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Tekst grootte: 

 

Openbare optredens

Van 6 januari t/m 20 maart 2012 tourde Liesbeth met haar jubileumshow  door het land. In 

het komende theaterseizoen zal deze afscheidstournee wegens groot succes worden verlengd! Van oktober 

2012 t/m januari 2013 geeft ze nog 25 voorstellingen. De speellijst staat . 

 

Overige openbare optredens: 

 

21 maart 2013: (met Ton Snijders & Peter van Benthem) 

10 april 2013:  te Venlo (met Ton Snijders & Peter van Benthem).   

 

Nieuwe site

Over een paar dagen wordt Liesbethlist.nl in een nieuw jasje 

gestoken. Achter de schermen is hier de afgelopen maanden druk 

aan gewerkt.

Doordat we wisselen van provider, kan het zijn dat de site vanaf 1 

februari een dag of twee niet bereikbaar is. Daarna wordt alles 

anders: nóg mooier, met heel veel foto’s en wetenswaardigheden. 

Liesbeth: "Ik kan niet wachten!"

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 29 januari 2013)

 

Beslissende film

Afgelopen woensdag stond een kort interview met Liesbeth in 

NRC Handelsblad, in de rubriek 'De beslissende film van'. Haar 

keuze viel op 'Les uns et les autres' van Claude Lelouch. Toen ze 

die film in 1981 zag, besefte ze voor het eerst dat ze een 

oorlogsslachtoffer was. "Ik kan me niet heel veel meer 

herinneren van het verhaal, maar door het thema van de film 

heb ik mezelf vragen gesteld en antwoorden gekregen. Toen was 

ik geschoond van het leed van de wereld, mijn leed."

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 25 januari 2013)

 

Langs Kroegen en Kathedralen

Daan Bartels van de website 'Het Lied' heeft een bijzonder 

boekje uitgebracht over het Amsterdam van Ramses Shaffy. 

Liesbeth nam gisteravond het eerste exemplaar in ontvangst, 

voorafgaand aan een concert in Amstelveen.

Liesbeth: "Een prachtig geschenk! En ja, Ramses hield erg veel 

van Amsterdam. Je hoort dat terug in zijn liedjes, bijvoorbeeld in 

Mama Mokum en ’t Is stil in Amsterdam. Met dit bijzonder mooie 

boekje in de hand kun je letterlijk in Ramses' voetsporen 

treden."

Het boekje 'Langs kroegen en kathedralen, een speurtocht door 

het Amsterdam van Ramses Shaffy' kan  worden besteld.

Foto: Rink Hof 

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 18 januari 2013)

 

Aanrader: 'De baby'

Onlangs ging de film 'De Baby' van Deborah van Dam in première. In 2005 maakte Deborah de prachtige 

documentaire 'Heb het leven lief' over Liesbeth.

'De baby' gaat over oorlogsbaby Anneke, die na de bevrijding naar Amerika werd gebracht en voor wie haar 

verleden altijd een mysterie is gebleven. In deze indringende documentaire wordt Anneke geconfronteerd 

met haar onbekende en beladen verleden, waarin Otto Frank, de vader van Anne, een doorslaggevende rol 

blijkt te hebben gespeeld. De film draait slechts kort in  in het land. 

 

Liesbeth was zeer onder de indruk: 'Lieve mensen, ga deze film zien!'

AAAA

 

70 Jaar Liesbeth

hier

Historische kerk te Oost Souburg 

Cultuurpodium Domani

online

enkele bioscopen
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(Dit bericht is geschreven op donderdag 27 december 2012)

 

50 Jaar Gouden Harpen

Maandag 26 november is bij Beeld en Geluid in Hilversum de overzichtstentoonstelling 

 geopend. Liesbeth was een van de genodigden, ze ontving de onderscheiding, die jaarlijks wordt 

toegekend door auteursrechtenorganisatie Buma, in 1998.

De overzichtstentoonstelling is bij Beeld en Geluid te zien tot en met 6 januari 2013.

Foto: Paul Ridderhof. Klik  voor meer!

(Dit bericht is geschreven op maandag 26 november 2012)

 

Vredesprijs voor Warchild

Op 15 november ontvangt  de 

Vredesprijs 2012 uit handen van de voorzitter van 

de Carnegie-Stichting, dr. Bernard Bot. De prijs, 

bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag 

van 35.000 euro, wordt toegekend vanwege de 

inzet van War Child voor kinderen en jongeren in 

(voormalige) conflictgebieden.

Liesbeth zal de prijsuitreiking muzikaal 

opluisteren. Ze bezocht twee jaar geleden, in het kader van 65 jaar bevrijding en als oorlogskind van toen, 

de programma's van War Child in Oeganda. Ze draagt de hulporganisatie een warm hart toe.

(Dit bericht is geschreven op maandag 12 november 2012)

 

Margreet Dolman begrijpt 't

Onlangs werd Liesbeth geïnterviewd door Margreet Dolman 

voor haar programma op . Het werd een heel leuk 

gesprek, met vele anekdotes over onder meer Aznavour, 

Bécaud en Gréco. Out Tv is een kabelstation dat in het UPC

-gebied te zien is in het Pluspakket (op kanaal 118 en ook 

bij alle andere kabelmaatschappijen (Ziggo, KPN, Tele 2 

etc.).

De aflevering van 'Margreet Dolman begrijpt 't' waarin 

Liesbeth te gast is, kan nog worden bekeken op vrijdag 2 

november van 18.50 tot 19.45, en op zaterdag 3 november 

van 04.50 tot 05.45 uur en van 23.50 tot 00.45 uur.

