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steet, den thierry mersch ass a bleift een éisleker, a bei 
him, a sengem duerf zu hengescht, hate mir äis rendez-
vous ginn, kiermessonndeg, fir ee klengt gespréich, bei 
deem mir eng nach relativ kuerz, awer ganz mouvemen-
téiert carrière wollte revue passéiere loossen. Zu enger 
richteger kiermes gehéiert natierlech ee kiermesconcert, 
dat wor am kulturzenter zu hengescht, sonndes mëttes, 
de sall wor voll an d’musek a form, vir an der éischter rei 
um saxofon alt souz voll konzentréiert den thierry, houf-
reg deel vun deem klengen duerfevenement a vu senger 
fanfare ze sinn! Spaass un der musek och, a freed un der 
saach an un de leit, un deenen déi aktiv matgemaach 
hunn, an deenen déi an enger gemittlecher ambiance 
mat famill a frënn den nomëtteg genoss hunn.
Wéi mir herno an der stuff souzen, e puer honnert me-
ter vum kulturzenter ewech, den thierry nach ëmmer an 
der museksuniform, huet et bal geschéngt, wéi wann et 
näischt méi selbstverständleches fir hie géif, d’musek, an 
d’famill, déi dozou gehéiert! “Ech sinn immens frou mat 
menger famill!”, hat den thierry mir well um tëlefon gesot, 
wéi mir den datum fir äist klengt gespréich ausgemaach 
haten, an dass ech do fir e puer stonnen als friemen an 
der famill sollt stéieren, dat wor keen thema.
Wou dass ee gebuer ass, an der stad oder zu klierf an 
der maternité, huet also näischt domadder ze dinn, als 
wat dass ee sech duerno fillt! Zemools den thierry bal ëm-
mer zu hengescht gelieft huet, do grouss ginn ass op der 
haaptstross, déi d’duerf an zwee spléckt, nach ëmmer, 
och wann an de 70er vill manner autoen derduerch ge-
rannt si wéi haut! Mä d’strooss gehéiert nun emol dozou, 
zu hengescht, an d’leit hunn nach ëmmer domadder ge-
lieft, an och meescht op der strooss, oder um trëttoir, wou 
den thierry als bouf gespilt huet. Éischt souveniren un do-
heem, déi ginn allerdéngs op hëpperdang, d’mamm wor 
léierin, an d’famill huet dowéinst op der schoul gewunnt. 
Kee wonner, dass den thierry dacks no der schoul an der 
mamm hirem klassessall ronderëm geturnt huet, et gouf 

Iwwer dee schwéieren exercice, de schoulsall an d’show-
bühn vun enaner ze trennen!

Streng geholl, wann een an der stad “am bohler” gebuer 
ass, wat ass een dann, éisleker oder stater? D’äntwert 
ass ganz séier geliwwert, a wann ee bis zwee wuert 
mam thierry mersch geschwat huet, stellt sech déi topeg 
fro souwisou nit! “Soll ech meng mamm bis eraruffen, 
da ka si dir erzielen, wéi et deemools war?” Natierlech, 
duecht ech a sot ech, wéi mir op engem verreente sonn-
deg am mee, am spéiden nomëtteg zu hengescht op der 
haaptstrooss am haus vun der mamm hirer sëschter sou-
zen, nom kiermesconcert am kulturzenter. Déi ganz famill 
hat sech déi aner säit vum hausgank an der stuff ron-
derëm de kaffisdësch versammelt, et huet een d’laachen 
an d’geckse bis eriwwer an déi gutt stuff héieren, wou 
den thierry an ech äis zréckgezunn haten, fir iwwer fréier 
zäiten ze schwätze, an iwwer beruff a berufung. Am mët-
telpunkt also zwou ganz ënnerschiddlech carrièren, déi 
vum schoulmeeschter an déi vum sänger, well béides ass 
hien, den thierry mersch, dee ganz villen, virop am aus-
land bekannt ass als de grousse finalist a gewënner am 
beräich gesang op de “World Championships of Perfor-
ming Arts 2011” zu hollywood, vu wou hien ënner méi 
wéi 3000 konkurrentinnen a konkurrenten dee wor, dee 
finalement eng gold-, dräi sëlwer- an eng bronzemedaille 
mat heem bruecht huet! 

