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Volop interviews! (dec 05) 

Deze week siert Liesbeth het omslag van zowel Tros Kompas als Studio. In dit laatste blad is ook een interview met haar te lezen (

). Een citaat hieruit: "Ik ben gelukkig als mens. Omdat ik veel terugkrijg van wat ik geef." 

  

De komende weken zullen er meer interviews met Liesbeth verschijnen: in de kerstnummers van Nouveau en Margriet (met Elisah, waarbij 

een foto gemaakt door Esther Doove wordt geplaatst) en in het blad Nu (21 jan.'06, met op de cover een foto gemaakt door Ray Christian). 

Ook zal het SBS-programma  bij Liesbeth thuis opnames maken voor een kerstuitzending, waarbij het duet met Elisah te horen 

zal zijn. 

  

Media-aandacht nieuwe cd! (dec 05) 

Maandag 12 december besteedt RTL Boulevard aandacht aan Liesbeth's verjaardag en de nieuwe cd. 

Verder zal Albert Verlinde de komende twee weekenden in zijn programma 'Showtime' (op ) exemplaren van de cd weggeven 

aan luisteraars! 

  

Optreden in 'Wedden dat..?' (dec 05) 

Zaterdag 10 december (20.30 uur, Nederland 1) treedt Liesbeth op in , dat eenmalig terugkeert op de buis in het kader van 

een actie om vrijwilligerswerk te promoten. Ze zingt daarin samen met  een speciaal voor deze uitzending (door Peeters) 

geschreven duet. 

  

 

Nieuwe cd: 'Liesbeth List Live' (dec 05) 

Op haar verjaardag, maandag 12 december, verschijnt de langverwachte nieuwe cd 

'Liesbeth List Live'! Hierop staan opnamen uit de shows 'Van Shaffy tot Piaf' en 'Dichter bij 

Liesbeth', uit 2004 en 2005. 

Op de cd zijn twee duetten te beluisteren: de Shaffy-medley, vorig jaar met Ramses zelf 

opgenomen in het Nieuwe de la Mar Theater, en het nummer 'Sur ma vie', dat Liesbeth 

samen zingt met haar dochter Elisah. 

De cd is te bestellen via . 

  

Fotoboek (dec 05) 

  

Eind volgend jaar publiceert Uitgeverij Pictures Publishers een luxe fotoboek over Liesbeth List. De foto's worden uitgezocht door Liesbeth 

zelf. 

  

Een goed begin van 2006 bij Paul de Leeuw! (dec 05) 

Op 1 januari 2006 treedt Liesbeth op in een speciale aflevering van . 

In dit anderhalf uur durende live-programma ontvangt Paul de Leeuw niet alleen verschillende artiesten en andere gasten, hij zal ook praten 

met mensen die speciale voornemens of wensen hebben voor 2006. En wellicht dat De Leeuw iets kan doen om deze te doen uitkomen! 

Goede voornemens of wensen voor 2006 kunnen worden gemaild naar . Wie weet nodigt de redactie je dan uit om 
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op nieuwjaarsdag naar de studio te komen. 

  

Liesbeth hoofdpersoon TV Toppers (okt/dec 05) 

Op zaterdag 17 december (21.00 uur, Nederland 1) is Liesbeth de hoofdpersoon in . 

  

  

Geen signeersessie in Beverwijk (nov 05) 

Op 16 november wilde Liesbeth, na afloop van haar optreden in het Beverwijkse Kennemertheater, boeken, cd's en dvd's signeren. Dit was, 

zoals gewoonlijk, tevoren aangekondigd. Helaas kon de signeersessie deze keer echter niet doorgaan, omdat het theater tegenwerkte. Pas in 

de pauze kwamen Liesbeth en Elisah hier achter. Ze willen graag hun excuses maken aan de mensen die niet de gelegenheid hebben 

gekregen om Liesbeth te ontmoeten. 

  

  

'Thaise List' (nov 05) 

Filmproducent en distributeur Wouter Barendrecht vierde onlangs in Thailand zijn veertigste verjaardag. Hij is bevriend 

met Liesbeth, maar die was helaas niet in de gelegenheid om hierbij lijfelijk aanwezig zijn. Gelukkig kon er 

desalniettemin een optreden van La List plaatsvinden! Een Thaise travestiet nam de honneurs waar (zie foto). 

