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eng immens flott zäit wor, déi méiglecherweis well de 
grondsteen geluegt huet fir den zwillingen hire beruf. 
An d’tania an d’sandra liewe bis haut nach do, an der 
foussgängerzon, mä zanter méi wéi zing joer an engem 
appartement, wou si op loyer wunnen, wuelgemierkt zu 
zwee a beieneen. Si hunn nach ëmmer alles zesumme 
gemaach, wore seele getrennt a vu klengem u gewinnt 
op sech selwer op ze passen. A wann een zwillingen ass 
geet dat jo och méi liicht, a vläicht mat manner diskussi-
ounen. Si haten nach ëmmer déi nämmlecht intressen an 
hobbien, hunn zesummen an der basket-équipe gespillt, 
woren an de scoute mateneen, an hu souguer allebéid an 
der mass blockflütt geblosen! Natierlech hu si heiansdo 
meenungsverschiddenheeten an alt emol ee klenge sträit, 
mä dat ass meeschtens séier aus der welt, sou dass déi 
béid eigentlech ni an zu kengem moment dru geduecht 
hunn, ausenaner a jidderee fir sech wunnen ze goen. 
Zwillingen ticken eben eng kleng grëtz aneschtes, hiren 
“ego-ismus” ass wuel nëmmen hallef esou prononcéiert, 
a meescht ersetze si den “ech” duerch ee “mir”. Dobäi 
kenne si sech esou aussergewéinlech gutt, dass am fong 
gehol eent deem anere seng reaktioune meescht well vir-
aussoe kann. An dass deene béiden hir weeër bis ewell 
parallel verlaf sinn, huet wuel och mat der tatsaach ze 
dinn, dass si sech ëmmer erëm ergänzen, a wann et emol 
muss sinn, encouragéiere kënnen.
Dat wor während der schoulzäit nit aneschtes, fir d’éischt 
déi béid spillschouls-, an duerno déi sechs primärschouls-
joeren zu klierf, éier si op wolz an den technique gaange 
sinn. An do wore si zesummen an der klass, wat eng 
fro, hunn zesumme geléiert an d’hausaufgabe matenee 
gemaach, sech géigesäiteg motivéiert, wann et emol né-
ideg wor, an dorunner huet sech bis haut näischt geän-
nert! Dat “zwilling-sinn” ass souwéisou eng saach, déi 
“nit-zwillingen” nëmme schlecht novollzéie kënnen, déi 
grouss complicitéit, déi non-verbal communicatioun déi 
scho bal telepathesch ass, an natierlech dat nämmlecht 

“t” wéi “tania”, “s” wéi “sandra”!

Si sinn ëmmer zu zwee, bei allem wat si maachen! A 
souguer wa si nit zesumme si verbënnt si eppes, wat äi-
seree kaum kennt, héchtens vum héiere soen. Si liewen 
zesummen, nach ëmmer, a well éier si op der welt woren, 
si wunne bis haut beieneen, no 4 joerzingten an enger 
parti méint, si schaffen allebéid dat nämmlecht, a si spil-
len dat selwecht musiksinstrument. Nämlech trombone, 
an esou hate mir äis och vru joere ganz flüchteg kenne 
geléiert, op enger bühn, wou mir zu méi trombonistInne 
musizéiert hunn. Dat ass allerdéngs well ee strapp hir, a 
wéi vru kuerzem ee vun den “dck” leit mech drop uge-
schwat hat, ob ech nit och vläicht wéilt een artikel iwwer 
d’tania an d’sandra differding schreiwen, wor fir mech 
kloer dass dëst d’ausnahm sollt gi fir d’regel ze confirm-
éieren. Dëse “port-d’ARTiste” misst deemno mat engem 
“s”, also am pluriel geschriwwe sinn, well si jo zu zwee 
an onzertrennlech sinn, déi béid artistinnen, vollblutmuse-
kerinnen, liewens-kënschtlerinnen duerch an duerch! A 
vrun allem ass bal alles, wat si zesummen ënnerhuelen, 
op eng gewëss manéier ongewéinlech, vun do u wéi si 
den 22. august 1974 zu klierf am spidol op d’welt komm 
sinn, iwwregens déi lescht duebelgebuert an déi zweet-
lescht iwwerhaapt an där maternité. Mä och hire weide-
re wee ass aaneschtes wéi dee vun deene meeschte leit! 
Si sinn d’tania an d’sandra, an nit d’sandra an d’tania, 
ganz einfach well d’tania als éischt do wor, deemols am 
summer ’74!