Streng geholl huet also alles op der arelerstrooss ”am 
bohler” ugefang, wou dem thierry seng mamm de 16. 
november 1971 accouchéiert huet. Hiert kand krut si lé-
iwer do as wéi an der maternité vun der cliärrwer klinik, 
esou vill bekannten haten hir dovunner ofgeroden. An 
der klinik dr. bohler wor et zwar villeg méi deier, mä dofir 
huet awer alles gestëmmt, den encadrement, d’gebuert, 
an och d’nosuerg! Mä egal wat am acte de naissance 
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immens vill z’entdecken, an do stoung déi grouss tafel, 
op déi een esou schéi mole konnt. Vun hëpperdang ass 
d’famill dunn op hengescht geplënnert, nees op d’schoul, 
dài zäit iwwer wou d’elteren, op der haaptstrooss een 
haus gebaut hunn! D’schoul wor also ëmmer bestanddeel 
vum thierry sengem liewen, an dass hie schoulmeeschter 
gouf, dat louch bal op der hand! Den hengeschter schoul-
haff war versammlungspunkt, wou d’kanner sech getraff 
hunn, fir zesummen ze spillen. Hei konnte si mat kräid 
op de buedem molen, oder mat de jicke spillen, vun hei 
aus hu si sech op de wee gemaach, fir op beem oder an 
der natur buden ze bauen, mol op där enger, mol op där 
aner säit vun der haaptstrooss.
D’schoule woren nach aneschtes opgedeelt, d’spillschoul 
huet den thierry zu fëschbech gemaach, dunn d’1. an 
d’2. schouljoer zu léiler, d’3. an d’4. zu hengescht, an 
d’5. an d’6. zu hëpperdang. D’kanner goufe mam klenge 
giele schoulbus hin an hir gefouert, dat ass jo dacks well 
aventure genuch, an net ëmmer ganz ongeféierlech! Als 
kand denkt een natierlech net dorunner, genee sou wéineg 
wéi den thierry sech gedanken driwwer gemaach huet, 
wéi hien op eemol seng eege mamm als léierin um pult 
sëtzen hat. Dat eenzegt wat eigentlech changéiert huet, 
wor d’tatsaach dass d’mamm als léierin vläicht méi streng 
mam thierry wor wéi mat deenen anere kanner an der 
klass! Bal d’nämmlecht behandelt wéi all déi aner also, 
an am duerf wor den thierry nit de bouf vun der léierin, 
mä ganz einfach a fir d’kanner alleguer, ee wonnerbare 
spillkomrod! Spillen ass natierlech dat, u wat den thierry 
sech direkt erënnert, wann een hien op seng kandheet 
uschwätzt, spillen, an ëmmer déi ganzen zäit dobaussen, 
summer wéi wanter. Kee wonner, dass eng abberzuel 
erënnerungen do sinn, un d’frënn an d’frëndinne vun 
deemols, un d’duerf hengescht, an deem et villeg méi 
bauerebetriber ginn huet wéi haut, a souguer e puer kleng 
duerfbuttiker. Veräiner awer, där goufen et bal keng, just 
d’duerfmusek, an zu engem gewëssen zäitpunkt och 
d’lasep, an déi bal all d’kanner aus dem duerf gaange 
sinn. A well et esou wéineg aner distractioun gouf, hunn 
déi meescht bouwen a meedercher dann och eng kéier 
d’nues an de musekssall era gestach, fir ze wësse wat fir 
instrumenter dass ee léiere kéint. Den thierry wollt zwar 
eng klarinett, hien huet awer gemengt dat instrument 
géing saxofon heeschen, a sou huet hien et och genannt, 
wéi hie gefrot gouf, wat dass him géing spaass man. 
Sou koum hien zum saxofon, an ass bis haut dobäi 
hänke bliwwen! Musek léiere konnt een an de solfège- 
an instrumentecoursen, déi an der gemeng ugebuede 
goufen, awer just déi béid éischt joeren, duerno huet 
den thierry missen zwee mol d’woch op dikkrich an de 
conservatoire gefouert ginn, wou hien nach sollt piano 
léieren.
Op de gesank koum den thierry, wéi hie vun enger 
tata ee plackespiller geschenkt krut an ugefangen huet, 
déi däitsch lidder no ze sangen, déi deemols an der 
hitparade woren. Éischter zoufälleg hat hien also eppes 
entdeckt, wat hie bis haut net méi lass léisst, de gesank. 
Hie goung 1997, parallel zum “iserp” ze walfer, weider 
zu dikkrich an d’museksschoul, an huet do beim nadine 
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milmeister “chant” gemaach, klassesche gesank also. Et 
wor eng ganz wichteg zäit, well vun deem wat hien do 
geléiert huet, profitéiert den thierry bis haut a setzt et 
regelméisseg bei senge gesanksoptrëtter an! Bis dohinner, 
bis op d’bühn, wor et allerdéngs nach ee gutt stéck an 
alles aneschtes wéi liicht, mä wann ee bis zerguttstert 
vun enger iddi gepak ass, da gëtt et eigentlech néierens 
barriären! Sech op d’eege bee stellen, dat wollt den 
thierry sou séier wéi méiglech, nit am klassesche gesank, 
mä am beräich pop. Mat senge knapps 18 joer huet hie 
geleeënheete gesicht, fir virun engem publikum op ze 
trieden. Déi éischt méiglechkeet, déi sech gebueden huet, 
war een zeltfest zu heesdref an der wëntger gemeng, wou 
ee karaoke-concours ofgehale gouf. An, o wonner oder 
och net, den thierry huet “haut la main” gewonnen, a wor 
selwer am meeschten iwwerrascht. Op grond vun dëser 
positiver erfahrung sollt et dann elo poulriicht mat ville 
weidere concourse virugoen, ëmmer nees ... an dobäi 