Naschrift: Het gesprek staat inmiddels op .

Foto: Mike Starink.

(Dit bericht is geschreven op donderdag 1 november 2012; 

aanvulling 4 november)

 

Veel media-aandacht reprise 70 Jaar Liesbeth

Ook voor Liesbeth List is het nieuwe theaterseizoen vorige week van start gegaan. De reprise van haar 

sucesvolle jubileumshow  is niet onopgemerkt voorbij gegaan! Zo trad ze op in 

, was te zien in Koffietijd (RTL 4) en in .

Op 10 oktober stond een interview met La Grande Dame in .

50 jaar Gouden 

Harpen

hier

War Child

Out Tv

YouTube

70 Jaar Liesbeth Sara op 

Zondag Studio MAX Live

De Telegraaf
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Zondagavond 14 oktober was ze te gast in , 

om samen met Jan Donkers en John Jansen van Galen te praten 

over het boek , van Erna Van Den Berg & 

Henriette Klautz.

Woensdag 24 oktober verschijnt een interview in weekblad 

Weekend.

Op donderdag 25 oktober wordt Liesbeth tussen 14.45 en 15.45 uur 

geïnterviewd in de rubriek Volgspot van , op Radio 5 

Nostalgia.

Binnenkort is ze te gast in het programma 

, op Out TV. Ook komt er een interview over haar eerste baan in 

de zaterdagbijlage van Trouw (eerder aangekondigd voor 13 

oktober).

Foto: Omroep MAX / Stef den Boer.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 10 oktober 2012, aanvulling vrijdag 19 oktober 2012)

 

Betaal niet te veel voor toegangskaarten

Er is een lovenswaardige campagne gestart om mensen te waarschuwen 

dat ze alleen toegangskaarten voor concerten, theatervoorstellingen en 

voetbalwedstrijden moeten bestellen bij de officiële voorverkoopadressen. 

In het geval van '70 Jaar Liesbeth' gaat het dan om de theaters, waarnaar 

gelinkt wordt in onze . Anders bestaat het risico dat men bij een 

tussenhandelaar terechtkomt die woekerprijzen rekent!

Klik  voor meer informatie over de campagne.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 28 september 2012)

 

Liesbeth in 'Sara op zondag'

Zondag 30 september is Liesbeth te gast in het programma 'Sara op zondag', tussen 20.00 en 22.00 uur op 

Radio 2 (NL). Ze wordt geïnterviewd en zingt twee liederen, op piano begeleid door Ton Snijders.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 28 september 2012)

 

70 Jaar Liesbeth bij MAX (deel 2)

Het tweede deel van de jubileumshow '70 Jaar Liesbeth' wordt uitgezonden door omroep MAX op vrijdag 28 

september, om 17.35 uur op Nederland 2. Het eerste deel was te zien op 13 april en werd herhaald op 19 

juni (zie ).

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 21 september 2012)

 

DVD-box 125 jaar Carré

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Koninklijk Theater Carré is 

een verschenen. Liesbeth was afgelopen dinsdag aanwezig bij de 

presentatie, ze is met drie nummers op de dvd's vertegenwoordigd. "Ik ben 

zeer vereerd, sta echt tussen de groten: Toon Hermans, Freek de Jonge, 

Herman van Veen, Paul van Vliet, Louis Davids..."

(Dit bericht is geschreven op donderdag 13 september 2012)

 

Gouden Eeuw Award

Vrijdag 21 september wordt er aan de lange reeks onderscheidingen van 

Liesbeth weer eentje toegevoegd. In het Amsterdamse Scheepvaartmuseum 

krijgt ze dan voor haar hele oeuvre de 'Gouden Eeuw Award' uitgereikt. De 

prijs is de afgelopen jaren toegekend aan creatieve bekende Nederlanders. Eerder kregen onder meer André 

van Duin, Rob de Nijs, Paul van Vliet, Carel Kraayenhof en Rita Reys een Award.

(Dit bericht is geschreven op donderdag 13 september 2012)

 

Oncofonie, Symfonie voor je leven

Zondag 16 september presenteert de Stichting Kanker in Beeld een uniek benefietconcert in Koninklijk 

Theater Carré: de . Zingend zullen 360 kankerpatiënten een ode aan het 

leven brengen. Daarnaast hebben onder meer Ben Cramer, Cor Bakker, Iris Kroes, Hans Dagelet, Sylvana 

Met het oog op morgen

Opa's en oma's van nu

Plein 5

Margreet Dolman begrijpt 

't

agenda

hier

Uitzendinggemist.nl

3 DVD-box 

Oncofonie, symfonie voor je leven
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Simons en Henny Huisman hun medewerking toegezegd. Ook Liesbeth geeft acte de présence, ze zingt 'Heb 

het leven lief'.

