebastian bach senge wierker. 
Eng ouverture an engems an d’concertswelt, mat éischten 
tourneeën an europa, duerno a südamerika, verbonne 
mat gesanksunterricht, fir technik a repertoire ze studéie-

ren. Déi méi eescht däitsch musek, mat hirem déifgank, 
virop wierker vu brahms, wor nit nëmmen eng erausfuer-
derung, mä huet vill satisfactioun bruecht. Dem marion 
säi grousse stëmmëmfang huet him et souguer erméig-
lecht, falsetto ze sangen, wat him no sengem studium an 
däitschland, an der belsch an am frankräich och hei zu 
lëtzebuerg zegutt koum. Ënnert der leedung vum carlo 
hommel huet hie méi wéi eemol als solist an der kathedral 
bach-oratorien an aner wierker gesongen. Déi éischt con-
certen als solist verdankt de marion dem grupp “les jeunes 
musiciens” vum jos groben, an am marc jacoby sengem 
„kmvl“ konnt hie sech a kantaten an anere barockkom-
positioune souwuel als sänger wéi als flütist behaapten. 
Besonnesch ervir ze sträichen, aus där zäit, ass nieft 
der zesummenaarbecht mat der organistin pascale van 
coppenolle nach de belsche komponist jean-christophe  
renault, dee speziell concertsprogramme fir dem marion 
seng stëmm geschriwwen huet. Vun do goung et weider, 
an enger intensiver aarbecht mam lëtzebuerger pianist 
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marc bettendorf, wou déi zwee sech an déi däitsch ro-
mantik ageschaft hunn, a mat ganz perséinlechen inter-
pretatiounen a ville concerten heiheem an am ausland 
den avertéierte publikum begeeschtert hunn. Dem marion 
michels säi musikalesche wee huet hien uechter ganz 
europa gefouert, an zesumme bruecht mat enger rëtsch 
ganz aussergewéinleche museker.

Een anere volet an dëser carrière, an op d’mannst ge-
nee sou wichteg, ass awer dee vum museksenseignant fi r 
blockfl ütt. Ugangs vun den 90er wor dat, an iwwer eng 
ganz parti joeren an der iechternacher museksschoul an 
am stater conservatoire. Déi zäit hat et de marion sou-
lues zréck a seng heemecht gezunn, wou hien zu boukels 
bei housen dem papp säin heemechtshaus, ee klenge 
bauerenhaff an d’rei gemaach huet. Eng renovatioun, 
déi laang gedauert huet, a wuel ni ganz fäerdeg wärt 
ginn, genee wéi ee musekerliewen ni färdeg ka sinn. Et 
ass ee permanente renouveau, an engem stéck heescht 

et sech ze behaapten, den effort nit ze scheien, an nei 
erausfuerderungen un ze huelen. Dat trëfft sécher op de 
marion als enseignant fi r fl ütt, al musek a solfège zou, 
awer genee sou op den arrangeur, komponist, auteur an 
dirigent, dee säi wëssen a seng stëmm an enger ganzer 
parti beräicher asetzt. 

Wat hätt eventuell sollen, oder kënnen aneschtes an 
dësem musekerliewe sinn? Vläicht de choix vun engem 
aneren instrument, als haaptfach, mä sécher nit de musi-
kalesche wee, dee bal all genren ofgedeckt huet. Decisi-
ounen huelen, an esou d’richtung festleeën, dat ass am 
musekerliewe vu marion michels ni déi iewescht prioritéit 
gewiescht. De wee goen, dat wor an ass d’zil, a féiert 
ëmmer nees zréck an d’éislek, an eng géigend, mat där 
de kënschtler all zäit déif verwuerzelt wor. Wann him 
haut eppes ganz uewe läit, ass et d’natur an d’landschaft 
hei an der géigend vum kiischpelt, wou politiker am-
gaang sinn, pläng fi r lotissementer an nei citeeën vu 
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promoteuren ausschaffen ze loossen, ouns den éisleker 
cachet ze respektéieren. Ganz traditiounsbewosst, am 
aklang mat deem, wéi et fréier emol am papp sengem 
haus muss gewiescht sinn, huet sech de marion iwwer 
all déi joeren een neit doheem geschaf, an deem hie 
sech gutt spiert. Just fir seng reesen all summer uechter 
d’welt, seng zweet grouss passioun, ass hien alt emol 
fir e puer wochen aus dem duerf fort, fir sech ze res-
sourcéiere brauch hien awer d’éislek. Hien tankt awer 
och nei energie a grousstied, am ëmgang an am dialog 
mat anere mënschen, mat frieme leit. Dobäi hëllefen nit 
nëmme seng sproochekenntnësser, mä och säin “oppent 
ouer”, wat hien nach ëmmer fir d’leit hat, iwwer de wee 
vun deenen ënnerschiddlechste museksgenren. Quasi 
all beräicher huet hien entdeckt a gespilt, folk zu lëtze- 
buerg, iwwer joeren als member vun der grupp dullemajik, 
oder wéi hie sech selwer bezeechent, als “exot” am gollo  
steffen senger grupp. Gelauschtert huet hie souwisou alles,  
däitsch schlager doheem am elterenhaus, oder da pro-
gressive rock, an elo als komponist seng eege chansonen. 
Dat eenzegt, wat sech ni zu lëtzebuerg als ouverture op-
gedinn huet, wor de keltesche renouveau, deen hei am 
land just gelauschtert gouf. Klassik bleift awer sécher och 
an zukunft dat musikalescht réckkräiz, mat geleeëntlech 
alt emol enger klenger escapade eriwwer an den jazz.

D’musek ass vläicht dowéinst esou wichteg am marion 
michels sengem liewe, well et eng vun deene ganz ville 
sproochen ass, an deene sech d’mënschheet matdeelt, 
sproochen déi ee muss léieren, an déi ee muss léieren 
nolauschteren, an an all hiren nuancen, a mat all hire 
verstoppte finesse verstoen! An zu där musikalescher 
sprooch vum marion michels gehéiert an der tëschenzäit 
och d’schreiwen, d’komponéieren an d’arrangéieren, 
melodie fannen, déi an d’ouer ginn. Op d’éislek mat sen-
ge leit, a mat senge koppen a sengem liicht hëlleft, wëll 
hien esou nit confirméieren, mä de ländleche raum, an 
d’heemechtshaus zu bouckels, ass sonner zweiwel déi 
plaz, wou wierklech rou ass, a wou am prinzip keng 
musek leeft.

Déi huet de marion michels am kapp ... a vrun allem am 
häerz.

 

Kontakt: marion michels
 10, ënnescht duerf  l-9830 bouckels
 email: marion@pt.lu


