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Tijdens de jaarwisseling is Liesbeth de eregast in het oudejaarsprogramma van  (Vara, Nederland 1, vanaf 23.30 uur). Al twee 

keer eerder luidde ze hier het oudejaar uit en het nieuwe in, samen met Ramses. Als eerbetoon zal ze nu de Shaffy Cantate zingen. 

Naschrift: opnieuw te bekijken via . 

Dit bericht is geschreven op 28 dec 2009. 

 

Eerder was aangekondigd dat Liesbeth met haar band tijdens de kerstdagen drie voorstellingen zou geven op Texel. Helaas hebben deze 

vanwege organisatorische problemen geen doorgang kunnen vinden. Liesbeth: "Het evenementenbureau dat dit organiseerde heeft ons 

gesommeerd om thuis te blijven, omdat de zaaleigenaar het honorarium niet voor de afgesproken datum had overgemaakt. Heel vervelend 

voor de mensen die speciaal vanwege ons optreden een kaartje hadden gekocht. Ook voor ons zelf is het erg jammer, we hadden ons erop 

verheugd om de kerstdagen op Texel door te brengen, zagen het als een soort schoolreisje. Maar het is heel goed dat zo'n 

evenementenbureau er streng op toeziet dat de afspraken worden nagekomen. In het verleden is het regelmatig gebeurd dat we uiteindelijk 

niet uitbetaald kregen, en voor de hele band drie dagen hotelkamers boeken is een flinke investering." 

Dit bericht is geschreven op 28 dec 2009. 

 

Woensdag 23 december is Liesbeth een van de optredende artiesten tijdens de door Omroep MAX georganiseerde  in 

kerstsferen, opgenomen in de Utrechtse Jaarbeurs. Te bekijken op Nederland 2 om 19.25 uur, herhaling donderdag 24 december om 11.00 

uur. 

Deel 1 van dit concert is al eerder uitgezonden en via  opnieuw te bekijken. Liesbeth zingt 'Brussel' en 'Non je ne regrette 

rien'. Daarna wordt ze zelf toegezongen... 

Dit bericht is geschreven op 23 dec 2009. 

 

'Het Gesprek' heeft op 13 december een programma uitgezonden waarin Marga van Praag een dag lang Liesbeth List volgt. Opnieuw te 

bekijken via van deze zender. 

Dit bericht is geschreven op 23 dec 2009. 

 

Na afloop van haar interview bij Pauw & Witteman zong Liesbeth het titelnummer van haar nieuwe cd. Opnieuw te bekijken via . 

Dit bericht is geschreven op 16 dec 2009. 

 

Nadat een week lang alle afspraken waren afgezegd, heeft Liesbeth de draad weer 

opgepakt. Donderdag a.s. wordt ze geïnterviewd in . Op dinsdag 15 

december is te gast bij . Misschien komt er ook nog een optreden in 
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DWDD. (Naschrift: Achter de links zijn de interviews opnieuw te bekijken.) 

Op 16 december worden in het Brusselse Amerikaans Theater opnamen gemaakt voor het VRT-programma . Liesbeth zal hierin 

onder meer de Shaffy Cantate zingen. Dit kan door publiek worden bijgewoond. Het programma wordt uitgezonden op 2 januari 2010. 

Uitgebreide informatie over de overweldigende aandacht voor het overlijden, de herdenkingen en begrafenis van Ramses is te vinden op 

. 

(foto ) 

Dit bericht is geschreven op 09 dec 2009. 

 

Aanstaande maandag 7 december tussen 14.00 en 17.00 uur is Liesbeth List te beluisteren in het programma Schiffers.fm (Avro, Radio 2). 

Het wordt haar eerste interview na de dood van Ramses. 

Maandag 30 november werd ze over haar nieuwe album geïnterviewd door 'NL Tracks', een interview dat ook te lezen is op . 

Naschrift: Het interview van 7 december is  via de Avro-site. 

Dit bericht is geschreven op 03 dec 2009. 

 

Vanochtend om half acht is Ramses Shaffy in zijn geliefde woonplaats Amsterdam overleden. 

 

In het voorjaar werd er slokdarmkanker geconstateerd, maar dat weerhield hem er nog steeds niet van om zo af en toe in de openbaarheid 

op te treden. 

 

Eind vorige week verslechterde zijn gezondheid aanzienlijk. Gisteravond nog bracht Liesbeth List een bezoek aan hem waar hij, zoals altijd, 

blij mee was. Hij was ook nog aanspreekbaar. 

 

Vanochtend is hij rustig ingeslapen. 

Dit bericht is geschreven op 01 dec 2009. 

 

Hij is er nu echt: 'Verloren en gewonnen', de nieuwe cd van Liesbeth List! Maandagavond 16 november 

werd het eerste exemplaar aan La Grande Dame uitgereikt door Frank Boeijen. "Ik denk dat ik namens 

iedereen kan zeggen: wij vinden dat jij hebt gewonnen!" La List: "We hebben ons de kolere gewerkt, 

maar het is gelukt!" 

