
Ma wee weess schonn am viraus, ganz fréi, wat vläicht 
dorausser gëtt, aus enger éischter bühnenerfahrung, aus 
engem éischte kontakt mam publikum!? Fir deen een ass 
et dee rengsten cauchemar, fir deen aneren den ufank 
vun enger passioun, déi déif bannendra just drop ge-
lauert huet, waakreg gemaach ze ginn. Wat awer ëm-
mer bleift, bei jidderengem, deen dat erliewt huet, ass 
d’erënnerung un deen alleréischte schrëtt op d’brieder, 
aus der däischtert eraus an dat hellt liicht, wou een de 
publikum nit méi gesäit, ma just spiere kann.
Wa mer ganz vir ufänken, an der “liewensgeschicht” vum 
marie-jeanne jacobs, da wor dat d’gebuert am summer 
1967, zu klierf an der klinik, do wou haut d’fleegeheem 
ass! Op diänjen, do wou d’famill jacobs gewunnt huet, 
sinn et eng siwe kilometer, keng distanz, ma ween 
d’géigend kennt, weess dass welten dertëscht leien! Do-
heem, zu diänjen, ass d’marie-jeanne op engem haff op-
gewuess, mat ville gesëschter, an dat eenzegt wat wuel 
aussergewéinlech wor, däerft d’tatsaach gewiescht sinn, 
dass d’mamm léierin wor! D’haus, an deem d’marie-
jeanne grouss ginn ass, huet nach haut den numm “a 
bungerts”, och wann de bongert well laang nit méi do 
ass, well d’bridder spéider den haff vergréisstert hunn. 
Ma an de 70er wor “a bungerts” nach ee klenge bau-
erebetrib wéi vill anerer an der géigend, e puer kéi am 
stall, a fir d’ganz famill aarbecht um feld. Vrun allem 
eng schéin an einfach kandheet, summer wéi wanter do-
baussen, dräi grouss bridder, an nach zwou méi jonk 
schwësteren! Eng kandheet, vun där bis haut vill biller 
als erënnerung bleiwen, kanner déi stoppches spillen, an 
elteren déi dobausse mat den noperen stinn ze uuchten! 
Da wor et awer och d’primärschoul, dat éischt schouljoer 
zu béien, dono an d’interkommunal schoul zu wëntger, 
dat wor d’zentralschoul vun deene véier éischte gemen-
gen, déi am land fusionéiert hunn! An och deemols well 
een éischte kontakt mat der musek, mat siwe joer, an der 
cliärrwer musek, an dono zu wëntger.

Eng liewensetapp, 
tëschent diänjen an dikkrich ... 
an de wee vum duerftheater bis 
bei däitsch literaturklassiker! 

Mir haten äis, fir d’virbereedungsgespréich, rendez-vous 
ginn an engem gemittleche lokal, op der streck tëscht dik-
krich an diänjen. D’plaz fir sou ee gespréich ass nit egal, 
et sollt schonn am éisléck sinn, fir äis erëm ze gesinn an 
iwwer dat ze schwätze wat an de leschte joere war a ge-
schitt ass, a fir ze gesinn, wéi et weider goung a wat aus 
deem ginn ass, wat ee sech deemools nit konnt virstellen! 
Zwou stonnen, oder méi souze mer wuel zesumme, fir 
ales op ze frëschen, an neies, wichteges gewuer ze ginn, 
an op ze schreiwen!
D’marie-jeanne jacobs ass actrice, duerch an duerch, a 
vrun allem an hiren texter, an hirer literatur ënnerwee, 
och dee mëtteg, wou mir zesumme souzen. Verspillt, 
grouss aën, déi vill laachen, hänn, déi schwätzen, an 
eng gefälleg stëmm, déi rassuréiert!  D’schauspillerin 
hat den owend virdrun een optrëtt, ee programm mat 
literareschen texter, an du samschdes moies eng éischt 
prouf, fir een neie spektakel, éier mir äis du mëttes zäit 
gehol hunn, bei enger taass téi, a villen erënnerungen! 
