
André	  van	  Vliet	  werd	  geboren	  op	  18	  Augustus	  1969	  in	  Benschop.	  Op	  9-‐jarige	  leeftijd	  
begeleidde	  hij	  de	  kerkdiensten	  in	  zijn	  woonplaats.	  Lessen	  volgde	  hij	  bij	  de	  bekende	  organist	  
Herman	  van	  Vliet	  die	  hem	  ook	  de	  liefde	  voor	  de	  met	  name	  Franse	  romantiek	  bijbracht.	  Op	  
het	  Utrechts	  Conservatorium	  studeerde	  André	  bij	  Nico	  v.d.	  Hooven,	  Jan	  Welmers	  en	  Jan	  
Raas	  alwaar	  in	  1991	  het	  diploma	  werd	  behaald.	  Als	  begeleider	  van	  koren	  of	  als	  solist	  reist	  hij	  
wekelijks	  het	  land.	  Speelde	  voor	  radio	  en	  TV	  en	  maakte	  6	  solo	  albums.	  Deze	  CD’s,	  die	  een	  
zeer	  breed	  repertoire	  bevatten,	  werden	  opgenomen	  in	  de	  Evang.	  Luth.	  Kerk	  te	  Den	  Haag,	  de	  
Martinikerk	  te	  Bolsward,	  Loolaankerk	  te	  Apeldoorn	  en	  de	  Lebuïniskerk	  te	  Deventer.	  Evenals	  
op	  de	  CD’s	  pronken	  	  bij	  de	  concerten	  	  -‐	  naast	  de	  namen	  van	  componisten	  als	  Bach,	  
Mendelssohn,	  Franck,	  Guilmant,	  Widor	  en	  Dupré	  ook	  grootheden	  als	  Planyavski,	  Hidas,	  
Verschraegen	  en	  Toebosch.	  	  
	  
	  
Als	  dirigent	  is	  André	  verbonden	  aan	  een	  aantal	  koren:	  
-‐Chr.	  Reg.	  Koor	  “New	  Voices”	  uit	  Polsbroek	  
-‐Herv.	  Gem.	  Zangver.	  “Vox	  Jubilans”	  uit	  Waddinxveen	  
-‐Projectkoor	  “Oriolus”	  uit	  Maarn	  
	  
In	  2009	  mocht	  André	  zijn	  25-‐jarig	  organisten	  jubileum	  vieren.	  Hetgeen	  gepaard	  ging	  met	  een	  
aantal	  bijzondere	  concerten.	  Zowel	  als	  solist	  als	  met	  muzikale	  vrienden.	  Ook	  verscheen	  er	  
een	  CD	  met	  speciaal	  voor	  dit	  jubileum	  nieuw	  geschreven	  koraalbewerkingen.	  Opgedragen	  
aan	  de	  jubilaris.	  
	  
Voor	  Johannus-‐orgelbouw	  uit	  Ede	  verzorgt	  André	  de	  maandelijkse	  “muzikale	  handreiking”,	  
alsmede	  een	  aantal	  andere	  promotie	  activiteiten.	  
	  
Al	  met	  al	  een	  muzikaal	  leven	  op	  een	  breed	  terrein.	  Maar	  niet	  te	  vergeten	  is	  één	  van	  de	  
belangrijkste	  activiteiten	  de	  wekelijkse	  eredienst	  in	  zijn	  woonplaats	  Polsbroek.	  Want	  
gemeentezang	  in	  je	  eigen	  kerk,	  blijft	  één	  van	  de	  mooiste	  opdrachten.	  
	  
Wilt	  u	  meer	  van	  hem	  weten?	  Kijk	  dan	  gerust	  eens	  op	  www.andrevanvliet.nl.	  en	  facebook:	  
www.facebook.com/andrevanvliet.musicus	  
	  