(Dit bericht is geschreven op donderdag 13 september 2012)

 

Optreden Grote Markt Antwerpen

Woensdagavond 11 juli, de feestdag van de Vlaamse gemeenschap in België, is Liesbeth een van de 

optredende artiesten tijdens een concert op de Grote Markt in Antwerpen. Samen met de acteur Lucas Van 

den Eynde zingt ze daar de Pastorale.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 6 juli 2012)

 

Sous le charme de Piaf, Brel et Shaffy

In het meest recente nummer van het culturele blad  (41ste jaargang nummer 2), staat een 

artikel over Liesbeth, geschreven door Patrick van den Hanenberg. De titel is: 'Liesbeth List, sous le charme 

de Piaf, Brel et Shaffy'.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 6 juli 2012)

 

Herhaling 'Ali B. op volle toeren in concert'

De Tros gaat het  van Ali B. herhalen. Op 

dinsdag 13 maart trad een bont gezelschap van muziekiconen van 

nu en toen op in een uitverkocht Paradiso. Onder hen waren onder 

meer Lenny Kuhr, Stef Bos, Anneke Grönloh, Willeke Alberti, Yes-R 

en Sticks.

Liesbeth zong haar nieuwe single .

Het concert wordt in twee delen uitgezonden, op 4 en 11 juli, om 

20:30 uur op Nederland 3.

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 3 juli 2012)

 

 

 

 

Herhaling 'Verborgen verleden'

Op donderdag 12 juli, om 19.30 

uur wordt de aflevering van 

'Verborgen Verleden' herhaald 

waarin Liesbeth begin vorig jaar te 

gast was (NTR, Nederland 2). 

Hierin ging ze op zoek naar haar 

voorouders.

Klik  voor meer foto's.

Foto: NTR/Lindy Delmee

(Dit bericht is geschreven op 

zaterdag 23 juni 2012)

 

 

Uitzending Concours de la Chanson 2012

Vandaag zendt de Concertzender opnamen uit van de finale van het 

Concours de la Chanson 2012, op 13 mei georganiseerd door de 

Alliance Française in de Schouwburg Amstelveen. Vanochtend om 

11.00 uur wordt uitgezonden, vanavond om 21.00 uur  

met alle prijswinnaars. De hoofdprijs van het Concours is sinds dit 

jaar vernoemd naar de chansonnière die al bijna een kwart eeuw in 

de jury zit: de Prix Liesbeth List!

De Concertzender is in vrijwel heel Nederland te ontvangen via de 

kabel. Na uitzending zijn de programma's ook online te beluisteren 

(klik daarvoor op het luidsprekertje).

Foto: Roberto Maldeno

Septentrion

Concert zonder Naam

Ik pluk de dag

hier

deel 1 deel 2
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(Dit bericht is geschreven op zaterdag 23 juni 2012)

 

Pastorale Parodie

Op 10 & 11 juni vond de jaarlijkse musicalparodie  plaats in het Rotterdamse Oude Luxor 

Theater. Cindy Bell en Ivo Chundro parodieerden 'Pastorale'. !

(Dit bericht is geschreven op maandag 18 juni 2012)

 

Herhaling opname Jubileumconcert

Het eerste deel van het Jubileumconcert , dat eerder werd uitgezonden op 13 april, wordt 

door Omroep MAX herhaald op dinsdag 19 juni om 17.35 uur. Het is nog niet bekend wanneer het tweede 

deel zal worden uitgezonden.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 15 juni 2012)

 

Bijzonder optreden voor Nijmeegse studenten

Gisteravond trad Liesbeth op in het 

Campustheater van de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN). Het concert was georganiseerd 

door Kitty van Mil, met wie Liesbeth al meer dan 

dertig jaar bevriend is. Een bijzonder concert, 

want Van Mil kampte de afgelopen jaren met een 

ernstig ziekte. Dat gaf liederen als 'Zeg me dat het 

niet zo is' en 'Laat me niet alleen' een extra 

lading. Liesbeth: 'Ik dwong me om daarbij niet 

aan Kitty te denken, anders had ik moeten janken 

en niet verder kunnen zingen.' 

 

Ook bijzonder was, dat ze 'Laat me niet alleen' 

zong als duet, met Myrthe Boot, een getalenteerde 

studente van de Nederlandse Musical Academie in 

Nijmegen. Liesbeth: 'Ik kan de tekst van dat 

nummer dromen, maar ik ben gewend om dat lied 

alleen te zingen, dus raakte ik op een gegeven 

moment de tekst kwijt! Gelukkig gebeurde Mirthe 

hetzelfde.'  

 

Bekijk  een verslag van Omroep Gelderland. 

Na het concert beantwoordde Liesbeth vragen van studenten. Bekijk het  met veel foto's!

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 8 juni, bijgewerkt op 18 juni 2012)

 

Boekpresentatie oorlogsvlieger Jan Linze

Op Vlieland nam Liesbeth onlangs het eerste exemplaar in ontvangst van een 

 over de 96-jarige Jan Linze. In de Tweede Wereldoorlog werkte hij als 

piloot actief mee aan de bevrijding van Europa. Na de oorlog verbleef hij op 

Vlieland, waar hij de familie List leerde kennen.

(Dit bericht is geschreven op donderdag 31 mei 2012)

 

Voorverkoop '70 Jaar Liesbeth' overal van start

In alle theaters waar Liesbeth komend seizoen zal staan met haar 

afscheidsshow, is de voorverkoop nu van start gegaan. Wie naar de 

voorstellingen in Harderwijk, Utrecht, Nieuwegein, Alphen a/d Rijn, Ciuijk, 

Amsterdam emn Amstelveen wil, kan daar vanaf deze week kaartjes voor 

kopen. Eerder was dat al mogelijk in Rijswijk, Hoofddorp, Rotterdam, 

Stadskanaal en Hoorn.

Op diverse websites worden kaartjes angeboden tegen exorbitant hoge 

prijzen. Wij adviseren u om uitsluitend kaarten te bestellen via de officiële 

websites van de theaters. De links staan in de .

