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WE HAD A NICE TALK 
WITH ANDRÉ RIEU, 
A DUTCH VIOLINIST 
AND CONDUCTOR 
BEST KNOWN FOR 
FOUNDING THE 
JOHANN STRAUSS 
ORCHESTRA, ABOUT 
HIS LIFE PASSION 
MUSIC.

JOHANN STRAUSS 
ORKESTRASI’NI 
KURMASIYLA MEŞHUR 
OLAN HOLLANDALI 
KEMANCI VE 
ORKESTRA ŞEFI  
ANDRÉ RIEU ILE 
YAŞAMINI DOLDURAN 
MÜZIĞI KONUŞTUK.

King of the Waltz 
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As your father was conductor of the Maastricht 
Symphony Orchestra, you must have been 
influenced heavily by this. Did you think that 
one day you would be the modern “King of the 
Waltz?”
No, I did not expect that, but I was always sure 
that I wanted to become a musician. But the 
classical world in my father’s symphony orchestra 
wasn’t right for me. I really felt alone in the 
classical music world. I wanted my own orchestra, 
to make my own music, have fun on stage and 
communicate with the audience. I’m living my 
dream.

While listening to your music, the listeners laugh, 
cry and sometimes dance. How do you guide 
the audience through these different emotions 
during performances?
You noticed that very well. That’s a secret. It has 
to do with choosing the right music and the timing 
on stage. If a piece touches my heart, I know it will 
touch yours as well. The choice of what I play in 
my concerts is not rational, it’s purely emotional.

You are living in Maastricht Castle. What are 
your memories from your childhood about this 
marvelous place? 
Today I live in this small, romantic castle. I used 
to have piano lessons at the castle when I was 
five years old. It was cold and dark, nothing was 
renovated and I hated it. But I am a big fan of 
the French comic “Tin Tin.” And in this comic, 
the professor owns a castle – so it was always my 
dream to have one, too. I bought this about 20 
years ago, renovated it, and now I think it’s really 
very beautiful. I can’t imagine living in another 
country. This is my home.

Babanızın Maastricht Senfoni Orkestrası’nın 
şefi olmasından çok etkilenmiş olmalısınız. 
Bir gün modern “Vals Kralı” olacağınızı 
düşündünüz mü hiç?
Hayır, bunu beklemiyordum ama müzisyen 
olmak istediğime emindim. Ama babamın 
senfoni orkestrasındaki klasik müzik dünyası 
bana göre değildi; o dünyada kendimi çok yalnız 
hissediyordum. Kendi orkestramı kurup kendi 
müziğimi yapmak, sahnede iyi vakit geçirmek ve 
dinleyicilerle iletişim kurmak istiyordum. Şu an bu 
hayalimi yaşıyorum.

Müziğiniz dinleyicileri hem güldürüyor hem de 
ağlatıyor, bazense dans ettiriyor. Müziğinizi 
kullanarak dinleyicilere bu denli farklı 
duyguları nasıl yaşatıyorsunuz?
Bunu iyi yakalamışsınız. Bu bir sır aslında. Sahnede 
doğru müziği ve zamanlamayı seçmekle alakalı. 
Bir eser benim ruhuma dokunuyorsa, biliyorum ki 
sizinkine de dokunacaktır. Konserlerimde çalacağım 
eserleri mantığa göre değil, tamamen duygulara göre 
seçiyorum.

Maastricht Kalesi’nde yaşıyorsunuz. Bu 
harikulade yerle ilgili çocukluk anılarınız 
nelerdir?
Bugün bu romantik ve küçük kalede yaşıyorum. Beş 
yaşındayken kalede piyano dersleri alıyordum. Soğuk 
ve karanlık bir yerdi; hiçbir şey yenilenmemişti ve 
oradan nefret ediyordum. Ama Fransız çizgi romanı 
Tin Tin’i çok seviyordum; oradaki profesörün bir 
kalesi vardı. Bu yüzden kendime ait bir kalemin 
olması en büyük hayalimdi. Bu kaleyi yaklaşık 20 
yıl önce satın aldım, yenilettim ve şimdi çok güzel 
görünüyor. Başka bir ülkede yaşayabileceğimi 
düşünemiyorum; burası benim yuvam.
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Bir röportajınızda İtalya’da tatil yapmaktan 
keyif aldığınızı ve tanınmamak için orada konser 
vermediğinizi söylemişsiniz. İtalya’yı sizin için bu 
kadar özel kılan nedir?
Eşim Marjorie ve ben İtalya’yı çok seviyoruz. İtalya’nın 
romantik müziklerinin olduğu iki albüm kaydettik 
(Love in Venice ve Roman Holiday). “Tatlı hayat” 
felsefesini seviyorum. Mimarisi, tarihi, müziği, mutfağı, 
her şeyiyle muhteşem. Roma’ya her yıl gidiyoruz.

Çalışmayı sevdiğiniz özel bir yer var mı?
Ben çalışmıyorum, eğleniyorum. Bu anlamda çok 
şanslıyım çünkü dünyanın dört bir yanında konserler 
veriyorum. 2015’te Almanya, Fransa, İskandinavya, 
Romanya, Şili, Meksika, Peru, Belçika, İngiltere’ye 
gittik. Dünya benim çalışma yerim ve bu harika bir şey.

Henüz gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var 
mı?
Bir gün Ay’da çalmak isterim. Richard Branson’ın 
orada bir otel inşa etmeyi planladığını duydum. Kim 
bilir? Belki yakın bir zamanda gerçekleşir. Kuzey Kutbu 
da olabilir ama biraz fazla soğuk.

Once you said in an interview that Italy was 
where you vacationed, and that you don’t give 
concerts in order not to be recognized. What 
makes Italy special to you?
My wife Marjorie and I are both very much love 
Italy. We’ve recorded two albums of Italian 
romantic music: “Love in Venice” and “Roman 
Holiday.” It’s la dolce vita that I love. The 
architecture, the history, the music, the food, the 
whole atmosphere. We go to Rome every year.

Is there a special place where you’d like to work?
I do not work, I have fun. And I am very lucky 
because I give concerts all over the world. In 
2015, we went to Germany, France, Scandinavia, 
Romania, Chile, Mexico, Peru, Belgium and the UK 
– the world is my workplace – it’s fantastic.

Are there any ambitions that aren’t yet fulfilled?
One day I’d love to play on the moon. I heard that 
Richard Branson is planning to build a hotel there. 
So who knows – it might happen soon! Or the 
north pole, although that might be a little too cold.
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