De uitreiking vond plaats in Koninklijk Theater Carré, na afloop van een benefietvoorstelling ten bate 

van de Carolien Bijlstichting. De opbrengst bleek 30.000 euro! Penningmeester Paul Hertog van de 

stichting bedankte Liesbeth daarvoor, evenals haar onvermoeibare manager Jan Zandhuis, haar band, 

Hein Jens (de baas van Carré) en alle optredende artiesten: Frank Boeijen, Han Kooreneef, Huub van 

der Lubbe, Maarten Peters, Margriet Eshuijs en Freek de Jonge. De laatste deed een onaangekondigde 

mini-conference, zong met Liesbeth de Pastorale en bespeelde op allerminst discrete wijze de vleugel 

tijdens het finalelied 'Leer mij te zien'.  

De zondag voorafgaand aan dit concert was Liesbeth te gast in  (Vara Radio 2). 

Bovenstaande foto is gemaakt door Laura van de . 

Naschrift: Zie ook de mooie reportage in  (VRT) en de prachtige foto's gemaakt door . 

Dit bericht is geschreven op 17 nov 2009. 

 

Woensdag 11 november was Liesbeth List te gast in 

 (klik op de link om het te bekijken). Dit in verband 

met de presentatie van haar nieuwe cd , 

aanstaande maandag 16 november, tijdens een spectaculair 

concert in Carré. Hier wordt opgetreden door bijna alle artiesten 

die aan de cd hebben meegewerkt, zoals Frank Boeijen, Huub 

van der Lubbe, Freek de Jonge, Maarten Peters en Margriet 

Eshuijs. De opbrengst van het optreden komt geheel ten goede 

aan de . Een van de liedjes op de nieuwe 

List-cd, 'Leer mij te zien', werd door Maarten Peters geschreven 

na gesprekken met mensen met gezichtsafwijkingen, waaronder 

Kirsten Rademaker (eveneens te gast in DWDD).   

Dit bericht is geschreven op 11 nov 2009. 
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In het Nijmeegse Doornroosje heeft Liesbeth List afgelopen dinsdag aan Frank Boeijen het eerste exemplaar 

overhandigd van zijn nieuwe album 'Camera'. Samen zongen ze 'De verzoening'. Zie ook . 

Eerder die dag was Liesbeth te gast bij Frits Spits in  (KRO, Radio 2, opnieuw te beluisteren door 

op de link te klikken, spoel naar 1:25). Op zijn Twitter-pagina schreef Spits: "Wat mij opvalt: na al die jaren nog 

steeds even goed, een van de weinigen die met teksbeheersing zingt." Over de nieuwe cd zei hij in de 

uitzending: "Mooi gemaakt, stijlvol en helemaal van deze tijd." 

Dit bericht is geschreven op 11 nov 2009. 

 

Maandagavond werd in een afgeladen Koninklijk Theater Carré de allerlaatste voorstelling 

gespeeld van 'Piaf, de Musical'   

Producent Albert Verlinde van V&V Entertainment bedankte Liesbeth na afloop. "Jij bent 

ons boegbeeld. Onze samenwerking zal eeuwig doorgaan." 

Verder maakte Verlinde bekend dat er een borstbeeld van Liesbeth komt te staan in de 

Koninklijke Schouwburg te Den Haag! Daar gingen namelijk in 1999, respectievelijk 2008 

de beide versies van de musical in première. 

 

Ook Ramses Shaffy was 

uiteraard aanwezig. "Ik 

heb elke seconde genoten," aldus de maestro. "Het geeft een warm gevoel 

als je je grote vriendin zo fantastisch ziet toneelspelen en zingen." 

Zie ook de reportage in   (3/11). 

Dit bericht is geschreven op 03 nov 2009. 

 

Op zaterdag 31 oktober (20.28 uur) en zondag 1 november (21.20 uur) is Liesbeth te zien in het programma van  bij de VARA 

op Nederland 1. 

Zaterdag wordt stilgestaan bij de laatste voorstelling van 'Piaf de Musical'. Zondag zingt Liesbeth voor het eerst in het openbaar een lied van 

haar nieuwe cd. En wel het titelnummer: 'Verloren en gewonnen'. Ze doet dit voor de gelegenheid samen met Paul de Leeuw! 

Naschrift: uiteraard opnieuw te bekijken via .  

 

Dit bericht is geschreven op 27 okt 2009. 

 

Na de allerlaatste voorstelling van Piaf de Musical (Carré 2 november, uitverkocht!) blijft La List regelmatig op de planken verschijnen. Onder 

meer in 'Liesbeth Intiem', de langlopende serie optredens samen met pianist Ton Snijders en verteller Alex Verburg. De meeste 

voorstellingen zijn in België (zie de ), maar op 12 november wordt  in Hardenberg aangedaan. 

Stef Bos over deze voorstelling: "Het voorlopige leven van Liesbeth List is een boeiend boek dat met stijl door een leven wandelt van een 

vrouw die het leven in al zijn schoonheid en chaos heeft ervaren. In de voorstelling Liesbeth Intiem (gebaseerd op het boek) slagen Alex 

Verburg en Liesbeth List erin dit verhaal levend te maken zonder dat je het gevoel krijgt een voyeur te zijn. Het is alsof je twee 

koorddansers bezig ziet op grote hoogte. Je houdt je adem in totdat het laatste woord gevallen is. Daarna ben je een leven rijker." 

Frank Boeijen: "Ontroerend en indrukwekkend." 

Dit bericht is geschreven op 27 okt 2009. 
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In het markante gebouw van Beeld en Geluid te Hilversum is gisteren de 

langverwachte dvd-box 'Laat me' van Ramses Shaffy gepresenteerd. Ramses zelf 

was hierbij aanwezig, en Liesbeth natuurlijk ook. Ze droeg de tekst 'Hij is wat hij 

zingt' voor, geschreven door Freek de Jonge, een ode aan Ramses die op haar 

nieuwe cd komt te staan. 