Grouss gi sinn déi zwee zu klierf, gewunnt hu si an der 
groussgaass an erënnere sech nach ganz gutt drun, wéi 
deemols do de chantchen wor, well d’strooss an eng 
foussgängerzon zréckgebaut gouf. Vill, a vrun allem gutt 
erënnerungen hunn déi béid och un de primär am ge-
bäi am schoulbierg, an eens si si sech bis haut, dass et 
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ausgesinn, wat déi meescht vun äis irritéiert an alt veron-
séchert! Dobäi sinn d’tania an d’sandra alles aneschtes 
wéi an “hirer” welt oder op sech focusséiert, ganz am gé-
igendeel, hir liewensfreed ass ustiechend, an hirt laachen 
grondéierlech a scho bal medizin!
Vläicht ass ee gudden deel vun all deem op deene béid 
hir kandheet zu klierf zréck ze féieren, un déi si bis haut 
aussergewéinlech schéin erënnerungen hunn, a sech 
richteg glécklech schätzen, do an néierewou aneschtes 
opgewuess ze sinn. Alles gouf a gëtt et zu klierf, vum bas-
ketterrain am klatzewee, dem park, dem bësch bis ue-
wenaus bei d’pateren, oder ënnenof d’foussgängerzon 
wou si vëlo a rollschong fuere konnten, an natierlech 
d’schwämm, déi ganz no bäi wor! Deemols hu si nach 
jiddereen zu klierf kannt, wousste ween an all haus géing 
wunnen, a woren alle béid zimmlech iwwerall gelidden. 
An an de scoute wore se, d’tania an d’sandra, well vum 
zweete schouljoer un, bis véierzéng joer, a parallel do-
zou am basketsclub. Genee sou gutt sinn den zwillingen 
hir erënnerungen un d’schoulzäit, an d’klass déi onheem-
lech zesummegehalen huet, vun der spillschoul bis an 
d’sechst schouljoer. De schock koum dunn, wéi sollt et 
aneschtes sinn, wéi op ee coup alles eriwwer wor, a wéi 
si hu missen op wolz an de lycée, wou sech eng ganz 
aner, eng komplett friem welt opgedin huet! Hei hunn déi 
béid den “ecg” gemaach, “commerce” wéi dofir gesot 
gouf, fir spéider een anstännege beruf ze hun! Mä well 
si einfach keng konkret virstellungen haten, a souguer 
nach op der 10e nit esou richteg woussten a wat fir eng 
richtung et spéider mol sollt goen, hu si op d’mannst emol 
ausserschoulesch een neie wee ageschloen, a ganz seri-
eux ugefaange sech fir d’musek z’intresséieren!
Den ofschloss zu wolz, eng 13e ecg, hunn d’zwillingen 
zimmlech desintresséiert, mä dofir awer ouni problemer 
färdeg gemaach, an nach virun all aner projet decidéiert 
sech e bësse geld ze verdingen. Deen eventuelle museks-
studium, dee si eigentlech du well geplangt haten, sollten 
a wollte si onbedéngt aus der eegener täsch bezuelen. Fir 

dat geld zesummen ze kréien, hunn déi béid ugefaangen 
ersetzen ze goen, an nom stage vun engem mount zu rei-
ler an der schoul stoung deem dunn näischt méi am wee. 
Et wor nit nëmmen eng aussergewéinlech erfahrung, mä 
an engem gewësse sënn esou eppes wéi eng revelatioun, 
vrun enger klass ze stoen a schoul ze halen, esou flott 
haten déi zwee sech dat nit virgestallt. Et sollt wäit méi 
wéi eng beräicherung fir si allebéid ginn, mä eng richteg 
vocatioun, sou dass sech ee ganz neie berufswee opge-
dinn huet, souwuel am enseignement préscolaire wéi och 
am primaire. Natierlech hunn d’schwesteren nach misse 
stagen a formatiounen hanner sech bréngen. Fir déi on-
sécher an nit ganz einfach situatioun als chargé hannert 
sech ze loossen, gounge si weider studéieren, déi kéier 
allerdéngs op d’uni lëtzebuerg, a parallel zur aarbecht. 
Dat huet sech iwwer véier ganzer joer gezunn, a wor 
wéinst dem opwand eng extrem stresseg affär, ouni va-
kanz, ouni fräizäit, a mat ganz villen entbierungen. Zan-
ter dësem schouljoer si si dann elo fäerdeg, zefridden a 
frou, a vrun allem diploméiert enseignanten, am komplex 
“schoul park housen”!