wor längst déi kéier vrun der “éischter kéier”, nämlech 
eng nach méi fréi, eng alleréischt experienz, vergiess. 
D’zeltfest zu heesdref wor wuel tatsächlech déi éischt, 
wou hie virun engem publikum opgetrueden ass, do 
virdrun hat et awer well ee concours an der stad ginn, fir 
deen deen ambitionnéierten, zukünftege sänger ugemellt 
wor, mä wou hie guer net ugetrueden ass! D’angscht wor 
einfach ze grouss, et huet un deem néidege selbstvertraue 
gefeelt, sou dass den thierry kuerz vrum optrëtt beim 
organisateur ugeruff huet, a sech krankheetshalber 
ofgemellt huet! Den trac virun all optrëtt ass awer bis haut 
bliwwen a bestanddeel vun all performance, déi lescht 
puer minutten éier et lass geet, éier et heescht eraus op 
d’bühn, wou him ëmmer erëm déi selwecht fro duerch 
de kapp geet, nämlech firwat dass hie sech dat undeet! 
Déi selbstzweiwel sinn awer ëmmer no den éischten täkt 
musek fort, zum gléck, soss hätt den thierry wuel net 
kënne weider u senger carrière schaffen. Déi éischt ganz 
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grouss, a richteg erausfuerderung nämlech, virun engem 
jury a ganz ville leit am sall, dat wor 2006 zu housen am 
park um concours “no limits, searching the voice”, deen 
d’dikkricher musek organiséiert hat. Grad just zu housen, 
wou hie schoul hält, a wou all seng schülerinnen a schüler 
mat den elteren op d’resultat gelauert hunn. Fir de fall, 
dass den thierry sollt wannen, hat d’elterevereenegung 
well virgesuergt an all kand aus der klass eng rous an 
d’hand ginn. Wéi den thierry huet missen op d’bühn, fir 
als gewënner vum concours nach emol säi lidd ze sangen, 
sinn um enn d’kanner eropkomm, an hu sech ronderëm 
hire schoulmeeschter opgestallt, mat de blummen am 
grapp. Et wor nit nëmmen ee ganz emotionale moment, 
mä ee schlësselerliefnëss fir eng carrière, déi vun elo u 
méi staark a richtung professionalismus sollt goen. De luc 
rodenmacher, den dirigent vun der dikkricher musek, huet 
dem thierry proposéiert, an engem professionelle studio 
eng cd mat kannerlidder opzehuelen. Een éisterräichesche 
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gi vun ufank un an esou eng museksproduktioun mat 
agebonnen, si hëllefen d’texter schreiwen a musizéieren, 
si sangen natierlech d’lidder op cd, a kënnen aktiv 
bei der konzeptioun vum plakkecover matschaffen. 
D’kanner erliewen den thierry dobäi net nëmmen als 
hire schoulmeeschter, mä virun allem als mënsch, als 
museker, als sänger, an als virbild. Et ass eng grouss a 
béidsäiteg beräicherung, an natierlech wiisst eng klass 
op déi manéier onheemlech zesummen. Dobäi sollt ee 
wëssen, dass am laf vun de joeren a bis haut iwwer 
25.000€ zesummekomm sinn, a weidergereecht goufen. 
Ouns ze vergiessen, dass d’lidder op radioe gespillt 
ginn, an an däitschland an den charts opgedaucht sinn, 
beim internetsender “radio timetravel” hat déi housener 
schoulklass et souguer bis op déi éischt plaz gepackt!