De dvd-box bevat uiteraard ook mooie beelden van Liesbeth, waaronder een 

bijzondere opname van 'Aan de andere kant van de heuvels' (met afwijkende tekst) 

en de theatershow Ramses & Liesbeth Live! 

Voor meer informatie zie . 

Dit bericht is geschreven op 27 okt 2009. 

 

Op maandag 16 november aanstaande is het zover: dan verschijnt 'Verloren en gewonnen', de nieuwe List-

cd! Het schijfje wordt die avond op spectaculaire wijze gepresenteerd met een concert in het Amsterdamse 

. Vrijwel iedereen die aan de cd heeft meegewerkt treedt die avond samen met 

Liesbeth op: Frank Boeijen, Huub van der Lubbe, Freek de Jonge, Henk Hofstede, Maarten Peters en vele 

anderen. Het is een eenmalig benefietconcert, de opbrengst komt geheel ten goede aan de 

, waarvan Liesbeth beschermvrouwe is. Deze stichting zet zich in voor mensen met aangeboren 

afwijkingen van schedel en aangezicht. Wie twee kaarten voor het concert besteld, krijgt de nieuwe cd 

cadeau, evenals het boek 'Geen gezicht', waaraan vele Bekende Nederlanders bijdragen hebben geleverd. 

Het nieuws over de nieuwe cd en het benefietoptreden werd op dinsdag 6 oktober bekendgemaakt tijdens 

een persbijeenkomst in Carré, in aanwezigheid van onder meer Boeijen, Van der Lubbe en Hofstede. 

Gastheer Hein Jens, directeur van het Koninklijk Theater, vertelde veel verzoeken te krijgen van goede 

doelen. Bijna nooit kan hij hierop ingaan, maar voor de Carolien Bijl Stichting maakt hij een uitzondering. 

"Die mag ons Huis een avond om niet hebben. Het is een kleine club, waar niets aan de strijkstok blijft 

hangen. Alles gaat naar het goede doel, dat zeer aanspreekt." Wat ook meespeelde bij zijn overweging, was 

dat het een optreden van Liesbeth List betreft: "Als kleine jongen had ik al een poster van haar boven mijn bed hangen en ik ben haar 

sindsdien altijd blijven volgen." 

Chris Boog van List's nieuwe platenmaatschappij  zei bijzonder trots te zijn 

'Verloren en gewonnen' te kunnen uitbrengen. "Deze cd overtreft mijn stoutste 

verwachtingen, kan zich moeiteloos meten met het beste wat Liesbeth in haar carrière 

gemaakt heeft." 

Zie ook: . 

Lees hier meer over de cd en het benefietconcert op de speciale '

'-pagina. 

  

Dit bericht is geschreven op 07 okt 2009. 

 

Zondag 27 september is List-archivaris Paul Pestman te gast in het Vara-radioprogramma . Hij wordt geïnterviewd 

over Nederlandse kleinkunst en laat een paar mooie opnamen horen uit zijn muziekcollectie. Van List heeft hij 'Even eeuwig' uitgekozen. 

Bijzonder is verder een stukje instrumentale muziek dat Ramses Shaffy ooit speciaal voor hem heeft opgenomen. 

Het Circus Jeroen Bosch is te horen op (het Nederlandse) Radio 2 van 20.05 tot 22.00 uur, het item met Pestman wordt om ongeveer 21.30 

uur uitgezonden. 

Dit bericht is geschreven op 23 sep 2009. 

 

Binnenkort gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht 'Happy End' in première, de nieuwe film van Frans Weisz. Themakanaal  

besteedt daarom deze week veel aandacht aan deze regisseur en zijn films. Zaterdag 26 september om 22.15 uur wordt Het Gangstermeisje 

uitgezonden. List-fans zal deze titel bekend voorkomen: Liesbeth zong in 1966 de titelsong bij deze Nederlandse nouvelle vague film (naar 

een scenario van Remco Campert en Jan Blokker).  

Dit bericht is geschreven op 23 sep 2009. 

 

Eindelijk! Binnenkort zal de langverwachte (dubbel-)dvd van Ramses Shaffy dan toch echt in de winkels 

liggen. Momenteel wordt er de laatste hand aan gelegd. 
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Universal Music en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid brengen de dvd's eind oktober, begin 

november op de markt. Ze bevatten in totaal ongeveer zes uur hoogtepunten uit de roemrijke (muzikale) carrière van Ramses Shaffy. 

Naast vele prachtige fragmenten uit de archieven van Beeld en Geluid, de publieke omroepen en de VRT, staan er ook enkele complete 

shows op de dvd zoals bijvoorbeeld: Shaffy Chantant (1967), Ramses & Liesbeth Live! (1979) en Ramses Shaffy zingt Sinatra (1991). 

Daarnaast zijn bijzondere interviews met de meester opgenomen. Uiteraard ontbreken ook de prachtige duetten met Liesbeth List niet op 

deze 2dvd. 

Later volgt op deze site de exacte verschijningsdatum. 

Dit bericht is geschreven op 16 sep 2009. 

