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Documentaire best bekeken! (dec 06) 

'Liebeth List : Heb me lief' de documentaire van Deborah van Dam, heeft het hoogste kijkcijfer gehaald uit de geschiedenis van 'Het uur van 

de wolf', de reeks waarin het programma werd uitgezonden. Maar liefst 437.000 mensen keken op zondag en de herhaling op vrijdag trok 

nog eens 150.000 kijkers. Het programma werd gewaardeerd met een hoog kijkcijfer: 8. 

Niet alleen stond het gastenboek van www.liesbethlist.nl na de uitzending vol lovende reacties, zowel Deborah als Liesbeth zijn overstelpt 

met mailtjes. Vaak waren het mensen met een vergelijkbare achtergrond, die zich herkenden in het levensverhaal van List. 

Naar verwachting zal de documentaire volgend jaar op dvd verschijnen. Maar ook nu al is het mogelijk een exemplaar te bestellen bij , 

de producent van het programma. 

  

Liesbeth bij Paul (dec 06) 

Op 31 december zal Liesbeth te gast zijn in de oudejaarsshow van Paul de Leeuw. 

  

List te gast in show Cramer (dec 06) 

Op 28 januari zal Liesbeth List optreden als speciale gast in een show van Ben Cramer in theater 't Spant te Bussum. Van het optreden 

worden opnamen gemaakt die te zien zullen zijn bij Talpa. 

  

Liesbeth bij Ivo (dec 06) 

Later volgend jaar keert Ivo Niehe terug bij de TROS met zijn TV SHow. In januari zal hij daarvoor opnamen maken bij Liesbeth thuis, die 

later in 2007 in dit programma te zien zullen zijn. (Datum uitzending volgt nog.) 

  

List in De Roma (dec 06) 

Op zondag 4 februari 2007 zal Liesbeth List om 15.00 uur optreden in theater De Roma te Borgerhout (België). Tijdens dit concert zal zij 

grasduinen in haar immens rijke repertoire, begeleid door haar vaste band. Ook zal ze duetten zingen met speciale gasten Johan Verminnen, 

Mich Walschaerts (Kommil Foo) en Kathleen Vandenhoudt. Voor verdere informatie & kaarten zie . 

Anders dan hier en daar is aangekondigd betreft het hier géén 'verjaardagsconcert'. La List viert haar verjaardagen niet. 

  

Chansonnière List op de Concertzender (dec 06) 

In het programma 'Ochtendeditie' op de  (overal via de kabel te ontvangen), zijn sinds begin december iedere werkdag van 

10:45 tot 11:00 uur Franse chansons te horen, waarbij de nadruk ligt op recente opnamen. 

In het nieuwe jaar wordt bovendien op vrijdagen van 11:00 tot 11:30 op deze zender aandacht besteed aan acuele ontwikkelingen in het 

Franse chanson. 

In de week voor haar optreden met Charles Dumont (11 maart in het Bossche ) zal in dit programma uitgebreid 

aandacht worden besteed aan de Franstalige opnamen van La List. Ook wordt zij hierover geïnterviewd. Meer informatie volgt t.z.t. op de 

 van het chansonprogramma. 

  

Interview NCRV Gids online (dec 06) 

Het interview van Liesbeth met de NCRV Gids n.a.v. de uitzending van de documentaire van Deborah van Dam is  te lezen. 

  

Interview Radio Avondblad (dec 06) 
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Op 14 december was Liesbeth te gast in het programma Radio Avondblad, op SRC FM. Het interview is opnieuw te beluisteren via de  

van het programma (onder Hist. Feiten). 

  

Reprise! (dec 06) 

Vrijdag 15 december wordt  herhaald, op Nederland 2 om 16:00 uur. Via het web is ook het interview met Liesbeth 

in  opnieuw te bekijken. 

 
 

Veel publiciteit rondom televisievertoning List-documentaire (dec 06) 

Op 10 december wordt de documentaire 'Liesbeth List: Heb me lief' op het tweede net 

uitgezonden in Het uur van de wolf. 