Wee selwer schoul hält an dës zeile liest, an natierlech 
och all déi aner, dee weess dass een ëmmer am liewen 
een ausgläich brauch, eppes wat dat alldeeglecht lie-
wenswäert mécht an iwwer villes ewech hëlleft. D’tandra 
an d’sania haten dat jo och scho fonnt, laang éier si 
sech fir d’schoulhalen entscheed haten. Dat “eppes” ass 
d’musik, déi di zwéi well als kanner gelauschtert hunn, 
ëmmer erëm an ëmmer nees, iwwerdeems si sech alt 
emol probéiert hunn instrumenter selwer ze bastelen, 
trommen aus bleche béchsen, gitaren aus dënnen holze 
placke mat lastiker bespaant, an däersgläiche méi! Vrun 
allem d’musik aus dem radio, deen doheem an engem 
stéck gelaf ass, oder placken, déi si sech ëmmer an ëm-
mer erëm op engem ale plackespiller ugelauschtert hunn, 
haaptsaach vill musik, a vun allem! Wéi déi béid bal 
foffzéng joer al woren, huet d’klierfer musik jonk leit fir 
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déi nei gegrënnten trommlerclique gesicht, an do hunn 
d’tania an d’sandra sech natierlech nit fléiwe gelooss. 
Deen eenzege marsch deen auswänneg ze léiere wor, 
haten déi zwee ganz schëtzeg drop, a well dat musizéie-
re mat deenen aneren zesummen hinnen esou vill spaass 
gemaach huet, wor d’decisioun séier gehol, fir an der 
klierfer musik nach een anert instrument ze léieren. Tenor-
saxofon wor deen éischte choix, mä där woren der well 
genuch do, sou dass just décke blech als alternativ a fro 
koum, zum beispill tuba. Mä do wore well zwee anerer 
amgaang ze léieren, awer ... trombone, sou dee ganze 
comité, wann d’tania an d’sandra sech géinge fir trom-
bone decidéieren, da wär schonn eppes méiglech, an et 
hätt een an engems esou eppes wéi eng diskussiounsba-
sis. Um späicher iwwerem musikssall louchen nach zwou 
al trombonen, déi d’zwillingen direkt mat heem kruten. 
Fir spillen ze léieren, goufe si dunn an d’klierfer museks-
schoul geschéckt, wou de blaise stélandre, deen eigent-
lech trompette-professer ass, hinne cours ginn huet. Direkt 

nom éischte joer, an der grousser vakanz, sinn déi zwee 
op libramont an eng “masterclass” geschéckt ginn, zing 
deeg laang intensiv coursen, déi et a sech haten. Véier 
verschidden enseignanten hu sech ëm déi béid ufänge-
rinne bekëmmert, an hinne bannent deene knapp zwou 
woche méi bäibruecht, wéi si wuel während véier joer 
an der klierfer musiksschoul geléiert hätten. An et huet 
sech rentéiert, d’tania an d’sandra haten nit nëmmen 
d’instrument entdéckt, wat hinnen allebéid sollt zanterhir 
onheemleche spaass a grouss satisfactioun ginn, si haten 
an engems d’nues an eppes gestach, wat si zanterhir nit 
méi lassléisst! Véier weider joeren nach sollte si an der 
summervakanz an déi “masterclasses” zu libramont zré-
ckgoen, an der schoulzäit hu si da virun an der klierfer 
musiksschoul beim blaise stélandre geléiert, a schliisslech 
do hiren éischte präis op der trombone gemaach! Een 
nächsten éischten trombone-präis, a gläichzäiteg am sol-
fège, hunn déi zwee uschléissend an der belsch zu ver-
viers gemaach, éier si zu léck am conservatoire ugehol 
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goufen, wou si nach dräi weider joere studéiert hunn. Si 
haten iwwerdeems vun der famill “anstänneg” instrumen-
ter geschenkt krut, fir d’tania sollt et eng bass trombone 
sinn an d’sandra spillt tenor trombone, sou dass sech déi 
béid zwillingsschwësteren op deenen zwee verschidde-
nen instrumenter super ergänzen! Nit nëmmen an der 
zäit, wéi si nach zu klierf an der musek woren, mä natier-
lech och am kader vun deene ville privaten optrëtter, déi 
si lues a lues ugefaangen hunn am ausland ze spillen! 
De wee dohinner, op grouss bühnen am ausland, deen 
huet sech awer op eng ganz bosseg manéier opgemaach! 
D’tania an d’sandra si well laang fans vum elton john, 
a woren natierlech schonns op deem engen oder anere 
concert vun him. Ënner anerem een am joer 1996 zu 
gent an der belsch, wou si nom evenement nach ee patt 
mat frënn aus england drénke gaange sinn, an een hotel 
direkt bei der flanders expo. Zoufälleg wor och grad dem 
elton john seng band an deem hotel ënnerbruecht, a wéi 
d’museker duerch d’receptioun spadséiert komm sinn, 