 

In de  van deze week een interview met Liesbeth en Geert Hoes. Het wordt  

omlijst met prachtige foto's, gemaakt door Feriet Tunc. Zowel Liesbeth, Geert als de 

hoofdredacteur van het blad zijn hiermee zeer in hun nopjes.Liesbeth: "Er zijn wel vaker 

foto's van me gemaakt die ik erg mooi vond, maar dit slaat werkelijk alles!" 

De fotograaf zelf liet na afloop weten:"Twee weken voor de shoot had ik met de artdirector 

en de hoofdredacteur bedacht dat we Liesbeth neer zouden zetten als regisseur van Geert. 

Zij moest als het ware haar ervaring, haar wijsheid, overbrengen op hem. Ik heb hierbij 

passende 'props' gezocht, denk aan een script, camera en een zweep. Zowel Liesbeth als 

Geert had ik nooit eerder gefotografeerd. Bij Liesbeth had ik een visioen van een rustige 

dame, een tikje terughoudend misschien. Maar niets was minder waar! Ze was ontzettend 

enthousiast en vrolijk. En bijzonder fijn om te regisseren! Net als Geert. Twee heerlijke 

mensen om mee te werken."  

Dit bericht is geschreven op 26 aug 2009. 

 

Speciaal voor alle List-fans op deze site een mooie aanbieding. Voor de voorstellingen van 'Piaf, 

de musical' in het Beatrix Theater in Utrecht van donderdag 27 t/m zondag 30 augustus kunnen 

jullie twee kaartjes krijgen voor de prijs van één! 

Bel: 0900-1353 (0.45 cpm) en vermeld bij reservering de code: La Vie En Rose 

Normale kaartprijs: 1e rang € 35,- | 2e rang € 33,- | 3e rang € 29,-. Nu dus 2 voor de prijs van 

1! 

Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en theatertoeslagen. 

Deze actie is niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en is niet van toepassing op reeds gekochte of gereserveerde kaarten.  

En OP=OP! 

Dit bericht is geschreven op 26 aug 2009. 

 

Zondag 23 augustus is het weer zover: dan vindt de eerste voorstelling van 'Piaf, de musical' van het nieuwe theaterseizoen plaats, in het 

Veenendaalse Theater De Lampegiet. Deze week daarom volop aandacht voor Liesbeth in de pers. Zo is er een interview in Libelle, met 

mooie foto's. Ook in de Beau Monde volop aandacht voor La List, eveneens omlijst door bijzonder mooie foto's. En in de Vrij Nederland  van 

deze week onthult Liesbeth haar vijf leefregels. 

Dit bericht is geschreven op 21 aug 2009. 

 

Het duurt nog even, maar op vrijdag 27 november vindt in de WTC Expo te Leeuwarden de  plaats. Naast vele regionale 

Friese artiesten treden hier ook Grant & Forsyth, Peter Koelewijn, Jeroen van der Boom, de Jazzpolitie, Bert Heerink, De Kast én Liesbeth List 

op! 

Alle voorgaande edities van dit festijn waren met ruim 8000 personen uitverkocht. 

Dit bericht is geschreven op 06 jul 2009. 

 

Donderdag 25 juni werd  geopend, een tentoonstelling bij Beeld en Geluid ter 

gelegenheid van het veertigjarige jubileum van de illustere komiek. Eregast was Liesbeth List, die 

begeleid door een selectie van het Metropole Orkest 'Oude foto' zong, op de prachtige tekst van 

Freek de Jonge. Liesbeth had hem ooit gebeld met de vraag een lied te schrijven met als onderwerp 

Beau Monde 
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die ene foto waarop ze met haar niet lang daarna overleden moeder stond. Het resultaat was een 

prachtig lied, dat Hella de Jonge tot tranen toe beroerde. 

Daarna zong La List Brels La chanson des vieux amants in een vertaling van Freek, als ode aan Hella. En toen was er een primeur: voor het 

eerst zong Freek samen met Liesbeth! En nog wel de Pastorale! Aan de vooravond van zijn doorbraak met Neerlands Hoop hoorde hij dat 

eind jaren zestig in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat uit een jukebox schallen, in piano-jazz café De Favoriet. Weliswaar is de tekst - 

naar eigen zeggen - nooit helemaal tot hem doorgedrongen, maar hij was er meteen door gegrepen. 

La Liesbeth stak haar bewondering voor Le Freek niet onder stoelen of banken. Hij is bepaald niet van het type 'cabaretier' waar ze zo'n 

hekel aan heeft. "Ik heb hem vanaf het begin gevolgd, eind jaren zestig in het Shaffy Theater. Ik was totaal in de war van enthousiasme. 

Wervelend, totaal vernieuwend! Een tempo dat niet te volgen was! Sindsdien heb ik al zijn shows gevolgd. Ik ben een fan van hem en hij 

weet dat." 

En dan het woord aan de grootmeester zelf. Wat vonden Bram Vermeulen en hij destijds van Shaffy Chantant? Freek: "Wij vonden in die tijd 

alleen onszelf goed... Maar we zijn altijd grote bewonderaars geweest van Ramses en - zeker later - ook van Liesbeth!" 

Dit bericht is geschreven op 25 jun 2009. 

 

Op zaterdag 27 juni is Liesbeth te zien tijdens het Vestingfestival in Naarden. Ze zal onder meer optreden met Alderliefste. Ook zal ze 

begeleid door een koor 'Aan de andere kant van de heuvels' zingen. Locatie: PromersTuin, gratis toegang over de ‘vestingwallen' via de 

opgangen aan weerszijden van het Adriaan Dortsmanplein. Bij slecht weer zal het programma plaatsvinden in de Grote Kerk van Naarden. 