In de aanloop hiervan zijn dochter Elisah en documentairemaakster Deborah van Dam op 

zaterdag 2 december te gast in , op Radio 2 tussen 12.00 tot 14.00 uur. 

Ze worden rond 13.00 uur geïnterviewd door Felix Meurders en Jan Jaap van der Wal. De 

uitzending is live bij te wonen in café The Florin in Utrecht. 

Ook op 2 december, maar dan tussen 19.00 en 20.00 uur is Deborah van Dam te horen op 

Radio 1, in het cultuurprogramma . 

Liesbeth zelf zal op 8 december (en niet zoals eerder gemeld 10 december) worden 

geïnterviewd in , op Nederland 3 om 19.30 uur. 

Verder wordt er in diverse omroepgidsen aandacht besteed aan de documentaire en in het 

weekend van de uitzending ongetwijfeld ook in de kranten. 

Lees  het bericht over de première van de documentaire. 

  

Verslag World Granny Festival (nov 06) 

Op  is een verslag (met foto's) te lezen van het World Granny Festival, waar Liesbet op 24 september jl. een van de 

optredende artiesten was. 

  

Charles Dumont te gast bij La List (nov 06) 

Op 11 maart 2007 zal Liesbeth List een eenmalig concert geven in het Bossche . Ze zingt daar een keur aan bekende 

en minder bekende Franse chansons. Als speciale gast ontvangt ze de Franse componist en chansonnier . Hij is de componist 

van 'Non, je ne regrette rien', wereldberoemd geworden dankzij de vertolking door Edith Piaf. 

  

Women Inc Festival (nov 06) 

De documentaire 'Liesbeth List: Heb me lief' wordt 20 november vertoond op het , in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 

179 te Amsterdam. Aansluitend op de vertoning van de film, zullen maakster  en hoofdpersoon Liesbeth List in gesprek 

gaan met het publiek. De toegang is gratis. 

Daarnaast is de film geselecteerd voor de 'Docs for Sale' bij het Amsterdamse documentairefestival . Dat betekent dat de film op de 

internationale documentaire-markt te koop wordt aangeboden. 

 
 

All the way music (nov 06) 

Onlangs trad Liesbeth List op in Smilde, samen met pianist Jan Vayne (zie foto, gemaakt door Alex 

Krans). Ze deden dat als gastartiest, tijdens een concert georganiseerd door , een 

bureau voor muzikale toptalenten met een handicap. 

  

Dvd Drs. P. (nov 06) 

Op 16 oktober verscheen de dubbel-dvd  met hoogtepunten uit het oeuvre van drs. P. (Music Products ACE 10515). 

Op een van de dvd's staan nummers van Drs. P. die door andere artiesten worden gezonden. Liesbeth List is te horen en zien in 'Het pondje 

naar Katendrecht' en (samen met Jenny Arean) 'De Schiedamse dijk'. Het betreft opnamen uit 1983. 

  

Beelden uit show Rooyens online (nov 06) 

Op de website van regisseur Bob Rooyens ( ) is hele serie screenshots te zien uit de televisieshow 'Ramses en 

Liesbeth'. Dit programma kreeg in 1981 een eervolle vermelding op het televisiefestival van Montreux en werd later dat jaar in Barcelona 

onderscheiden met de prestigieuze Premio Ondas. Al eerder had Rooyens diverse legendarische shows gemaakt rond (Ramses en) Liesbeth. 

De 'Liesbeth List Show' uit 1969 werd in Montreux door de persjury onderscheiden met een 'Rose de la Presse' en won het 'Hollywood 

Festival of World Television'. 
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Diner Chantant (okt 06) 

Op zaterdag 25 november treden Liesbeth List en Henk Ruiter op in hotel De Zon in Ommen (Overijssel), tijdens een Diner Chantant. Meer 

informatie is te vinden op . 