wollten d’zwillinge vun hinnen autogrammer hunn. Mat 
vun der parti wor dem elton john säin deemolege gitarist 
john jorgenson, ee besonnesch talentéierten a villgefrote 
museker, deen och well mam luciano pavarotti, bonnie 
raitt, bob dylan an enger ganzer rei anere grousse muse-
ker zesumme geschafft huet. Et koum een an d’gespréich, 
et gouf ee patt matenee gehol an e bësse gepotert, a well 
déi dräi sympathiséiert hunn, goufen d’email-adressen 
ausgetosch. D’tania an d’sandra hu sech eigentlech wei-
der näischt dobäi geduecht oder erwaart, si haten näm-
lech kee pipcheswuert driwwer verlaude gelooss, dass si 
trombonistinne wären! Sou wäit sou gutt, et huet een du-
erno méi oder manner sporadesch via email matenaner 
kontakt gehalen, an déi korrespondenz ni ganz opginn, 
sou dass am laf vun de méint esou eppes wéi eng liicht 
frëndschaft draus entstanen ass. Am joer 2000 dunn huet 
de museksvirtuos john (jorgenson), fir seng eege carri-
ère virun ze dreiwen, no sechs joer d’band vum elton 
john verlooss a seng eege grupp op d’bee gestallt. Déi 
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eng oder aner kéier, wann den john mat senger eegener 
formatioun an europa ënnerwee wor, sinn d’zwillingen 
op concerte lauschtere gefuer, op liverpool, edinburgh a 
london, an natierlech huet ee sech dono all kéiers nach 
gesinn, fir ee patt zesummen ze drénken, eppes z’iessen 
a gemittlech zesummen ze sëtzen! Längst wousst den 
john driwwer bescheed, dass seng béid inviteeën trom-
bonistinne wären, ëmmer nees huet hie gestëppelt, dass 
si dach emol hir instrumenter sollte matbréngen, mä esou 
richteg getraut hunn d’tania an d’sandra sech eigentlech 
ni. Bis deen dag am november 2003, wéi den john erëm 
op schottland-tour wor, an d’zwillingen natierlech nees 
invitéiert wore lauschteren ze kommen ... ënner der con-
ditioun, dass si déi kéier hir instrumenter géinge matbrén-
gen. An den optrag wor well direkt kloer an däitlech for-
muléiert, si sollten den thema vu “peter gunn” prouwen, 
an an engems den trombone-part aus dem neil diamond 
sengem “solitary man” léieren. Dat wor eigentlech fir déi 

béid musekerinne keen esou een onheemlech groussen 
défi, si hu sech déi béid museksstécker ugelauschtert, um 
piano d’nouten erausgeschriwwen, a wéi et sech gehé-
iert geprouft, a geprouft an auswänneg geléiert. Wéi si 
a schottland ukomm sinn, an dem john mëttes um sound-
check virgespillt hunn, wor  deen total begeeschtert a 
méi wéi zefridden. De concert owes war nit nëmmen eng 
formidabel erfahrung, an de publikum begeeschtert, mä 
vrun allem wor de gitarrevirtuos john vum tania a sandra 
iwwerzeegt. Eng ganz woch laang sinn déi béid mat op 
tournée gewiescht, duerch schottland an england, mä du 
wor d’schoulvakanz heiheem well nees eriwwer, a si hu 
mussen zréck op lëtzebuerg.