Meer informatie is te vinden op . 

Afgelopen zaterdag bleek dat Vivre, de hit van Alderliefste, Shaffy en List, op 2 is geëindigd in de , georganiseerd door het 

Maison Descartes en Levende Talen.   

Dit bericht is geschreven op 23 jun 2009. 

 

Tijdens de afscheidstournee van Piaf de musical, dit najaar, wordt Theo Saparo, de laatste vlam van de legendarische zangeres, gespeeld 

door William Spaaij. Hij neemt deze rol over van Ara Halici. 

Spaaij won onlangs. net als List, een Musical Award, voor zijn hoofdrol in Footloose. Liesbeth: "Hij kwam duikelend, springend en dansend 

het toneel op. Wat een talent! Geweldig dat hij in Piaf komt. Ik ben daar heel blij mee!" 

Dit bericht is geschreven op 23 jun 2009. 

 

Dinsdag 9 juni is Liesbeth te gast bij  (om 23.03 uur op Nederland 1). 

Dit bericht is geschreven op 09 jun 2009. 

 

Maandag 8 juni heeft Liesbeth List een John Kraaijkamp Musical Award gewonnen in de categorie Beste vrouwelijke 

hoofdrol in een kleine productie, voor haar rol in Piaf de musical. Ook in 2000 werd List voor haar Piaf-vertolking onderscheiden met een 

Musical Award. 

 

Uit het : "Als Liesbeth List de liederen van Piaf zingt, dan 

imiteert zij niet. In tegendeel. Het knappe is dat zij interpreteert. De 

zangeres Liesbeth List stapt met haar eigen, veelzijdige talent in een 

legende, het fenomeen Piaf. Juist daardoor zit zij de Franse vedette 

zo dicht op de huid, dat Liesbeth plaats maakt voor Edith. De 

gezichtsuitdrukking, de houding van de handen, haar manier van 

lopen en haar sensationeel treffende stemgebruik bezorgen de zaal 

kippenvel, keer op keer." 

Ter verhoging van de feestvreugde won Esther Roord, die Piaf's 

vriendin Momone speelt, een award voor de beste vrouwelijke bijrol 

en werd Piaf de musical onderscheiden met de publieksprijs voor 

beste kleine musical. 

Dit bericht is geschreven op 08 jun 2009. 

 

Het Institut français Maison Descartes en 'Levende Talen' (een organisatie die zich inzet voor de  bevordering van het talenonderwijs) 

hebben een Franstalige Top 50 georganiseerd. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete chanson. Een van de liedjes die meedingen 

naar een hoge notering is 'Laat me / Vivre'! In de tussenstand staat dit liedje van Alderliefste, Shaffy en List op plaats 10! Dus  snel 

Optreden Vestingfestival 

William Spaaij in Piaf 

Bij Knevel & Van den Brink 

Opnieuw Musical Award voor Liesbeth List! 

Franstalige Top 50 

www.vestingfestival.nl

Franstalige Top 50

Knevel & Van den Brink

juryrapport

STEM
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mee! 

Dit bericht is geschreven op 06 jun 2009. 

 

Zoals eerder op deze site vermeld, treedt Liesbeth op zondag 7 juni op tijdens het 

Vredesconcert Mechelen 2009, in de plaatselijke Stadsschouwburg. Aanleiding voor dit concert, 

georganiseerd door Patrick Stockmans, is dat Anne Frank op 12 juni tachtig jaar zou zijn 

geworden. 

Eerst brengen Della Bosiers en Ben van der Linden eigen werk en Frans chanson. Daarna volgt 

een optreden van Liesbeth List met een persoonlijke keuze uit haar rijke repertoire. Ze zal 

onder meer de integrale 'Mauthausencyclus' uitvoeren, begeleid door het Theodorakisensemble 

o.l.v. Xavier Roels. 

Aanvang: 16.00 uur, tickets: € 20,-. Reserveren kan via www.uitinmechelen.be 

of tel.nr. (0032) (0)70222 800. 

Naar aanleiding van dit concert is Liesbeth geïnterviewd door de bekende Vlaamse krant 

. Dit stuk zal naar verwachting op 30 mei verschijnen. 

Dit bericht is geschreven op 27 mei 2009. 

 

Maandag 25 mei werd in het Amsterdamse Lloyd Hotel een lunch georganiseerd voor de John Kraaijkamp 

Musical Award 2009 genomineerden. Bij deze gelegenheid maakte fotograaf Jim Hoogendorp een aantal 

portretten van Liesbeth, die te bekijken zijn op de website .  

Meer foto's van Liesbeth (met Elisah!) in de nieuwe uitgave van  en komende maand in 

. 

  

  

Dit bericht is geschreven op 26 mei 2009. 

 

Op 9 juni worden de  uitgereikt, tijdens een gala dat rechtstreeks wordt uitgezonden door de Avro op 

Nederland 1 (20.30 uur). Liesbeth is genomineerd als beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical. Ook Esther Noord en Ara Halici uit 

Piaf zijn genomineerd, als beste vrouwelijke, respectievelijk mannelijke hoofdrol in een kleine musical. 

Een week eerder, op 1 juni, wordt teruggeblikt op de afgelopen uitreikingen van deze awards, om 21.30 uur bij de Avro op Nederland 1. Ook 

in dat programma is Liesbeth te zien. 