 

 
 

Presentatie dvd/cd Carré Vedetten Gala (okt 06) 

Donderdag 26 oktober is in het Koninklijke Theater Carré de dubbelbox (cd en dvd) 'Carré Vedetten 

Gala, Liesbeth List in Concert' gepresenteerd. De schijfjes bevatten een registratie van het optreden in 

Carré op dinsdag 19 september. La Grande Vedette zong toen in een uitverkocht theater hoogtepunten 

uit haar carrière, begeleid door haar band. Ook de gastoptredens van Frank Boeijen, Alderliefste, Paul de 

Leeuw en (via het videoscherm) Ramses Shaffy staan op de cd en dvd. Henk Temming verzorgde de 

geluidsregistratie, Rolf Meter was verantwoordelijk voor de beelden. 

La List ontving het eerste exemplaar uit handen van Frank Boeijen. "Het is zo heerlijk om dit te mogen meemaken," reageerde Liesbeth. 

"Toen ik de beelden op deze dvd zag, voelde ik me even Elly Driessen die naar Liesbeth List zat te kijken en dacht: Tjongejonge, wat een 

mens!" Ook Paul Hertog van Zapato Entertainment, de organisator van het Vedetten Gala, is zeer te spreken over het eindresultaat. "Er hing 

een ongelofelijk goeie sfeer die dinsdag." 

De dubbelbox is vanaf begin november verkrijgbaar en kan (met handtekening!) bij  worden besteld. 

  

 

  

(v.l.n.r. Henk Temming, Frank Boeijen, Liesbeth List, Gerard Alderliefste) 

  

Klik  voor (video)verslag op Nieuws.nl van de presentatie. 

 

 

 
 

Nieuwe verzamelcd (okt 06) 

Er is weer een nieuwe verzamel(dubbel)cd verschenen van List & Shaffy, getiteld: 'Ramses & Liesbeth - Hollands 

Goud' (CNR Music 22217752). 

Er staan de volgende nummers op: Door diepe dalen - Ik leef - Voor een nacht - Vertrouwd gevoel - Toverspel - De 

nacht heeft duizend ogen - Soms als ik je streel - 'n Etentje voor twee - De warmte van je stem - Wie weet - Retour - Vanavond 't Is stil in 

Amsterdam - Sammy - Zonder bagage - Nu ik vertrek - De een wil de ander - Mama Mokum - Ga weg - Eens in de honderd jaar - Laat me - 

Iedereen wil je - Alfabed - We zullen doorgaan - Antwerpen - Heerlijk - Zing vecht huil bid lach werk en bewonder - An & Jan - De trein naar 

het Noorden - Shaffy cantate. 

  

Nieuwe optredens! (okt 06) 

Aan de  is een groot aantal extra optredens toegevoegd, onder meer de gastoptredens in de Nieuwe Theatershow van Ivo Niehe, 

twee optredens met Henk Ruiter en een optreden in Vlissingen, met Alderliefste en (onder voorbehoud) Ramses Shaffy. 

 

 

Première 'Heb me lief' op Nederlands Filmfestival (sept 06) 

De door  gemaakte documentaire  is donderdag 28 september onder grote belangstelling in 

première gegaan op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. 

Op  zijn (na 10:20) fragmenten te zien en een kort interview met de maakster en de hoofdpersoon. 

Op de website van het Filmfestival staat een  van de première, een  hierover en een  van Matthijs van 

Nieuwkerk met Deborah van Dam (rond 00:30). 

Op 10 december, om 19.00 uur op Nederland 2, is de film te zien in het Uur van de wolf. 

Lees artikel in . 

www.hoteldezon.nl/link/liesbethlist.htm
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(Liesbeth List en Deborah van Dam na de première; foto Martin Muis, meer op zijn ) 

 

 

Kortingsbon CD/DVD Vedetten Gala (sept 06) 

Op 26 oktober wordt de CD/DVD van het Carré Vedetten Gala aan de pers gepresenteerd. Lezers van www.liesbethlist.nl kunnen deze 

CD/DVD met korting bestellen! Download hiervoor , vul deze in en stuur hem naar Zapato Entertainment BV, Postbus 6629, 6503 GC 

Nijmegen. 

Na verschijning is de CD/DVD ook bij E-list te bestellen, uiteraard door Liesbeth voorzien van een handtekening. 