(Dit bericht is geschreven op zaterdag 26 mei 2012)

 

Plekje

Eerder deze week werd in RTL Boulevard gemeld dat Liesbeth een plekje op haar gezicht heeft laten 

verwijderen. Om die reden kon zij dinsdag niet aanwezig zijn bij het concert dat de medewerkers van de 

 in het Sarphatihuis gaven. Er was bij de chansonnière een vorm van 

Musicals Gone Mad

Geniet mee

70 Jaar Liesbeth

hier

uitgebreide verslag

biografie

agenda

theatervoorstelling 'Ramses'
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huidkanker geconstateerd. Geen reden voor paniek, want het was een 'goedaardige' variant. Liesbeth: 'Ik 

heb dit al heel lang. Dat komt omdat ik de eerste vijf jaren van mijn leven onder die koperen ploert heb 

doorgebracht, in het Jappenkamp. Mijn huid kon daar niet tegen. Al jaren heb ik af en toe dit soort plekjes, 

die ik dan moet laten weghalen. Het is niet gevaarlijk. Ik mag ook best naar buiten met dit mooie weer, 

zolang ik maar een hoed opzet en speciale crème opdoe.' 

 

Al is er dus geen enkele reden tot zorg over haar gezondheidstoestand, Liesbeth benadrukt dat het heel 

belangrijk is je huid goed in de gaten te houden. 'Met name voor vrouwen op oudere leeftijd geldt dat ze 

vreemd plekjes onmiddellijk door een dermatoloog of arts moeten laten controleren. Je weet maar nooit.'

(Dit bericht is geschreven op donderdag 24 mei 2012)

 

Drie generaties List

Onlangs werden Liesbeth en Elisah voor een regionale krant 

geïnterviewd door hun kapper Patrick Jacobs. Ook (klein)dochter 

Lilah was erbij, zodat Hetty Ermers prachtige foto's kon maken van 

drie generaties 'diva's'.

Op de vraag of Lilah beïnvloed zal worden door haar moeder en oma 

wordt hartelijk gelachen. Liesbeth: "Net als toen haar moeder klein 

was, heeft Lilah, die bijna twee is, al een uitgesproken mening over 

wat ze wel of niet wil dragen." Elisah: "Ze trekt 's morgens al de la 

open en haalt daar zelf haar kleding uit, en na het vinden van een 

armbandje gaat er geen dag voorbij zonder dat ze zo'n 'juweeltje' 

draagt. Duidelijk een gevalletje van 'List-genen'!"

Bekijk  de foto's, gemaakt door Hetty Ermers.

(Dit bericht is geschreven op donderdag 17 mei 2012)

 

Holland Festival 1966 op Cultura

Vanavond tussen 20.00 en 20.36 uur is op de digitale zender Cultuur24 het programma Boys Big Band te 

zien (Vara, 13 juli 1966). Liesbeth zingt hierin La valse des Lilias, van Michel Legrand. Opgenomen in het 

Amsterdamse Concertgebouw, ter gelegenheid van het Holland Festival. Deze week zijn er diverse 

herhalingen van dit programma. Zie de website van .

(Dit bericht is geschreven op maandag 14 mei 2012)

 

Voorverkoop '70 Jaar Liesbeth'

In steeds meer theaters is het mogelijk kaartjes te kopen voor het seizoen 

2012-2013, wanneer Liesbeth nog één keer met haar jubileumshow op de 

planken zal staan.

Momenteel is de verkoop gestart in in Rijswijk, Hoofddorp, Rotterdam, 

Stadskanaal en Hoorn.

Op diverse websites is het mogelijk om kaarten te bestellen tegen exorbitant 

hoge prijzen. Wij adviseren u om uitsluitend kaarten te bestellen via de 

officiële websites van de theaters. De links staan in de .

(Dit bericht is geschreven op maandag 14 mei 2012)

 

Eerste 'Prijs Liesbeth List' uitgereikt

Zondagmiddag 13 mei werd voor het eerst de 'Prijs Liesbeth List' 

uitgereikt, aan de winnares van het 28e , 

georganiseerd door de Alliance Française. In de Schouwburg van 

Amstelveen besloot een jury bestaande uit Isabelle Mallez van het 

Institut Français, zanger Danyel Gérard (bekend van zijn wereldhit 

'Butterfly'), Tonny Eyk en Liesbeth List zelf om de prijs toe te 

kennen aan zangeres Lidwien Meeùws, voor haar vertolkingen van 

'Chaque fois' en 'Avec le temps'. Een terechte winnares, maar het 

was een verschrikkelijk moeilijke keuze geweest, zei Liesbeth na 

afloop. 'Het niveau was gigantisch! Fantastisch, al die jonge mensen 

die weer Frans zingen.'

Op 9 en 16 juni van 21.00 tot 22.00 uur wordt het Concours de la 

Chanson 2012 uitgezonden op de .

Foto: Roberto Maldeno

(Dit bericht is geschreven op maandag 14 mei 2012)

 

hier

Cultura24

agenda

Concours de la Chanson

Concertzender
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Even eeuwig

Liesbeth wil graag iets speciaals doen voor haar vaste fans. Daarom 

signeert ze een aantal exemplaren van haar laatste 3cd-set "Even 

Eeuwig". Deze zijn uitsluitend via de site te bestellen, voor de 

speciale prijs van 17,50 euro, inclusief verpakking en 

verzendkosten. Wees er snel bij! Meer informatie vindt u .