  

  

Vergeten single opgedoken (nov 05) 

Fotograaf Martin Muis stuitte onlangs op een bijzonder plaatje van Liesbeth. Het betreft een reclamesingle, uitgebracht 

door van Blikman & Sartorius / Facit. 

Liesbeth List zingt hierop 'Va-t'en-loin', op de andere kant staat een nummer van Harry Vooren. Liesbeth zelf kan zich 

niets meer van het singletje herinneren. 

  

  

Winnares badjas! (nov 05) 

De prijsvraag waarmee we in oktober een badjas hebben verloot, is gewonnen door Carla Doornekamp. Het was een geweldig verrassing 

voor deze grote List-bewonderaar. "Ik was bij de show in Alphen aanwezig en heb genoten die avond. Ik ben fan vanaf het eerste uur. Heb 

alle muziek van zowel Liesbeth en Ramses in de kast. Dus de badjas winnen is genieten voor mij. De muziek raakt mijn ziel; ik geniet ervan 

in stilte en alles is goed." 

  

  

'Laat me/Vivre' in drie hoezen verkrijgbaar bij E-list (nov 05) 

Verzamelaars opgelet! De single 'Laat me/Vivre' is met drie verschillen hoezen verkrijgbaar. Op de ene staat 

Gerard Alderliefste in het midden afgebeeld, op de tweede Ramses en op de derde Liesbeth. 

De single kan in alledrie de hoezen besteld worden via ! NB: Vergeet niet aan te geven welke hoes je wilt 

hebben! 

  

  

  

Extra optreden (nov 05) 

Op 10 december vindt een optreden plaats met Erik van Neygen en Sanne, op de Grote Markt in St. Niklaas (België). 

  

  

'Maak het verschil' (nov 05) 

Op zondag 4 december organiseert de NCRV een concert rond het thema 'Maak het verschil'. Een groot aantal artiesten treedt die dag op, 

samen met het Metropole Orkest. Zij zingen allemaal een nieuw nummer dat speciaal voor dit concert is geschreven en dat iets te maken 
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E-List

pagina 2 van 11Liesbeth List

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



heeft met vrijwilligerswerk. Daarnaast zingen ze nog een ander Nederlandstalig nummer, dat ze zelf hebben uitgekozen. Een van de 

optredende artiesten is Liesbeth List! 

Het concert zal plaatsvinden in theater Orpheus in Apeldoorn. Toegangskaarten kosten vijf euro. 

Klik  om kaarten te bestellen. 

  

  

Toegangskaarten volgende show (nov 05) 

Terwijl 'Dichter bij Liesbeth' nog tot eind december in de theaters staat, worden er al volop kaarten besteld voor de volgende voorstelling: 

'Kleinkunsteiland, Uit Liefde en Respect'. Vanaf januari 2006 trekt Liesbeth daarmee door België, samen met Eva Deroovere, Lucas 

Vandeneynde en Kris de Bruyne. 

Voor de eerder in de agenda van deze site aangekondigde voorstelling op 7 januari kunnen echter géén kaarten besteld worden. Dit betreft 

de generale repetitie, voor een beperkt publiek (luisteraars van het Belgische Radio 1). 

  

  

Nieuwe cd! (okt 05) 

Over enkele weken verschijnt er een nieuwe live-cd, met opnamen van de shows 'Van Shaffy tot Piaf' en 'Dichter bij Liesbeth'. 

Ook het gastoptreden van Ramses Shaffy op 12 oktober vorig jaar in het Nieuwe de la Mar, staat op de cd. 

Uit de nieuwe show 'Dichter bij Liesbeth' is onder meer het nummer 'Sur ma vie' te horen, een duet met... Elisah! Liesbeth: "Eindelijk zing ik 

een lied met mijn dochter!" 

  

  

Prijsvraag! (okt 05) 

Bij de première in Alphen aan de Rijn kreeg Liesbeth een badjas uitgereikt. Deze wordt binnenkort verloot, onder diegenen die de juiste 

antwoorden geven op de volgende vragen: 

� Met welk nummer eindigt 'Dichter bij Liesbeth'? 

� Behalve de 'ABBA'-heren, zingt ook iemand uit de band een solo. Welk instrument bespeelt hij? 