 

 

Liesbeth in Oudejaarsshow Paul de Leeuw (sept 06) 

Op 31 december is La Grande Dame te gast in de televisieshow waarmee Paul de Leeuw het oude jaar uitluidt. Ze zal dan 'Pastorale' zingen, 

samen met De Leeuw, Alderliefste en (hoogstwaarschijnlijk) de momenteel van wondkoorts herstellende Ramses Shaffy! 

 

 

Extra optredens in België (sept 06) 

Er zijn drie extra voorstellingen van 'Liesbeth Intiem': op 13, 14 en 16 november treedt Liesbeth List met Ton Snijders en Alex Verburg op in 

Mortsel. Verder is ze op 31 december te gast in de televisieshow waarmee Paul de Leeuw het oude jaar uitluidt. 

 

 

Interview met Liesbeth in ZiZo (sept 06) 

In het nieuwste nummer van het Vlaamse blad  staat een interview met Liesbeth. 

 

 

Lof voor La Grande Vedette! (sept 06) 

"Liesbeth List toonde zich maandag terecht de artieste die de eer te beurt viel als eerste in het Carré Vedetten Gala op te treden. (...)  

Evergreens als Pastorale, Brussel, Non, je ne regrette rien en De Verzoening kwamen voorbij, maar ook minder bekend repertoire. Daarin 

toonde List zich weer de ideale vertolkster van dramatisch geladen liederen. Ze zingt niet alleen een liedje, ze is ook de actrice die in woord 

en gebaar de onderliggende emoties daarvan overbrengt." 

(Hein Janssen in de Volkskrant, 19 sept.'06) 

  

 

  

website

de bon

ZiZo
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(foto: Martin Muis, meer op zijn ) 

 

 

Henk Ruiter ontmoet... (sept 06) 

Op 14 oktober treedt Liesbeth samen met Henk Ruiter op in het Gorsselse café restaurant . Arrangementsprijs: € 85,- inclusief 

diner. 

 
 

Publiciteit optredens Carré (sept 06) 

Op donderdag 14 september, wordt er in  aandacht besteed aan de 

optredens van La List in Carré, maandag 18 september en dinsdag 19 september. 

Diezelfde dag, om 18.00 uur wordt hieraan ook aandacht besteed in het programma 

 (herhaling 1.05 uur). 

Op zondag 17 september is Liesbeth te gast in het programma , 

op (het Nederlandse) Radio 2, tussen 20.00 en 21.00 uur. Een week later zal ze hierin 

rond 20.30 uur opnieuw te horen zijn, met een terugblik op het Vedetten Gala. 

Verder staat Liesbeth deze maand in het blad , in een modereportage. 

 

 

Liesbeth bij Ivo (sept 06) 

Vanaf 4 oktober zal Liesbeth regelmatig als gast optreden in de nieuwe  

van Ivo Niehe. 

 

 

Veel media-aandacht voor Carré Vedetten Gala (aug 06) 

Zaterdag 5 augustus, stond er  over Liesbeth in De Telegraaf. 

Ook staat er deze maand een interview met La Grande Dame in het blad . 

In De Gelderlander, Stentor en op een aantal nieuwssites werd afgelopen maand aandacht besteed aan het komende . 

"Bijzondere vocalisten moeten worden gekoesterd opdat er een blijvend besef ontstaat hoe waardevol zij zijn voor de Nederlandse cultuur en 

muziekhistorie. In de ons omringende landen weet men dat al jaren,", aldus een woordvoerder van het Koninklijk Theater. 

Ook in de Margriet van week 34 wordt, in een artikel over een avondje uitgaan, aandacht besteed aan het Carré Vedetten Gala met Liesbeth 

List. 

 

 

Optreden World Granny Festival (aug 06) 

Op 24 september treedt Liesbeth samen met haar band op, tijdens het  in muziekcentrum Vredenburg, van 19.30 tot 

20.00 uur. 

Met dit festival wordt aandacht gevraagd voor de situatie van ouderen in ontwikkelingslanden. Vaak bevinden die zich in een financieel en 

sociaal uiterst kwetsbare positie, terwijl ze bovendien niet zelden de zorg voor hun kleinkinderen dragen. 