Theater bréngt bekanntlech op, an hanner der bühn di 
ënnerschiddlechst leit zesummen, ganz dacks huet een 
déi vill a laang prouwen, an och déi sëllechen optrëtter 
iwwer zäit, fir eppes méi iwwer dee mënsch gewuer ze 
ginn, deen nieft engem an engem kostüm, an an enger 
roll ganz secher eng aaner impressioun hannerléisst, wéi 
wann een aus dem publikum erop op d’bühn kuckt!
Eng gewësse complicitéit bleift bestoen, och wa joeren 
dotëscht leien, a wa sech fir jiddereen aner weeër opge-
doen hunn, a wann ënnerwee esou munneches aneschtes 
koum, wéi ee geduecht hat dass et am fong sollt a misst 
goen!
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No der primärschoul goung et op dikkrich an d’pensionat, 
“interne” natierlech, wat ee grousse changement sollt be-
deiten! Vill léieren, just ee mol an der woch ausgang, 
dann nees léieren an nach eemol léieren, bis et de week-
end heem goung. Dikkrich huet déi jonk schülerin awer 
staark geprägt, eng schéin, hell stiedchen mat vill flair, 
sonneg an um waasser! An dikkrich hat an huet ee con-
servatoire, wou d’marie-jeanne als clarinette-schülerin 
am cours bei engem geléierte schräiner wor, dee musek-
senseignant gouf, an d’schräinerei als hobby sollt weider 
féieren. Dat ass sécher nëmmen een detail, an dach wor 
et déi buedembestännegkeet, déi dem marie-jeanne an 
engems eng gewësse secherheet ginn huet! Mat der ak-
tiver musek sollt et awer iergend eng kéier eriwwer sinn, 
den deeglechen zäitopwand fir ze prouwe verlaangt 
ganz vill disziplin, an d’resultat gesäit an héiert een zum 
dackste réischt laang joeren dono! Wat awer bliwwen 
ass, bis haut, dat ass dem marie-jeanne seng grouss léift 
fir d’musek, an den accès zu quasi alle genren. 
Parallel gouf et awer och doheem zu diänjen duerfthea-
ter, gespillt vum club des jeunes. Näischt ongewinntes, 
ma deen annuellen dräi-akter, an eng éischte kéier och 
mat enger klenger roll fir d’marie-jeanne. Et sollt awer 
eng erniichterung, jo bal eng enttäuschung ginn, wéinst 
dem stress a wéinst der Konfrontatioun mam publikum, 
an der angscht, méiglecherweis nit op der héicht ze sinn. 
Den “trac”, deen ëmmer dozou gehéiert, mol méi mol 
manner staark, ass am ufank nëmme schwéier ze geréie-
ren, an ëmsou méi, wann ee mat fofzéng oder siechzéng 
joer op der bühn debutéiert, an enger roll, an déi een 
eigentlech esou ganz richteg och wuel nit passt! 
Dono wor et mol fir eng zäit eriwwer mam theater, bis 
dass d’marie-jeanne geplënnert ass, op wal bei grouss-
bus! Natierlech gouf et och do duerftheater, a jonk leit 
déi gespillt hunn, an et gouf vrun allem ee regisseur, 
dee wousst wéi e seng leit konnt motivéieren. Et wor an 
engems fir d’marie-jeanne eng ausgezeechent méiglech-

keet, sech an der neier communeautéit an ze liewen, 
aner leit kennen ze léieren, nei frënn ze fannen, a vrun 
allem, sech mam theater vertraut ze man, de stress ze 
meeschteren, a lues a lues freed um spillen ze kréien! 
Den déclic koum dat joer drop, wéi déi ganz équipp zu 
wal “d’mausfal” gespillt huet, eng lëtzebuerger versioun 
vun der agathie christie hirem bekannten zwee-akter. Mat 
dëser productioun hat déi jonk actrice op ee mol sou 
richteg “blutt geleckt”, an d’theaterspillen an déi laang 
viraarbecht gouf zum gellege spaass! Eng weider a wich-
teg etapp wor kuerz drop d’mataarbecht am groussbus-
ser ensembel “schankemännechen”, mat deem de jemp 
schuster all zwee joer mat richteg groussem opwand een 
historesche fräiliichtspektakel op d’bühn bruecht huet. 