Dit bericht is geschreven op 22 mei 2009. 

 

Het Eurovisie Songfestival 2009 is alweer bijna een week verleden tijd. Woensdag 20 mei verscheen er nog een mooie nabeschouwing in Het 

Parool, waarin Mister Songfestival Cornald Maas werd geciteerd: "Nederlanders gedragen zich bij het minste of geringste volstrekt hysterisch 

(...) Ik was erg onder de indruk van Patricia Kaas (...). Zij schreed met haar gevolg binnen op een feestje in Moskou. Er traden diverse 

artiesten op, maar alle aandacht ging die avond naar haar uit. Ze verliet het feest zonder gezongen te hebben. Dan ben je een ster. Maar die 

kunst verstaan wij niet." De enige die volgens Maas in aanmerking komt is Liesbeth List. "Een Diva. Als zij in Frankrijk had gewoond, was ze 

een beroemdheid geweest." 

Dit bericht is geschreven op 22 mei 2009. 

 

Zondag 17 mei was de finale van het Concours de la Chanson georganiseerd door . Liesbeth zat, zoals ieder jaar, in de 

jury, dit keer onder meer met Yves Duteil. 

Het Concours 2009 werd gewonnen door het trio La Gaîté, bestaande uit Dafne Holtland, Sabien Bosselaar en Margriet Planting. Opnamen 

van de finale worden op 13 juni van 22.00 tot 23.00 uur uitgezonden op de , 

Liesbeth's persoonlijke favoriet was . "Hij kwam op, ging zingen en: Bam, daar stond iemand!" 

Anne Frank werd geen tachtig 

Musical Awards Nominatie-lunch 

Musical Awards 

Kaas en List 

Concours de la Chanson 

Het 

Gazet van Antwerpen

Persfotobureau.nl

Jan Magazine

Elegance

Johnny Kraaijkamp Musical Awards

Alliance Française

Concertzender

Bjorn van Rozen
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Vlnr. juryleden Tonny Eyk en Yves Duteil met La Gaîté en Liesbeth List. De organisatie was in handen van Frances Gramende, tevens jurylid. 

Bron: Alliance Française. 

Dit bericht is geschreven op 18 mei 2009. 

 

Zondagmiddag is in Hoogeveen een schilderij van Liesbeth onthuld, gemaakt 

door Gerard van de Weerd (links op de foto). Het portret komt te hangen in 

de eregalerij van Theater De Tamboer. 

List poseerde voor Van de Weerd, die ook vele foto's tot zijn beschikking had, 

maar vooral aan de vorig jaar verschenen dvd-box heeft hij tijdens het 

schilderen veel gehad. "Naar die dvd's heb ik heel vaak gekeken. Wanneer je 

zo'n portret maakt is het belangrijk te weten hoe iemand beweegt. Hoe ze 

haar linkerhand houdt tijdens het zingen bijvoorbeeld. Als ik zo'n pose zie, sla 

ik die op." Ook de mond van Liesbeth is volgens Van de Weerd zeer 

karakteristiek. "Toen ik met een eerste opzet bezig was, nog zonder mond 

erin, liep iemand binnen die vroeg: wie is dat? Nadat ik de mond erin had 

geschilderd herkende hij haar onmiddellijk!" 

Het schilderij werd onthuld door de band , gevormd door vier 

zangeressen, waarvan er drie een paar jaar geleden door Liesbeth zijn 

gecoacht. Bandlid Anna Hoekstra: "Wat we van haar leerden is om niet teveel 

met onze danspasjes bezig te zijn. 'Maak lol, doe uitbundig,' zei ze, en ook: 

'Ik wil een verhaal horen!' Ze benadrukte hoe belangrijk goede teksten zijn." 

Onder de vele aanwezigen die op deze mooie lentedag naar De Tamboer 

waren gekomen, was ook theatercriticus Jacques d'Ancona. "Deze vrouw floreert op een ongekende wijze. Ze straalt een veerkracht uit die 

doet vermoeden dat ze nog lang niet aan het eind van haar carrière is. Dat ze een nieuwe cd kan maken in deze voor de platenindustrie zo 

moeilijke tijd zegt ook wat. Ze krijgt het respect toegedragen dat ze verdient. Alle ellende en slechte recensies van vroeger hebben haar 

sterk gemaakt. Ze straalt luchthartigheid uit, een niet-EO-achtige blijdschap. En zonder een zweem glamour, List is een vedette zonder 

glamour." 

Foto: Alex Krans 

Dit bericht is geschreven op 26 apr 2009. 

 

Op 8 juni a.s. worden voor de tiende keer de John Kraaijkamp Musical Awards uitgereikt. Dit gebeurt tijdens een gala dat live wordt 

uitgezonden op Nederland 1 (om 20.30 uur). 

Piaf de Musical is genomineerd voor de ANWB Publieksprijs, categorie kleine musicals.  

Stemmen is tot 8 mei a.s. mogelijk op: . 

Dit bericht is geschreven op 23 apr 2009. 

 

Zondagmiddag 26 april treedt Liesbeth op in Theater De Tamboer in Hoogeveen. Samen met Alex Verburg en Ton Snijders brengt ze de 

voorstelling 'Liesbeth Intiem' (aanvang 15.00 uur). Het wordt een bijzondere middag, want na afloop wordt een schilderij dat beeldend 

kunstenaar Gerard van de Weerd van haar heeft gemaakt onthuld. Het komt te hangen in de 'wall of fame' van het theater. 

