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Zingen en dansen zit Ellen Vandervieren reeds van jongsafaan in het bloed. Daarom 
startte zij op zesjarige leeftijd met een opleiding jazz-ballet en stond ze reeds als 
negenjarige op de planken van De Singel en later de Elisabethzaal. Gegrepen door de 
muziek begon Ellen op achtjarige leeftijd met een opleiding aan de Academie voor Muziek, 
Woord en Dans te Beveren, waar ze naast een diploma piano ook een diploma zang 
behaalde.  
 
Ellen was te zien in ‘West Side Story’ (als Maria) en ‘Dido & Aeneas’ (als Second 
Woman) en schitterde in 2007 als Jane Eyre in de musical ‘Jane Eyre’ die een première 
betekende voor het Europese vasteland en meteen de prijs wegkaapte voor ‘Waas 
Evenement van 2007’ (uitgereikt door de Wase Pers). In het najaar van 2007 was Ellen 
te zien in ‘Nonsens’ (als Marie Clara), een knotsgekke musical over 5 nonnen, waarmee 
ze een nominatie in de wacht sleepte voor de ‘Gulden Spot’ (uitgereikt door Open Doek).  
 
Ondertussen startte Ellen met een opleiding Jazz & Lichte Muziek en trad ze meerdere 
malen op met het jazz-combo van Jeroen Van Malderen. In 2008 stond ze op de planken 
in het Fakkelteater in Antwerpen met een andere show uit de ‘Nonsens’-serie en richtte 
ze met haar zus Evelyn de pop, funk & soul band ‘Sound Sensation’ op, die in 2008 op 
de Beverse Feesten speelde. Ondertussen deed Ellen verschillende keren backings voor 
artiesten als Gunther Neefs, Laura Lynn en Guillaume Devos.  
 
Gepassioneerd door muziek schreef Ellen zich begin 2009 in voor het TV-programma ‘Op 
Zoek Naar Maria’ en geraakte uit meer dan 900 kandidaten tot de laatste 9. Ze was 
verschillende keren te zien in de Maria-liveshows op vtm en kreeg meermaals goede 
commentaren van Frank Van Laecke (regisseur van o.a. Daens), Linda Lepomme 
(voormalig directrice Ballet Van Vlaanderen) en Peter De Smet (zangcoach en 
musicalzanger) voor haar zang-, dans- en acteerkwaliteiten.  
 
Gebeten door de muziekmicrobe blijft Ellen op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen waarin 
ze het beste van zichzelf kan laten zien en horen. 
 
 

 