Méi wichteg ass awer wuel, wat aus der équipe vu wal 
ginn ass, déi leit hunn nämlech ee cabaret-ensembel, de 
“feierstëppler” gegrënnt, deen et bis haut nach gëtt.
Mat 34 joer dunn, a mat der asiicht, dass et ni ze spéit 
ass, fir sech weider ze bilden, huet de wee an den ettel-
brécker conservatoire gefouert, fir “Sprecherziehung und 
Vortragskunst in deutscher Sprache“. Dat ass natierlech 
eng grouss erausfuerderung, een engagement, a vrun 
allem am ufank eng Konfrontatioun mat groussen auteure 
vun der däitscher literatur, a gudden texter, mat deenen 
ee sech ausenaner setze muss. Dat féiert nit nëmmen zu 
enger ganz anerer siicht an  enger neier liesweis vun der 
literatur, ma dat ass doriwwer eraus eng perséinlech be-
räicherung, allerdengs och verbonne mat concoursen an 
examen am conservatoire. Automatesch och eng afrostel-
lung vu sech selwer, ouns den défi erof ze spille, sech als 
erwuessene vrun ee jury ze stellen!
D’literatur gëtt spéidestens elo fir d’marie-jeanne zu en-
gem zentralen thema, ouns deen d’schauspillerei nit méi 
méiglech ass. Allerdings brauch een accès dozou, an 
dësem fall zu der däitscher literatur, an déi dire maachen 
zum gléck déi professionell enseignanten am ettelbrécker 
conservatoire op. Diren zu de grousse klassiker, awer 
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och zu leit wéi ingeborg bachmann, annette von dros-
te-hülshoff, hans arp, helmut heißenbüttel, hans magnus 
enzensberger, ror wolf, oder nach kurt schwitters, secher 
manner bekannten nimm, an déi een nit onbedengt an 
der schoul kennt, an appreciéiere léiert! Dës, an aner au-
teuren, a vrun allem hir wierker sinn natierlech d’grondlag 
fir de cours, dee mat däitscher dictioun ufänkt, éier 
d’texter dann analyséiert an zerpléckt ginn. Da geet et 
viru mat der recitatioun, an et gëtt un der konscht gefeilt, 
d’texter esou eriwwer ze bréngen, dass se och engem 
grousse publikum zougängeg ginn. Dat setzt natierlech 
d’bereetschaft viraus, sech selwer kritesch ze gesinn, an 
u sech schaffen ze loossen. Schliisslech steet den text ëm-
mer am mëttelpunkt, egal a wat fir enger stëmmung dass 
d’spriecherin op der bühn ass. 
Muss een dofir vun ufank u begeeschterung fir d’lyrik mat-
bréngen, oder kann een deen engagement am laf vun de 
joeren entweckelen, a spaass dru kréien? D’äntwert ass 
ganz secher jo, sou laang et stëmmeg an éierlech bleift. 

Um marie-jeanne, wann et op der bühn steet, ass et also, 
dëst mat der néideger sensibilitéit un de publikum weider 
ze ginn. Am beschten ass et, wann dorausser esou eppes 
wéi eng rees gëtt, andeems ee sech op den text aléisst, 
an iwwer dem nolauschtere vergësst, dass et am fong 
gehol lyrik ass. An da gëtt et kee méi ee grousse luef, 
wéi wann een no der virstellung merci fir dee wonner-
schéinen owend gesot kritt, a wann d’leit entspaant heem 
ginn, mat engem gudde gefill, a mat enger positiver 
astellung zur literatur!
A grad just, de kontakt mam publikum, wéi gesäit d’marie-
jeanne jacobs deen? Dat ass, no all deenen joeren, no all 
deenen erfahrungen, a vrun allem no der entwécklung, 
vum duerftheater bis bei literaturklassiker längst ee kom-
plett aneren! Haut freet sech d’actrice op de publikum! 