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 11 mei 2012)

 

Tweets van Liesbeth List

"Ik ben niet geschikt voor deze twitterwereld. Maar ik vind dit heel 

interessant." Zo luidde vanmiddag het eerste bericht op het officiële Twitter-account van Liesbeth List. Jaja, 

ook La Grande Dame is voor de bijl en heeft zich aangesloten bij de nog steeds groeiende 

wereldgemeenschap van twitteraars. Iedereen kan haar volgen #doehetnu!

(Dit bericht is geschreven op woensdag 9 mei 2012)

 

Brieven aan mijn zee

Onlangs verscheen de dichtbundel 'Brieven aan mijn zee' van Jan-Simon Minkema, die 

in het verleden talrijke liedteksten voor Liesbeth heeft geschreven. Van harte 

aanbevolen door de Grande Dame: 'Een hele mooie uitgave'.

Dit boek is te koop via de van Minkema.

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 8 mei 2012)

 

Herdenkingsconcert 4 mei

Op de site van  staat een kort verslag met video van het concert dat Liesbeth List en Alderliefste 

gisteren gaven op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout. Begeleid door het Kennemer Jeugd Orkest onder 

leiding van Matthijs Broers zong Liesbeth onder meer de liederen uit de Mauthausen Cyclus van 

Theodorakis.

(Dit bericht is geschreven op zaterdag 5 mei 2012)

 

Liesbeth tipt: boek over 20 jaar Annie M.G. Schmidtprijs

Liesbeth List ontving afgelopen week bijzondere post: ze kreeg het boek (met cd) '20 

jaar Annie M.G. Schmidtprijs'. Hierin staan 20 door Daan Bartels afgenomen 

interviews met o.a. Freek de Jonge, Karin Bloemen, Jenny Arean en Maarten van 

Roozendaal. Liesbeth List: "Prachtige verhalen over de passie voor theater en het 

Nederlandstalige lied. Ik word daar erg blij van!"

Het boek (met cd) '20 jaar Annie M.G. Schmidtprijs' is te bestellen via de site 

.

Lees !

(Dit bericht is geschreven op woensdag 25 april 2012)

 

Speellijst afscheidsvoorstelling 2012-2013

Zoals bekend zal de voorstelling '70 Jaar 

Liesbeth' vanwege de overweldigende 

belangstelling het komende seizoen in 

reprise gaan. Nog één keer wordt het 

publiek in de gelegenheid gesteld om La 

Grande Dame met haar band aan het 

werk te zien in een groots opgezette 

show. Onlangs maakte producent Albert 

Verlinde Entertainment de speellijst 

bekend, deze is te vinden. 

 

NB: Koop alleen rechtstreeks bij de 

theaters, en niet bij tussenhandelaren, 

die vaak veel hogere prijzen vragen.

Foto: Annick Heynderickx (Gent, 17 

februari 2012)

hier

@LiesbethList volgen

website 

AB-Radio

www.hetlied.nl

meer

hier 
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Naschrift 24/4: Verschillende theaters hebben gemeld dat ze nu al plat gebeld worden door mensen die 

graag kaartjes willen voor '70 Jaar Liesbeth'. De verkoop voor het nieuwe seizoen is echter nog niet 

begonnen. Waarschijnlijk zal dit eind mei gebeuren. Nog niet bellen dus! We zullen tijdig via deze website 

laten weten wanneer de verkoop van start gaat.

Naschrift 26/4: Vanaf vandaag kunnen online in Hoorn kaartjes worden gekocht, vanaf morgen ook in 

Rijswijk.

(Dit bericht is geschreven op maandag 23 april 2012)

 

28e Concours de la Chanson

Wie wint de Liesbeth List Prijs tijdens de finale van het Concours de la Chanson 2012? Al bijna dertig jaar 

organiseert de Alliançe Française dit songfestival voor vertolkers het Franstalige lied, dat in het verleden de 

doorbraak betekende voor onder meer Wende Snijders en de band Alderliefste. De finale van het Concours 

2012 vindt plaats in de Schouwburg van Amstelveen, zondag 13 mei om 15.00 uur. Presentatie: Ivo Niehe. 

Juryleden zijn: Liesbeth List, Isabelle Mallez (Instituut Français), Tonny Eyk en Daniel Gérard (Franse 

zanger, die deze zondagmiddag ook een optreden verzorgt). Eind vorig jaar maakte organisator Frances 

Gramende bekend dat de Publieksprijs met ingang van dit jaar naar Liesbeth List zal worden vernoemd. 

Kaarten voor de finale op 13 mei zijn te bestellen op . Meer informatie is te 

vinden op de site van de .

(Dit bericht is geschreven op donderdag 19 april 2012)

 

Tv-weekend

Het wordt een prachtig weekend voor List-fans - jong en oud! Morgen wordt het optreden van La Grande 

Dame tijdens het  uitgezonden. Dit spektakel vond plaats in een uitverkocht Paradiso 

op 13 maart, als uitvloeisel van de serie . Te zien op zaterdag 14 april om 22.25 uur bij 

de TROS op Nederland 3. Zie hier een !

Vanmiddag om 17.33 uur zendt Omroep MAX op Nederland 2 het eerste deel uit van het jubileumconcert 

.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 13 april 2012)

 

Herdenking Alphen aan den Rijn

'Heb het leven lief' was het thema tijdens de herdenking van het 

schietdrama in winkelcentrum “De Ridderhof” in Alphen aan den 

Rijn. Een jaar geleden, op 9 april 2011 schoot Tristan van der V. zes 

mensen dood, verwondde er zeventien en sloeg toen de hand aan 

zichzelf.