 

 

Herhaling NPS Radio4fm Spotlight (juli 06) 

Vrijdag 4 augustus om 23.00 uur wordt op Radio 4FM het programma Spotlight herhaald. Liesbeth laat daarin de muziek horen die haar het 

meest aan het hart ligt. 

 

 

 

Kaartverkoop Carré Vedetten Gala 2006 (juni 06) 

Vanaf zaterdag 24 juni kunnen kaarten gekocht worden voor de eerder op deze pagina aangekondigde concerten van Liesbeth List in Carré. 

Als 'Grande Vedette' bijt zij het spits af in wat een jaarlijkse traditie moet worden: het Carré Vedetten Gala. 

Tijdens de concerten, op 18 en 19 september, zijn er gastoptredens van Ramses Shaffy, Frank Boeijen en Alderliefste. Op 19 september zal 

ook Paul de Leeuw een gastoptreden verzorgen. 

Kaarten voor de optredens kunnen worden besteld via de  of de kassa van Carré (geopend van 16.00 tot 21.00 uur, dagelijks m.u.v. 

zon- en feestdagen), via 0900-2525255 (dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur, 40 cpm) of 0900-0191 (van 9.00 tot 20.00 uur, 40cpm), of via 

. 

Van het optreden worden audio- en video-opnamen gemaakt voor een CD en DVD die vanaf 17 oktober 2006 te koop zijn. 
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Herhaling documentaire Fréderique Spigt (juni 06) 

Dinsdag 27 juni wordt de documentaire 'Mans genoeg' herhaald, over Fréderique Spigt. Hierin zijn onder meer beelden te zien van het duet 

met Liesbeth: ´Neem mijn jas´. Het is te zien op Nederland 3 in het  om 20.25 uur. 

 

 

Liesbeth in Spotlight (juni 06) 

Op vrijdag 23 juni om 23.00 uur is Liesbeth te gast in het programma Spotlight, op Radio 4FM. 

Zij zal daar een uur lang met Vincent van Engelen praten over en luisteren naar de muziek die haar het meest aan het hart ligt. 

 

 

Carré!!! (mei 06) 

Groot nieuws: op 18 en 19 september treedt Liesbeth met haar band op in het Koninklijk Theater Carré. 

Als gasten zal ze ontvangen: Frank Boeijen, Paul de Leeuw (alleen 19 september), Alderliefste en... Ramses Shaffy! 

Van het optreden worden opnamen gemaakt voor een cd én dvd. 

 

 

Shaffy Box (mei 06) 

Op 31 mei wordt een box met alle soloelpees van Ramses Shaffy gepresenteerd. 

Op bijna al die nieuwe schijfjes staan ook duetten met Liesbeth, waaronder minder bekende, zoals 'Laten we weer samen zijn 

vannacht' (1978) en 'Samen in zee' (1988). 

  

Optreden op Vlaggetjesdag (mei 06) 

Op zaterdag 3 juni omlijst Liesbeth List, samen met het Schevenings Vissersvrouwenkoor de opening van ´Vlaggetjesdag´, het jaarlijkse 

evenement rond de invoer van de nieuwe haring. Dat gebeurt om 11 uur op het hoofdpodium in de tweede haven van Scheveningen. Na de 

openingsact treedt ze nog een halfuur op met haar eigen band. 

 

 

Han Reiziger overleden (mei 06) 

Radio- en tv-presentator, pianist en componist Han Reiziger is op 6 mei overleden, 72 jaar oud. In 1963 werkte Liesbeth met hem samen in 

het programma 'Avondmensen', waarvoor hij gedichten van Hans Andreus op muziek had gezet. Op de elpee Shaffy Chantant (1966) zingt 

ze Andreus' gedicht 'De sterren', eveneens op muziek van Reiziger. 

  

Henk Ruiter (april 06) 

Pianist Henk Ruiter, die in het verleden meerdere malen met Liesbeth heeft opgetreden, doet op dit moment mee met de door de ncrv 

georganiseerde verkiezing van de mooiste plek van Nederland. Hij zet zich in voor het behoud van een stukje natuur: het Varsenerveld. 