Den dram, mat deene villen eenzelnen dreem, e geet 
an engem stéck weider. No enger éischter benefice-cd 
zesumme mam roland meyer opgeholl («meng hand» 
fir d´fondation grand-duc henri grand-duchesse maria 
teresa), no engem éischten album am joer 2009, 
no engem éischte kontrakt mat engem professionelle 
label, no enger abberzuel optrëtter, ëmmer méi dacks 
och am ausland, gouf den thierry enges daags op de 
concours “World Championships of Performing Arts” 
zu hollywood opmierksam. Hien hat bis dohinner 
well bei ville gesangsconcourse matgemaach, an déi 
meescht haushéich gewonnen. Op hien eventuell vum 
erfolleg verwinnt wor, an elo op d’ganzt wollt ukomme 
loossen? Wéi och ëmmer, den challenge lëtzebuerg ze 
vertriede wor enorm awer superintressant, an dofir huet 
den thierry den organisateuren zesumme mat senger 
kandidatur ee ganz voluminéisen dossier eragereecht, 
mat allen opnamen, déi hie bis well op cd erausbruecht 
hat! De 26. dezember 2010, quasi als liicht verspéide 
chrëschtdagscadeau, koum dunn de mail, deen de wee 
op hollywood zerguttstert sollt opman: “Congratulations”, 
stoung an deem schreiwes, “you are going to represent 
Luxembourg”! Véier lidder a véier verschiddene kategorie 
hu missen eragereecht ginn, eng eegekompositioun, 
awer och ee musicalextrait, pop an “original” also op 
lëtzebuergesch. A streng genormt wor dat, just eng 
minutt zäit hat den interpret, mat sengem lidd de jury 
z’iwwerzeegen, wor een eng sekonn driwwer, wor dat 
automatesch d’disqualifikatioun. Bis op de concours, bis 
op d’weltmeeschterschaft déi aner säit vum globus reesen, 
ass natierlech eng weider erausfuerderung, well se muss 
finanziell gemeeschtert ginn, mat hëllef vu sponsoren. 
Den thierry hat nees emol gléck, well de kulturministère, 
d’nordstadgemeng an eng reesagence hir participatioun 
zougeséchert hunn. Fir dëse concours woren aus der 
ganzer welt eng ronn 30.000 kandidaturen erakomm, 
3000 goufen der fir hollywood nominéiert, a lues a lues 
sinn et der, no all virronn, ëmmer manner ginn, bis dass 
den thierry ënner de semi-finaliste wor. Allerspéidestens 
elo, sou huet hie sech ageriet, wär den dram ausgedreemt 
an d’zäit komm, fir sech ëm d’reckrees ze bekëmmeren! 
D’halleffinale vun dëse “weltmeeschterschaften” hu moies 
ëm 9 auer ugefangen, den thierry duerft eent vu senge 