Liesbeth List zong tijdens de drukbezochte bijeenkomst het lied 'Heb 

het leven lief', geschreven door Han Kooreneef. De tekst staat ook 

op de glazen plaquette die in “De Ridderhof” werd onthuld. Op de 

site van de  kan een reportage over de herdenking worden 

bekeken.

Foto: Nu.nl.

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 10 april 2012)

 

Duetten met Justus Werle

De Leeuwarder advocaat  heeft vrijdagavond 

30 maart jl. zijn debuutalbum 'Let me take you back' 

gepresenteerd. Hij zingt hierop onder meer duetten met 

Liesbeth List ('Pastorale' en 'Laat me') en Jenny Arean 

('Vluchten kan niet meer'). Het eerste exemplaar van deze 

dubbel-cd werd in Stadsschouwburg De Harmonie in 

Leeuwarden uitgereikt door Liesbeth List, die daarna samen 

met Justus nog enkele nummers zong.

Foto: Humphrey Paap.

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 3 april 2012)

 

Concert Zonder Naam

Op 13 maart trad Liesbeth op tijdens het  in een uitverkocht Paradiso, Amsterdam. 

Tijdens het spektakel traden de artiesten op die te gast waren in het succesvolle programma 

 (klik op de link om de aflevering met Liesbeth te bekijken). Onder hen waren onder meer Lenny 

Kuhr, Stef Bos, Anneke Grönloh, Willeke Alberti, Yes-R en Sticks. Liesbeth zong haar allernieuwste single 

. Dit nummer is geschreven, gecomponeerd en geproduceerd door haar zielsverwant Han 

www.schouwburgamstelveen.nl

Alliance Française

Concert Zonder Naam

Ali B op volle toeren

vooruitblik

70 

jaar Liesbeth

NOS

Justus Werle

Concert Zonder Naam

Ali B op volle 

toeren

Ik 

pluk de dag
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Kooreneef, maar is gebaseerd op het lied 'Spaanse vlieg' van rapper 

Sticks. Han begeleidde Liesbeth die avond aan de piano en Manon 

Veenendaal bespeelde de cello. Samen met Sticks en Ali B brachten 

ze voor een waanzinnige zaal natuurlijk ook nog de 'Pastorale' ten 

gehore.

Het concert wordt in vier delen op tv uitgezonden. Wanneer de 

aflevering met Liesbeth aan bod komt is nog niet bekend 

(waarschijnlijk op 14 april). Als opwarmertje publiceren we alvast 

een aantal  gemaakt door Soufian Mahio.

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 3 april 2012)

 

Mauthausen Cyclus

Op woensdagavond 4 mei zal Liesbeth de volledige Mauthausen 

Cyclus van Theodorakis zingen tijdens het gratis toegankelijke 

 in de Haarlemmerhout.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 23 maart 2012)

 

Reprise!

Nee, het is nog niet voorbij! Vanwege het enorme succes 

van '70 jaar Liesbeth' is besloten de afscheidstournee te 

verlengen. In het volgende theaterseizoen zal ze tussen 

oktober en januari maar liefst 22 extra voorstellingen 

geven.

Het goede nieuws werd vanavond bekendgemaakt in 

.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 21 maart 2012)

 

Jubileumshow Liesbeth bij MAX

Vanavond is het zover: voor het laatst staat Liesbeth met een grote show in het theater. Maar we kunnen er 

nog van nagenieten! Omroep MAX heeft op 15 maart jl. in Carré opnamen gemaakt van '70 jaar Liesbeth' 

en gaat de jubileumshow in twee delen uitzenden. Het eerste deel is te zien op vrijdag 13 april a.s. om 

17.35 uur op Nederland 2. De uitzenddatum van deel 2 is nog niet bekend.

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 20 maart 2012)

 

Ik pluk de dag!

De nieuwste single van Liesbeth is vanaf nu via  te 

downloaden voor 0,99 eurocent!

De titel is 'Ik pluk de dag', geschreven, gecomponeerd en 

geprodceerd door Han Kooreneef en in de studio opgenomen met 

maar liefst veertien strijkers. Het arrangement en de begeleiding 

aan de vleugel is van Geert Keysers.

Op 13 maart zong Liesbeth 'Ik pluk de dag' tijdens het 

 van Ali B. in Paradiso. Dit concert wordt op 24 maart 

uitgezonden door de TROS. Zie  foto's!

 

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 16 maart 2012)

 

De week van Liesbeth

In Het Parool van 10 maart stond een interview met Liesbeth, afgenomen door Daan Bartels. "Ik heb altijd 

geroepen dat ik doorga tot ik honderdtwintig ben. Maar als ik niet een beetje minder en afbouw, dan haal ik 

dat niet." Lees het hele interview via .

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 16 maart 2012)

 

Oproep

Onlangs kreeg Liesbeth List na afloop van een concert een foto van een prachtig portret van Ramses. Ze wil 

heel erg graag weten wie dit heeft gemaakt. Wie weet leest de schilder dit bericht, of iemand die hem of 

prachtige foto's

Herdenkingsconcert

RTL 

Boulevard

i-Tunes

Concert 

Zonder Naam

hier

Het Lied
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haar kent. Laat het even weten en stuur 

een mailtje aan Paul Pestman (archivaris 

van Liesbeth): .

