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Bart Dietvorst CD-To The 
Moon And Back 
 
To The Moon And Back  
Bart Dietvorst (1977) uit Den 
Haag is gitarist in hart en nie-
ren.  Bart Dietvorst is bekend 
als gitarist o.a. actief in de 
band van Danny Hendriks 
(ex-Music Road Pilots) 
 
Tijdens en na een conserva-

toriumopleiding in Tilburg 
en Rotterdam speelde hij in 
verschillende bands, waar-
mee hij het tot MTV, Low-
lands, 3FM, Paradiso, Park-
pop en veel meer schopte. 
Tegenwoordig combineert hij 
sessiewerk met een lesprak-
tijk en diverse bands, waar-

onder Broken Sun (eigen 
werk Americana en roots-
rock). 
 
In 2018 bracht hij zijn 1ste  solo 
album ‘Twangy Tunes’ uit, 
met daarop een verzameling 
country liedjes. De inspiratie 
om een 2de  soloalbum op te 
nemen was er al snel. Naast 
een aantal country nummers, 
komen ook andere invloeden 
zoals funk, fusion en filmmu-
ziek voorbij in de twaaf eigen 
composities.  
 
Bart geeft regelmatig clinics 
voor o.a. Maybach en Supro 
en maakt ook demovideo’s 
voor gitaarmerken. Daardoor 
ontstonden vaak nieuwe 
songs die hij verder uitwerkte 
voor op het album. 
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Op het album zijn wederom 
een keur aan gastmuzikanten 
te horen afkomstig uit landen 
over de hele wereld. Bart ver-
zamelde een club muzikan-
ten om hem heen die hij be-
wondert en die hem inspire-
ren.  
 
De basis werd door drummer 
Jason Cooper (USA) opgeno-
men, waarna Bart basgitaar, 
elektrische en akoestische gi-
taar, pedal steel en banjo op-
nam.  
 
 
De composities op de cd zijn 
uit handen van Bart zelf. Zelf 
speelt Bart op de cd akoesti-
sche, elektrische gitaren, 
basgitaar, banjo en pedal 
steel. En laat verschillende 
gast gitaristen mee spelen op 
deze cd waaronder;  
 
Harm Van Sleen (NL) en Johan 
Jansen (NL) op pedal steel, 
Crippe Johansson (SWE), Zane 
Banks (AUS) en Micke Strömq-
vist (SWE) op gitaar, Janos 

Koolen (NL) op mandoline, Der-
rick Van Schie (NL) op toetsen 
en Elco Weitering (NL) op zang.  
 
Bart deed vervolgens de mix 
en productie in zijn studio in 
Nederland.  
Om het album compleet te 
maken het laatste nummer 
op de CD,  Track nr 12 is uit 
handen van Elco Weitering, 
natuurlijk bekend van de Def 
Americans. Met een eigen 
gezongen Bluesrock nummer 
"Travelin Man' 
 
 
We mogen trots zijn in ons 
eigen “kikker muziek land” 
dat we verschillende zeer 
goed (solo) gitaristen rijk zijn. 
Ook Bart bewijst met deze cd 
dat hij op een virtuoos is, als 
het op snaren aan komt en dit 
kan brengen in verschillende 
muziek stijlen. 
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Album Release datum 07-06-
2019 
 
To The Moon And Back is als 
cd verkrijgbaar via de website 
en Facebook pagina van Bart 
Dietvorst en te streamen/ 
downloaden via iTunes,  
Spotify, Apple Music, etc  
 
 
www.bartdietvorst.nl  
 
www.facebook.com/bartdietvorstmusic 

 
 
 
 
Luister naar “Holland-
Sweden Express (feat. Micke 
Strömqvist)” via YouTube 
 