produzent, dee kuerz drop zu lëtzebuerg op besuch wor, 
ass op dem thierry seng stëmm opmierksam ginn, a wollt 
de sänger onbedéngt kenneléieren. Eng weider dir goung 
op, an an engem professionelle studio am vorarlberg an 
éisterräich ass dunn déi éischt eegen cd opgehol ginn, 
eng ganz ustrengend aarbecht, zwielef lidder woren op 
dësem album, dee bannent just emol véier weekenddeeg 
enregistréiert gouf.

Ee kannerdram ass wouer ginn, a geet bis haut 
weider! Parallel dozou engagéiert den thierry sech 
mat de schoulkanner aus der housener gemeng, quasi 
an engem bi-annuelle rhythmus, fir eng benefiz-cd ze 
produzéieren. Dat ass ee ganz wichtege pädagogesche 
projet, zesumme mat der ganzer schoulklass, an ëmmer 
fir ee gudden zweck, zum beispill zu gonschte vu 
stroossekanner a kolumbien, oder fir ënnererniert kanner 
am niger. D’schoulkanner aus dem thierry senger klass 
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véier lidder sangen (You Raise Me Up / Josh Groban), 
an nees emol koum déi ongleeflech nouvelle, dass hien et 
eng weider kéier gepackt hat, also du bis an d’finale! Just 
emol fënnef sänger woren iwwreg bliwwen, een dovunner 
den thierry, “representing Luxembourg”. A wat kee fir 
méiglech gehal hat, an hie wuel am allerwéinegsten, 
den thierry stoung kuerz virum titel “Grand Champion of 
the World”, aus deem klengen hengescht am cliärrwer 
kanton, op d’showbühn zu hollywood am amerikanesche 
bundesstaat kalifornien, an do vun engem professionelle 
jury op déi zweet plaz gewielt, an der kategorie “gesank” 
vun de “World Championships of Performing Arts”! Den 
thierry krut eng goldmedaille, well hie bis an d’finale 
komm war, wou hien “You raise me up” gesongen hat. 
Fir seng aner prestatioune gouf et eng bronze-, an dräi 
sëlwermedaillen an deene véier kategorien, wou hien 
ugetruede wor.

Een neie produzent gouf op de lëtzebuerger sänger 
opmierksam, zu london ass kuerz drop den zweete 
solo-album opgeholl ginn, an den thierry ass an der 
tëschenzäit déi offiziell publicitéitsstëmm vun enger 
grousser däitscher automobilmarque. Villes däit dorop 
hin, dass déi grouss carrière eigentlech réischt elo esou 
richteg ugefangen huet, electro-pop ass eng musikalesch 
richtung, déi méiglech kéint sinn fir den drëtte soloalbum, 
an zwar ënnert engem däitsche label, an och en neie 
manager, ee lëtzebuerger déi kéier, kéint sech an zukunft 
ëm dem sänger säi musikalesche wee bekëmmeren. Den 
dram, dee mat de villen dreem dran, geet also weider, 
bis wouhin a wéi laang nach, sief emol virleefeg dohi 
gestalt! Den thierry mersch huet nämlech net nëmmen 
eng, mä direkt zwou grouss vocatiounen a sengem 
liewen, de schoulsall an d’showbühn, an allebéid si se him 

onheemlech wichteg, un d’häerz gewuess. Et bleift just 
ze hoffen, dass hien ni ze wiele brauch, ni eng decisioun 
huele muss, tëscht deem engen oder deem aneren. Hien 
ass mat läif a séil a béide beräicher doheem, a brauch 
se fir säi liewen ze liewen, d’kanner am klassesall, an de 
kick op der showbühn! A vrun allem mécht hie béides 
immens gär, schoul halen a sengem housener klassesall, 
a sangen op de groussen a manner grousse bühnen 
uechter d’ganz welt, als éisleker jong, duerch an duerch!

merthilu@yahoo.de