 

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 13 

maart 2012)

 

Wees er snel bij!

Op 2 maart gaat Liesbeth de laatste 

maand in van haar jublieumshow. Daarna 

zet ze definitief een punt achter de grote 

en enerverende shows door Nederland en België. Wilt u haar in deze "reis door haar carriere" nog zien? Dan 

moet u er snel bij zijn. Breda is al uitverkocht en in Tilburg, Apeldoorn, Roermond en Middelburg gaat het 

om de laatste kaarten.

Onderstaande foto's zijn gemaakt door R. Feijen en Stef Peeters in een uitverkocht Theater aan de Parade 

in Den Bosch op 25 febr. jl.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 29 februari 2012)

 

Nekka Nacht

Op vrijdag 20 april zal Liesbeth optreden tijdens de jaarlijkse  in het Antwerpse Sportpaleis. 

Hoofdgast is dit keer de Vlaamse troubadour Willem Vermandere. Daarnaast zal een keur aan 

Nederlandstalige artiesten optreden, waaronder ook Raymond van het Groenewoud.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 29 februari 2012)

 

Herdenking Alphen

Op 9 april wordt in Alphen aan den Rijn een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in 

winkelcentrum Ridderhof, dan precies een jaar geleden. Liesbeth List zal tijdens de bijeenkomst 'Heb het 

leven lief' zingen.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 24 februari 2012)

 

Extra optreden Antwerpen

Het blijft stormlopen op kaarten voor de afscheidsvoorstellingen van Liesbeth. Nadat eerder al extra 

voorstellingen werden ingelast in Breda en Amsterdam (Carré!), is nu het Antwerpse Theater Zuiderkruis 

aan de beurt. Behalve op 24 februari, zal La List daar met haar band nu ook op donderdag 16 maart te 

bewonderen zijn.

Liesbeth is heel blij met alle mooie, vaak emotionele reacties die ze op de voorstellingen krijgt, onder meer 

in het gastenboek van deze site. 'Iedereen heel hartelijk bedankt! Jullie zijn me allemaal zeer dierbaar. Ik 

zal dit mijn verdere leven nooit meer vergeten.'

paul.pestman@planet.nl

Nekka-Nacht
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(Dit bericht is geschreven op donderdag 23 februari 2012)

 

Tv-specials uit archieven VRT online

In de archieven van de VRT zijn onlangs twee unieke (zwart-wit) tv-shows 

van Liesbeth List boven water gekomen:  (1965, 35 

minuten) en  (1967, 20 minuten).

Marc Wullaert van het Cobra beeldarchief in België heeft er voor gezorgd dat 

deze prachtige beelden vanaf nu voor iedereen online te bekijken zijn.

Lees  meer, met scènefoto's.

Foto: Carel de Vogel (1965)

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 21 februari 2012)

 

In Memoriam

Volkomen overwacht is de afgelopen nacht Whitney Houston overleden, slechts 

48 jaar oud. In 1985 was de latere wereldster voor het eerst op de 

Nederlandse televisie te zien. Whitney zong toen samen met Liesbeth List een 

tweetalige versie van  in een aan Liesbeth 

gewijde aflevering van 'De show van de maand'.

(Dit bericht is geschreven op zondag 12 februari 2012)

 

Genoeg geweest

In een interview met  bevestigt La Grande Dame dat  een afscheidstournee is. 

'Vijftig jaar van hot naar her, het is genoeg geweest. Ik blijf wel dingen doen hoor. Maar geen musical, geen 

grote shows, geen lange tournees. [...] Ik heb een privéleven en wil daar meer tijd aan besteden. Maar als 

er een mooi toneelstuk op mijn pad komt, met Kitty Courbois, twee vrouwen op toneel, daar zal ik geen nee 

tegen zeggen. Dat zou ik dolgraag doen. In een beperkt aantal voorstellingen. Ik ben niet weg na 70 Jaar 

Liesbeth."

(Dit bericht is geschreven op donderdag 2 februari 2012)

 

Extra voorstelling Carré!

Omdat de 'dernière' al heel snel was uitverkocht, geeft Liesbeth een extra voorstelling in Koninklijk Theater 

Carré, op donderdag 15 maart, om 20.00 uur. Nadere informatie is te vinden op de speciale pagina over 

.

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 31 januari 2012)

 

Waarschuwing: koop alleen kaarten via de theaters

Op diverse websites is het mogelijk om kaarten voor '70 Jaar Liesbeth' te bestellen. Vaak betreft het dan 

wederverkopers, die aanzienlijk hogere prijzen vragen dan noodzakelijk. Wij adviseren u om ALLEEN 

kaarten te bestellen via de officiële websites van de theaters waarin Liesbeth optreedt. Deze zijn te vinden 

op de  over de show.

(Dit bericht is geschreven op donderdag 26 januari 2012)

 

La List bij de Concertzender

Zaterdag 21 januari was een muzikale terugblik op de carrière van de Grande Dame te horen in het 

radioprogramma  bij de Concertzender. Het wordt herhaald op dinsdag 31 januari en is ook te 

beluisteren via de website van het programma (luidsprekertje aanklikken). De Concertzender is in vrijwel 

heel Nederland te ontvangen via de .