Iedereen kan hem steunen, door op  mee te stemmen (t/m donderdag 27 april). 

Kijk ook eens op de  van Henk Ruiter, waarop twee foto's met Liesbeth staan. 

  

Zo is er maar één (april 06) 

Vrijdag 19 mei zal Liesbeth op het Vlaamse eerste net te zien zijn in , met de Boeyen-klassieker 'De verzoening'. De 

opnamen voor dit programma worden een dag eerder, op 18 mei gemaakt in Sint-Stevens-Woluwe, vlakbij Brussel. Fans die hierbij 

aanwezig willen zijn kunnen op  een inschrijfformulier invullen, waarna kaarten met een routebeschrijving worden toegestuurd. 

  

Herdenking Westerbork (april 06) 

Liesbeth List zal ook dit jaar optreden bij de dodenherdenking in Kamp Westerborg, op 4 mei. Niet, zoals andere jaren, met de Mauthausen-

liederen van Theodorakis, maar met het nummer 'Jaargetijden', dat ze in duet zal zingen met de maker: Maarten Peters. 

  

La Grande Dame in Elegance (april 06) 

Het maandblad Elegance heeft Liesbeth geïnterviewd over haar favoriete cd's, in het kader van de rubriek 'De gastrecensent'. Te lezen in het 

meinummer! 

  

Uur van de Wolf

www.demooisteplek.nl
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Terug naar Vlaanderen (april 06) 

Na het succesvolle programma ‘Kleinkunsteiland : uit liefde en respect’, dat liep tot 1 april, zal Liesbeth in het najaar opnieuw Vlaanderen 

aandoen voor een kleine tournee. Ze zal dan een keuze uit haar repertoire zingen, op piano begeleid door Ton Snijders. Tussendoor zal Alex 

Verburg voorlezen uit zijn biografie ‘Het voorlopig leven van Liesbeth List’. 

 

 

Nieuwe verzamelcd (9 feb 06) 

Bij Sony/BMG is een nieuwe verzamelcd verschenen, onder de titel 'Collection'. Het gaat om een compilatie van de cd’s 'Liesbeth 

List' (1994), 'Noach' (1996) en 'Vergezicht' (1999). 

  

Liesbeth in 'MAX & Catherine' (30 jan 06) 

Op woensdag 1 maart is Liesbeth te gast bij Catherine Keyl, in haar programma . Het wordt uitgezonden van 17.35 tot 

18.25 uur op Nederland 1. 

  

Concours de la Chanson 2006 (30 jan 06) 

Op zondag 19 februari organiseert de Alliance Française de finale van het jaarlijkse Concours van het Franse chanson. Uiteraard zit 'La 

Grande Dame' zoals ieder jaar weer in de jury! 

Eerdere winnaars van het Concours waren onder meer  en . 

Vorig jaar werd de favoriet van Liesbeth tweede: de band Alderliefste. "Ik vond ze zo goed, dat ik gevochten heb om ze te laten winnen, 

maar twee juryleden waren tegen. Na afloop ben ik naar ze toegegaan om te vertellen hoe goed ik ze vond. Een paar maanden later vroegen 

ze of ik op de single 'Laat me / Vivre' wilde meezingen." 

De finale van het Concours wordt gehouden in theater . Aanvang: 20.00 uur. 

  

Te gast tijdens De Week van de Jaren '60 (27 jan 06) 

Op maandag 6 februari is Liesbeth tussen 18.00 en 19.00 uur te gast op Radio 2, tijdens de , die deze zender zoals 

ieder jaar organiseert. In dat uur zal onder meer haar persoonlijke Top 10 van favoriete platen uit de jaren zestig worden gedraaid. 

Die hele dag zal Liesbeth als 'icoon van de jaren zestig' centraal staan. Vanaf 6.00 uur zullen er archiefopnamen te horen zijn, reportages, 

gesprekken met vrienden en collega's en herinneringen van de luisteraars. Ook zal, rond 17.45 uur, Elisah geïnterviewd worden. 