Den john huet et awer nit dobäi belooss, an d’zwillingen 
direkt fir eng nächst iddi begeeschtert, nämlech fir eng 
kleng tournée déi woch drop duerch frankräich, wou 
hien allerdéngs ee programm mat gypsy-jazz gespillt 
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huet. An et sollt erëm goe wéi déi kéier virdrun, d’tania 
an d’sandra kruten zwee stécker virgeschloen, déi si 
prouwe sollten, a woren domadder häerzlech invitéiert, 
nees emol op engem festival mat op d’bühn ze klammenl! 
Do wor et nit fir neen ze soen, och wann trombonen am 
“jazz manouche” eigentlech nit ganz vill verluer hunn! 
Mä et wor alt erëm ee vollen erfolleg, den john wor vun 
der klangfaarw begeeschtert, och wann äis trombonistin-
nen an dëser besetzung just neelech begleedung gespillt 
hunn. Zanterhir, also säit gutt eelef joer, sinn d’tania an 
d’sandra elo regelméisseg mam amerikanesche gitarre-
virtuos john jorgenson  ënnerwee, dacks fir e puer wo-
chen, heiansdo och just fir een eenzelne concert oder en 
eenzelt evenement, an ëmmer esou wéi d’schoulvakanzen 
hinnen dat erlaaben. Iwwert d’joeren huet sech de reper-
toire dobäi ëmmer méi erweidert. Déi gréissten éier, déi 
deenen zwee zoukomm ass, wor awer sonner zweiwel 
am juni 2005, wéi den john hinnen ugebueden huet, mat 
op dee groussen django reinhardt festival zu samois-sur-
seine spillen ze goen. Do dobäi koumen nach optrëtter 
an den u.s.a., an irland, italien, frankräich, däitschland, 
holland, england, schottland an dänemark wou d’tania 
an d’sandra vun anere grousse museker gehéiert, an du-
erno fir kuerz tourneeën engagéiert goufen, zum beispill 
vum bekannten australesche gitarrist tommy emmanuel, 
mat deem si also och opgetratt sinn. Oder dann den “je-
thro tull” gitarrist martin barre, an natierlech de lëtzebuer-
ger songwriter serge tonnar a seng formatioun “legotrip”. 
Och optrëtter an cd-opname mat aneren internationale 
an nationale musiker maachen déi zwee regelméisseg.

Vill, ganz vill dire sinn an de leschte joeren fir d’tania an 
d’sandra opgaangen, och wann een nit ëmmer weess, 
wat dass een dohannert erwaart! Am réckbléck, an an 
engems als asiicht fir hiert spéidert liewen ass den zwillin-
ge kloer, dass een d’wuert “ni” eigentlech nëmme ganz, 
ganz seele soll gebrauchen! Alles ass méiglech, souguer 
dat, wat ee sech an deene kéngsten dreem ni getraut hätt. 

Perséinlech ass all dat eng immens beräicherung, an huet 
deenen zwee hiert liewe komplett verännert. Aus deene 
relativ scheie kanner, déi si emol woren, sinn zwou frae 
ginn, déi matzen am liewe stinn an extrem oppen a po-
sitiv agestallt sinn. Duerch d’musek, duerch hir musek, hu 
si den zougang zu de mënsche fonnt, déi op der bühn, 
an déi déi komm si fir d’musek ze lauschteren a sech 
mat de musekerinnen a museker zesummen ze freeën! Et 
gëtt kaum eppes, wat méi positiv energie vermëttelt wéi 
grad just musizéieren, an ëmsou méi, wann een dat mat 
esou vill freed an engagement ka man, wéi d’tania an 
d’sandra et fäerdeg bréngen, a sech an engems selwer 
mat liewensfreed a groussem optimismus belounen. 

An dat kënnt definitiv och deenen zegutt, an hinne wuel 
als alleréischt, fir déi d’tania an d’sandra bis haut als ens-
eignanten do sinn, nämlech de kanner an hire respektive 
schoulklassen!

tania & sandra differding 
38, grand-rue  l-9710 klierf  tel. 2691 0556

sandra.differding@gmail.com 
tania.differding@gmail.lu
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