(Dit bericht is geschreven op donderdag 26 januari 2012)

 

Extra concert in Breda

Sinds de première en de lovende recensies loopt de kaartverkoop van de afscheidstournee  

storm. Vanwege de grote belangstelling is op 7 maart een extra concert ingelast in het  

Breda. Het opreden van 3 februari in deze plaats is al uitverkocht.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 25 januari 2012)

Chansons au château

Liesbeth List zingt Theodorakis

hier

Aan de andere kant van de heuvels

BN/DeStem 70 Jaar Liesbeth

70 

Jaar Liesbeth

speciale pagina

Chanson

kabel

70 Jaar Liesbeth

Chassé Theater
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Ali B Op Volle Toeren

Op 1 februari is Liesbeth te gast in het succesvolle tv-programma 

. Bekijk  de promo van het programma. Ook 

zal ze optredens tijdens Ali B's , op 13 maart 

2012 in Paradiso. Aanvang: 20.15 uur. Kaartjes kunnen  besteld 

worden.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 18 januari en bijgewerkt op 25 en 26 januari 2012)

 

Perfecte première

In de Koninklijke Schouwburg Den Haag is 

gisteravond de show 70 Jaar Liesbeth in première 

gegaan, in aanwezigheid van vele prominenten, 

waaronder 'onderkoning' Herman Tjeenk Willink 

(vice-voorzitter van de Raad van State) en oud-

premier Wim Kok. Die laatste ontpopte zich als 

groot bewonderaar van La Grande Dame. Na 

afloop van de voorstelling onthulde hij een 

borstbeeld dat  van de 

chansonnière heeft gemaakt. Een cadeau van 

producent Albert Verlinde aan Liesbeth, die in 

1998 de hoofdrol speelde in de succesvolle 

allereerste musical van zijn theaterbedrijf: Piaf. 

Het beeld krijgt een mooi plekje in de Koninklijke 

Schouwburg.

Tijdens haar laatste grote tournee, geregisseerd 

door Eddy Habbema, laat Liesbeth de hoogtepunten uit haar bijna vijftigjarige carrière nog een keer de 

revue passeren. De imponerende wijze waarop ze dat deed, oogste alom bewondering, ontroering en een 

stormachtige ovatie na afloop. Veel lof was er ook voor haar band, bestaande uit Peter van Benthem (gitaar 

& zang), Peter van der Zwaag (piano), Lené te Voortwis (bas), Florian Hoefnagels (drums) en Christian 

Grotenbreg (keyboard & saxofoon).

Lees ook de recensie op . Bekijk  meer foto's en recensies.

(Dit bericht is geschreven op zondag 15 januari 2012)

 

Een dag voor de première...

...is de chansonnière uitgebreid geportretteerd in :

Ali 

B Op Volle Toeren hier

Concert Zonder Naam

hier

Raphaël Hermans

Het Lied hier

Een vandaag
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Ook werd Liesbeth geïnterviewd in het NOS Journaal:

Op de site van de Volkskrant kan een  worden bekeken.

(Dit bericht is geschreven op vrijdag 13 januari 2012)

 

Niet voor het grote geld

In de aanloop naar de premère van  interviewde dagblad de 

Stentor kleinkunstkenner Jacques Klöters: "Het was List haar grote kracht dat 

ze altijd oog had voor mooie chansons uit het buitenland. Ze keek veel 

verder dan Nederland. Ze wilde de smaak van het Nederlandse volk verheffen 

door het kennis te laten maken met het betere lied uit het buitenland. (...) 

Ze was bekend en verkocht goed, maar in die tijd stond je dan niet in de 

Arena of Ahoy. Met Shaffy trad ze op in een piepklein theatertje in 

Amsterdam waar maar 80 mensen in konden. Toch waren ze dolgelukkig 

omdat ze voor een uitgelezen publiek zulke mooie liedjes mochten zingen."

Lees het hele interview .

Foto: Wim Egas (try-out Volendam, 7 januari 2012)

(Dit bericht is geschreven op dinsdag 10 januari 2012)

 

Interview RTL Boulevard

Aan de vooravond van de eerste try-out sprak La List over haar nieuwe 

theatershow '70 jaar Liesbeth' in  (klik op de link om het terug te zien).

(Dit bericht is geschreven op zaterdag 7 januari 2012)

 

List in Opium TV

Op 14 januari 2012 wijdt  een hele aflevering aan Liesbeth List, die onlangs zeventig jaar is 

geworden. Door de uitgave van de  over Ramses Shaffy, de  Ramses én door de 

première van haar nieuwe theatertournee op 14 januari, staat Liesbeth momenteel weer in het midden van 

de belangstelling. Presentator Cornald Maas spreekt o.a. met dochter Elisah, Hans van Willigenburg, Freek 

de Jonge, Frank Boeijen en Ton Snijders. Daarnaast is er veel en bijzonder archiefmateriaal (ook 

privébeelden!) te zien.

Opium TV: zaterdag 14 januari 2012, om 22.35 uur bij de AVRO op Nederland 2

fotospecial

70 jaar Liesbeth

hier

RTL Boulevard

Avro's Opium TV

biografie theatervoorstelling
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Deze Opium-special zal worden herhaald op zondag 12 februari, om 

19.25 uur op Nederland 2.

Foto: Mark Kohn.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 4 januari 2012)

 

Alleen 7 januari in Volendam

De eerder aangekondigde try-out van  op vrijdag 6 

januari in het Volendamse , is door onvoorziene 

omstandigheden komen te vervallen. Wel zal La Grande Dame hier 

op zaterdag 7 januari acte de présence geven.

(Dit bericht is geschreven op woensdag 4 januari 2012)
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