Via de -pagina op de website van Radio 2 kunnen herinneringen aan Liesbeth uit de jaren zestig worden gemaild. Wie dat doet 

maakt kans op een CD en DVD. 

Zoals gebruikelijk wordt aan het eind van de Week ook weer een Top 60 van de jaren zestig uitgezonden. Luisteraars bepalen de 

samenstelling hiervan, iedereen kan ! De afgelopen drie jaar stond de Pastorale steeds op nummer 7. 

  

Documentaire over Liesbeth List (15 jan 06) 

, de culturele programmaserie van de NPS, zendt in de tweede helft van 2006 een documentaire uit over Liesbeth List. 

"Ik ben geboren als Elly Driessen en ik ben bekend als Liesbeth List. Ik heb twee gezichten en beide wil ik zijn," heeft Liesbeth wel eens 

gezegd. Filmmaker  heeft deze uitspraak als vertrekpunt genomen voor een film, waarin ze thema’s als roem, overleven, 

trotseren en liefde in het leven van Liesbeth List laat zien. 

Archiefbeelden of talking heads zullen er in de documentaire niet of nauwelijks te zien zijn. De nadruk ligt op opnamen die Van Dam de 

afgelopen maanden heeft gemaakt van Liesbeth in haar dagelijkse bestaan. Ze heeft dat gedaan met een kleine camera. Van Dam: “Dan 

krijg je directere beelden dan wanneer je werkt met een hele cameraploeg. Ik wil een zo groot mogelijke intimiteit. De camera kleeft als het 

ware aan het lichaam van Liesbeth vast." 

De documentaire wordt gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Producent is IdtV Dits. 

  

Optreden met Dave in Carré? (jan 06) 

In De Telegraaf van 14 januari is aangekondigd dat Liesbeth samen met de Frans/Nederlandse zanger  een eenmalig dubbelconcert zal 

geven, op maandag 20 maart a.s. in het Amsterdamse Theater Carré. Dit bericht klopt niet. Vermoedelijk zal dit voorjaar zo'n dubbelconcert 

in Carré worden georganiseerd, maar niet in maart. 

Zodra nadere details bekend zijn, komen we hier uiteraard op terug! 

  

'Kleinkunsteiland, uit liefde en respect' van start! (jan 06) 

Donderdag 12 januari is in de Ancien Belgique te Brussel het programma 'Kleinkunsteiland, uit liefde en respect' van start gegaan. Liesbeth 

zingt hierin samen met Eva de Roovere, Lucas Vandeneynde en Kris de Bruyne Nederlandstalige luisterliedjes, van onder meer Frank 

Boeijen, Bram Vermeulen, Boudewijn de Groot, Shaffy en Brel. 

De eerste reacties zijn zeer enthousiast. De zalen zitten vol, in Genk moesten zelfs honderd mensen die een kaartje wilden kopen 

teleurgesteld worden. 

MAX & Catherine

Philippe Elan Wende Snijders

De Kleine Komedie

Week van de Jaren ’60

'Hall of Fame'

meestemmen

Het uur van de wolf

Deborah van Dam

Dave
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Ook de eerste recensies zijn prima! "Is kleinkunst terug? De tournee 'Kleinkunsteiland' grasduint alleszins gretig in het grote verleden van 

het genre en klinkt dankzij de goede muzikanten nauwelijks belegen" (De Standaard, 16 januari). 

Over Liesbeth: "...wordt het duidelijk dat de jaren mild zijn geweest voor haar zwoele, diepe timbre" (De Tijd, 13 januari). 

  

Nieuwjaarsoptreden bij Paul de Leeuw online (2 jan 06) 

De speciale nieuwjaarsuitzending van 'Mooi weer de Leeuw' waarin Liesbeth gisteren (samen met Ramses en Alderliefste) te zien was, wordt 

vanavond (2 jan.) om 22.45 uur herhaald op Nederland 3. 

Mensen met een snelle internetverbinding kunnen er ook  naar kijken. Daar is bovendien de afterparty van het programma te 

zien. 

  

Teksten op deze pagina: . 

via het web

Sylvester Hoogmoed
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