Ma d’kënschtlerin, d’actrice selwer, wéi erlieft si, hir per-
séinlech evolutioun? Intressanterweis als esou eppes wéi 
eng ergänzung, a méi wéi ee mol als eng befreiung vu 
conventiounen a festgeluegtene schemen. Den theater an 
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d’spill op der bühn loossen et zou, ganz perséinlech gefil-
ler a stëmmungen aus ze drecken, déi am alldag hanner 
maske verstoppt sinn. An et gëtt souguer méiglech, duerch 
d’spill op der bühn stress an ierger op der aarbecht ze 
verschaffen an of ze bauen! 
Perspektiven op alle fall, déi d’marie-jeanne sech am laf 
vun der zäit nit nëmmen zougesteet, ma ganz bewosst 
plangt, d’schauspillerei also als befreiung, vun deem mo-
ment un, wou een de métier an deem mooss beherrscht, 
fir d’roll an den text esou ze feilen, dass een amstand 
ass déi ënnerschiddlechst facetten an nuance fir sech 
selwer ze notzen. Sou kann d’actrice all eenzel nuance 
asetzen, déi an enger roll stiechen, an natierlech fir sech 
selwer gëlle léisst. An dat ass eng fräiheet, déi wuel just 
déi hunn, déi sech mat der konscht, an all hiren ënner-
schiddleche forme, kënne matdeelen.
Theater deemno, als ausgläich zu der aarbecht, eventu-
ell souguer als therapie, oder ass dat ze wäit gegraff? 
Bestëmmt nit, däers ass sech d’actrice secher, och wann 

d’gesellschaft esou usiichten an argumenter nit ëmmer 
gäere gëlle léisst. Da schonn éischter sport, als ausgläich 
zur aarbecht, lafe goen zum beispill, oder sech an de 
concert oder an de kino setzen. A wee, wéi d’marie-
jeanne, op senger schaff mat kranke leit ze dinn huet, 
an an deem beruf och muss mat groussem stress kën-
nen ëmgoen, dee freet sech natierlech den drock an 
d’belaaschtung duerch konscht kënnen of ze fiederen an 
aus ze gläichen. 
Natierlech ass an deem ganzen zesummespill och 
d’bewegung dobaussen an der natur wichteg. D‘natur, 
déi bis haut eng essentiell roll spillt, am marie-jeanne sen-
gem liewen, a sief et nëmme mat engem spadséiergank 
laanscht d’sauer, den dag no enger ustrengender theater-
première, oder no enger laanger a schwéierer schicht op 
der aarbecht. Villes kënnt zesummen, a muss klavéieren, 
d’bühn an d’schauspillerei, d’harmonie an d’rou dobaus-
sen an der natur, wou d’luucht ass, déi richteg luucht, déi 
déi wierklech wichteg ass, also nit aleng d’liicht vun de 
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bühnescheinwerfer. An dës sensibilitéit fir d’natur geet se-
cher zréck op d’kandheet, op d’liewen um haff, deemols 
zu diänjen, wou sech alles an der natur, a mat der natur 
ofgespillt huet!
Wat ass dann eigentlech dovunner bliwwe, vun diänjen, 
wat fir eng plaz huet d’duerf bis haut am liewe vum marie-
jeanne, a wat ass bliwwen, déif bannendran? Bestëmmt 
méi wéi nëmmen erënnerungen a biller, zu diänjen gouf 
ëmmerhin de grondsteen geluecht fir d’opfaassung, 
d’schéinheete vum liewen nit nëmmen z’erkenne, ma 
sech drop an ze loossen, a se och zou ze loossen! Dozou 
hu fréier, als kand an um haff, zertéitsche knéie gehéiert 
an jeans fir driwwer ... haut kënnt nach eng weider astel-
lung dobäi, nämlech dass d’zil do ass, wou een ni wäert 
ukommen, och d’actrice marie-jeanne jacobs nit.

Also gëlt de wee dohin, an et gëllen déi leit, déi bereet 
sinn, ee stéck vun deem wee mat ze goen ... 
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