Deze onthulling en de aansluitende proeverij is toegankelijk voor gasten die speciale kaarten bestellen bij Stichting De Hooghe Kamer te 

Hoogeveen, tel.nr. (0528) 271322 of 06-25131354.  

Dit bericht is geschreven op 20 apr 2009. 

 

Dit jaar zou Anne Frank tachtig jaar zijn geworden. Ter gelegenheid hiervan wordt op 7 juni een benefietvoorstelling gegeven in de 

Stadsschouwburg van Mechelen (B). 

Schilderij List onthuld 

Stem op Piaf! 

List ingelijst 

Vredesconcert Mechelen 

Fourtress

www.kampioen.nl
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Eerst brengen Della Bosiers en Ben van der Linden eigen werk en Frans chanson. Daarna volgt een optreden van Liesbeth List met een 

persoonlijke keuze uit haar rijke repertoire. Ze zal onder meer de integrale 'Mauthausencyclus' uitvoeren, begeleid door het 

Theodorakisensemble o.l.v. Xavier Roels. 

Aanvang: 16.00 uur, tickets: € 20,-. Reserveren kan via  

of tel.nr. (0032) (0)70222 800. 

Dit bericht is geschreven op 08 apr 2009. 

 

Zaterdag 11 april om 14.40 uur wordt Liesbeth's show 'Van Shaffy tot Piaf' herhaald op Nederland 1. 

Dit bericht is geschreven op 08 apr 2009. 

 

Na de allerlaatste voorstellingen van 'Piaf de musical', dit najaar, is Liesbeth definitief 'uitgePiafd'. Ze zal dan nooit meer in de huid kruipen 

van de beroemde chansonnière. "Ik heb alles belicht, haar helemaal doorleefd. Haar nog een keer doen, is geen creatieve uitdaging meer." 

Aldus List in een interview met  (8 april). 

Dit bericht is geschreven op 08 apr 2009. 

 

Op maandag 13 april is Liesbeth te gast in het programma , van de gelijknamige omroep (Nederland 2, 17.35-18.25 uur). Er 

zal onder meer worden gesproken over de . 

Naschrift: dit programma is (opnieuw) te bekijken via . 

Dit bericht is geschreven op 02 apr 2009. 

 

Er komen het volgende seizoen nieuwe voorstellingen van Piaf de musical! Dat goede nieuws meldde Liesbeth zondagmiddag zelf in het 

radioprogramma Bie van Dam op RTV Noord (zie onderstaand bericht). Omdat het de afgelopen maanden bijna overal in een mum van tijd 

uitverkocht was, zijn er voor september, oktober en begin november weer nieuwe voorstellingen gepland, onder meer in Carré. Geen 'Adieu 

Piaf' dus, volgende week in Groningen, maar 'Au Revoir'! 

Dit bericht is geschreven op 16 maa 2009. 

 

Maandag 23 maart zit het er alweer op, dan wordt de laatste voorstelling gegeven van Piaf de musical. Dit gebeurt in het Groningse 

Martiniplaza. Ter gelegenheid hiervan is List-archivaris Paul Pestman aanstaande zondag 15 maart tussen 14.30 en 15.30 uur te gast in het 

programma 'Bie van Dam' op RTV Noord. Ook Liesbeth zelf komt hierin aan het woord.  

Dit bericht is geschreven op 13 maa 2009. 

 

Onlangs is Liesbeth benoemd tot ambassadeur van de Stichting . Deze stichting organiseert theater- en concertbezoeken met 

begeleiding voor senioren. Op vrijdag 13 februari overhandigde Liesbeth, samen met G. Vrieling van het Nationaal Ouderenfonds, een 

cheque ter waarde van vijfduizend euro aan Vier het Leven (zie foto). 

Herhaling Van Shaffy tot Piaf 

Interview De Telegraaf 

Tijd voor MAX 

Piaf de musical wordt geprolongeerd 

Adieu Piaf... ? 

Vier het Leven 

www.uitinmechelen.be

De Telegraaf

Tijd voor MAX

dvd-box

Uitzending gemist

Vier het Leven
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Dit bericht is geschreven op 10 maa 2009. 

 

Nu 'Piaf, de Musical' alweer bijna verleden tijd is, worden de in 2007 begonnen voorstellingen van 'Liesbeth Intiem' weer hervat. Begeleid 

door biograaf/verteller Alex Verburg en pianist Ton Snijders legt La Grande Dame hierin rekenschap af van haar leven en de keuzes die ze 

daarin gemaakt heeft. Klik  voor meer informatie. Op 12 maart is het eerste optreden van de nieuwe serie Intiem-voorstellingen in 

Kortenhoef, daarna worden tot en met november Sint-Truiden (B), Halle (B), Vilvoorde (B), Enschede, Scherpenheuvel (B), Herent (B), 

Deurne (B),Nijverdal en Raalte aangedaan. De data staan in de . 

Dit bericht is geschreven op 07 maa 2009. 

 

Bij het NS-station Leeuwarden is dinsdagavond 3 maart de trein ontspoord die in oktober 2007 vernoemd werd naar Liesbeth List. Het 

incident gebeurde toen de (lege) trein van Arriva werd weggezet voor de nacht en bij een wissel gedeeltelijk op een verkeerd spoor 

terechtkwam. Inmiddels staat de Liesbeth List weer in het juiste spoor (bron: ). 