� Wie heeft het Légion d'Honneur ooit ingesteld? 

A. Koning Lodewijk XIV B. Napoleon Bonaparte C. Charles de Gaulle 

Mail de juiste antwoorden voor 1 november naar . 

  

  

  

'Laat me/Vivre' bij Paul (okt 05) 

Op 22 oktober zijn Liesbeth, Ramses en Alderliefste te gast in het programma van Paul de Leeuw op Nederland 3. 

  

  

Liesbeth in Kunststof (okt 05) 

Op 11 oktober was Liesbeth een uur lang te horen in het programma Kunststof (NPS, Radio 1), waarin ze uitgebreid geïnterviewd werd en 

twee nummers zong. 

Het is opnieuw te beluisteren via de  van dit programma. 

  

  

Recensies 'Dichter bij Liesbeth' (okt 05) 

"Liesbeth List is, sinds ze in 1999 in de huid kroop van chansonnière Edith Piaf, weer helemaal terug op het podium. En haar repertoire is 

groot genoeg om programma's lang uit te putten." 

(Trouw, 5 oktober) 

"Liesbeth List zingt chansons nog altijd met vorstelijke klasse" 

(de Volkskrant, 6 oktober) 

"(...) weet ze nog steeds van al die liedjes een persoonlijk verhaal te maken zodat ze zich ook in dit programma weer van haar beste kant 

hier
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laat zien." (NRC Handelsblad, 6 oktober) 

"Muzikale kracht houdt Liesbeth List overeind" (De Telegraaf, 7 oktober) 

  

  

Liesbeth bij Barend en Van Dorp (okt 05) 

Dinsdagavond 4 oktober, was Liesbeth te gast bij Barend en Van Dorp. "Het is een geweldige eer", zei ze over haar Franse ridderorde. "Moet 

je je voorstellen: Liesbeth List uit Vlieland staat nu in één rijtje met internationale beroemdheden als Josephine Baker en Stephen 

Spielberg!" 

Op de vraag waarom haar nieuwe show 'Dichter bij Liesbeth' heet antwoordde La Grande Dame: "Ik wil graag dat iedereen dichtbij is. Ik hou 

van mensen." 

Klik  om het programma te bekijken via de website van Talpa. 

Ook op andere zenders was er the day after volop aandacht voor de première en de hoge Franse onderscheiding, in programma's variërend 

van het NOS Journaal tot RTL Boulevard. 

  

Prestigieuze Franse onderscheiding voor La List (okt 05) 

Liesbeth List is benoemd tot Chevalier de la Légion d'Honneur (Ridder in het Legioen van Eer). De ambassadeur van Frankrijk, J.M. 

Gaussot, reikte deze hoge Franse onderscheiding voor buitenlanders aan haar uit in Alphen aan de Rijn, kort nadat 'Dichter bij 

Liesbeth' in première was gegaan. 

Gaussot noemde haar ambassadrice van het Franse chanson in Nederland. "Niemand is zo belangrijk geweest als zij voor de promotie van 

het betere Franse chanson in Nederland." 

Met deze ridderorde bevindt La Grande Dame de la Chanson zich in goed gezelschap. Eerder werden onder anderen de chansonnier Charles 

Aznavour, danseres Josephine Baker, regisseur Steven Spielberg, schrijfster Hella Haasse en schilder Karel Appel benoemd tot Chevalier de 

la Légion d'Honneur. 

  

Première ‘Dichter bij Liesbeth’ (okt 05) 

In het Castellum Theater te Alphen aan de Rijn is maandagavond 3 oktober onder grote belangstelling de show ‘Dichter bij Liesbeth’ in 

première gegaan. 

Het is een mooie en boeiende voorstelling geworden, waarin meer dan voorheen geacteerd wordt. Voor de pauze staat de jeugd van Liesbeth 

centraal, onder meer aan de hand van passages uit haar door Alex Verburg geschreven biografie. Na de pauze gaat het over de liefde. “Je 

leert het nooit,” aldus Liesbeth. 