Dit bericht is geschreven op 04 maa 2009. 

 

Op 1 april wordt een uitgebreid interview met Liesbeth uitgezonden op Canvas (België 2). Het wordt in een schemerige kelder afgenomen 

door Rik Tors, professor Kerkelijk Recht aan de K.U. Leuven, voor het programma . 

Dit bericht is geschreven op 04 maa 2009. 

 

Maandag 9 februari is in het Groningse Martiniplaza een benefietavond georganiseerd voor scholen in Sri 

Lanka en Zuid Afrika. Het programma was vooraf niet aan het aanwezige publiek bekendgemaakt. Een van 

de optredende artiesten bleek Liesbeth List te zijn. 

Het optreden werd georganiseerd door de . Organisator en initiatiefnemer Hans 

Langhout hoopte met deze avond 75.000 euro op te halen voor zijn projecten, de uiteindelijke opbrengst 

bleek maar liefst 96.500 euro te zijn. De doelstelling van zijn stichting is het verlenen van hulp direct ter 

plaatse, zonder tussenkomst van derden. (foto:  / Jos Schuurman) 

Dit bericht is geschreven op 10 feb 2009. 

 

De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest om het persoonlijke archief van Liesbeth List compleet te 

maken. Tijdens het samenstellen van de onlangs verschenen dvd-box 'Heb het leven lief - een overzicht van 

ruim 40 jaar Liesbeth List', zijn we er achter gekomen dat er toch nog het een en ander ontbreekt. Het gaat 

met name om opnames uit de jaren zestig en zeventig. Klik  voor het overzicht. 

Indien u thuis oude videobanden heeft met een of meerdere van de gezochte opnames, dan wil Paul 

Pestman, die Liesbeth's archief beheert, die graag van u lenen om ze te digitaliseren. Als u het wilt, dan 

krijgt u ze op DVD terug. Ook oude radio-opnames, cassettebanden etc., zijn van harte welkom. Mail naar: 

. 

(foto: Joop Wijnand, 1965) 

Dit bericht is geschreven op 03 feb 2009. 

Reprise Liesbeth Intiem 

'Liesbeth List' is ontspoord 

Interview op Canvas 

Benefietoptreden Groningen 

Oproep: help ons archief volledig te maken 

hier

agenda

Leeuwarder Courant

Nooitgedacht

Stichting Help Direct

FPS

hier

paul.pestman@planet.nl
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In een interview met het Brabants Dagblad vertelde Roel Vente onlangs hoe het ooit allemaal begon met V & V Entertainment, het 

theaterbureau dat hij, samen met Albert Verlinde, tien jaar geleden oprichtte. Verlinde had de rechten van 'Piaf de musical' verworven en 

wilde Liesbeth List voor de hoofdrol. In de kroeg tegenover de SBS-studio werden de plannen uitgebroed. "Maar alles stond of viel met 

Liesbeth. Die was er direct voor te porren. Gelukkig maar, zeg ik nu, want als ze geen ja had gezegd, hadden wij hier nu niet gezeten." 

Lees  het hele interview met Vente.  

Dit bericht is geschreven op 03 feb 2009. 

 

Onder deze titel is een prachtig boek verschenen met een overzicht van de mariene autochtone 

weekdieren en aangespoelde schelpen op de Nederlandse Waddeneilanden. De schrijvers van het 

boek hebben Liesbeth List gevraagd het voorwoord te verzorgen.  

 

Fragment: 

"Altijd liep ik met gebogen hoofd over het strand, op zoek naar schelpen. Ik verzamelde ze voor 

mijn moeder die er tableaus en beeldjes van maakte. Later, als ik in restaurants over de hele 

wereld schelpdieren at, liet ik, vaak tot grote verbazing van het bedienend personeel, de lege 

schelpen voor me inpakkken. Thuis kookte ik die vervolgens uit en bracht ze naar mijn moeder 

op Vlieland." 

Anne Marie List-Schaaf maakte prachtige kunstwerken van alle gevonden schelpen, die nog regelmatig ten toon worden gesteld op het eiland 

Vlieland. Dit is een schelpenschilderij van de Kruiskerk op Vlieland, gemaakt door de pleegmoeder van Liesbeth. 

 

Schelpen van de Waddeneilanden (Th. de Boer & R. de Bruyne)  

Fontaine Uitgevers 's Gravenland - ISBN 978.90.5956.2554 (2008) 

Dit bericht is geschreven op 12 jan 2009. 

 

Zondag 11 januari is Liesbeth te gast in een nieuw televisieprogramma van Fons de Poel: 'Zondagavond laat'. Samen reizen ze van Haarlem 

naar Amsterdam en hebben ondertussen een gesprek over de diepere dingen des levens (KRO, Nederland 1, 23.15 uur). 

  

Nieuwsarchief  -  -  - 

  

Teksten op deze pagina: . 

 

 

Zonder Liesbeth geen V & V Entertainment 

Schelpen van de Waddeneilanden 

Zondagavond laat, 11 januari 

hier

2008 2007 2006 2005/4 

Sylvester Hoogmoed

© Copyright 2008 E-List Sitemap Disclaimer Webdesign by Pit Group Intech B.V.

pagina 11 van 11Liesbeth List

26/7/12http://liesbethlist.nl/nieuwsarchiefe.html