De liedjes zijn uitgezocht door regisseur Frans Weisz en afgestemd op de verhaallijn. Hoewel klassiekers als ‘Zeg me dat het niet zo is’ en 

‘Non, je ne regrette rien’ niet ontbreken, bestaat het programma grotendeels uit onbekendere nummers. Prachtig is de versie van Barbara’s 

‘L’Aigle Noir’, vertaald door Rob Crispijn (“Lang genoeg / lang genoeg in het licht gestaan / van een zon die niet kon ondergaan”). 

Na ‘Van Shaffy tot Piaf’ zijn de grote inspiratiebronnen uit haar carrière nu wat minder aanwezig, maar helemaal ontbreken ze natuurlijk 

niet. Van Shaffy zingt ze bijvoorbeeld het prachtige ‘Duet’ uit Shaffy Chantate (“Hou van mij als de wind / Het verloren blad weer vindt”). 

Geestig zijn de dialogen met haar jonge tegenspeler. La List staat in deze show afwisselend op de planken met Antonie Kamerling, Bastiaan 

Ragas, Beau van Erven Dorens en Albert Verlinde, oftewel: met ‘ABBA’! De acteurs zingen ook zelf; tijdens de première was het de beurt aan 

Ragas, maar aan het slot verschenen alle vier de heren onder luid applaus op het podium. 

De formule met vier gastacteurs heeft als consequentie dat de optredens, afhankelijk van wie er meespeelt, totaal van elkaar verschillen. 

Liesbeth: "Dat is moeilijk, maar ook heel leuk. Het is steeds weer nieuw! Niet alleen verschillen de nummers die ze solo zingen, ik reageer 

ook anders op ze, want ieder heeft z'n eigen karakter." 

  

Liesbeth en Ramses bij Giel (okt 05) 

Maandagochtend 3 oktober, de dag dat 'Dichter bij Liesbeth' in première ging, waren Liesbeth en Ramses te gast in het programma van Giel 

Beelen. 

Via zijn  is dit programma (opnieuw) te beluisteren en zelfs te bekijken! 

Behalve in de Mega Top 50 staat het nummer inmiddels ook in de Nederlandse Top 40, waarin het op 25 is binnengekomen. 

  

  

'Laat me/Vivre' in Mega Top 50! (sept 05) 

Op 25 september is de nieuwe single van Alderliefste, Shaffy en List op nummer 39 binnengekomen in de Mega Top 50! De week daarvoor 

was het Paradeplaat op Radio 2. 

In de lijst met Top singles van The Music Store staat de single inmiddels op nummer 7, in de Nederlandstalige Top 10 op nummer 3 en in de 

Rijnmond 30 zelfs op nummer 2. Het wordt een hit! 

NB: De samenstelling van de Rijnmond 30 wordt bepaald door de luisteraars. Iedereen kan ! 

hier
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Voorstelling 2 oktober afgelast (sept 05) 

De eerder aangekondigde avant-première van 'Dichter bij Liesbeth', op 2 oktober in Alphen aan de Rijn, gaat niet door. Vijf voorstellingen 

achter elkaar, voorafgaand aan de echte première op maandag 3 oktober (ook in Alphen aan de Rijn), was bij nader inzien iets teveel van 

het goede. 

  

Première 'Dichter bij' komt dichterbij! (sept 05) 

Maandag 12 september was er een persconferentie over 'Dichter bij Liesbeth', waar RTL Boulevard diezelfde dag een korte reportage aan 

wijdde. Het was voor het eerst dat Beau van Erven Dorens en Albert Verlinde elkaar weer zagen, sinds hun laatste gezamenlijke uitzending 

in april. 

Een dag later verscheen er in het AD een artikel naar aanleiding van de persconferentie. "Stuk voor stuk kanjers," zegt Liesbeth daarin over 

de mannen die haar in de show terzijde staan. Kamerling bewondert ze om alles wat hij doet. Ook is hij natuurlijk beeldschoon. Verlinde is 

een schat en een echte vriend. Iemand met wie je bovendien vreselijk kunt lachen. Ragas kan fantastisch zingen en is ook nog eens erg 

sexy. En Van Erven Dorens is weliswaar een deugniet, maar je ziet het meteen aan zijn ogen: die man is oprecht. 

  

Liesbeth niet in TV Show (sept 05) 

  

Op 17 september zouden Alderliefste, Ramses Shaffy en Liesbeth List 'Laat me / Vivre' ten gehore brengen in de Tros TV Show. Tot haar 

grote spijt kan Liesbeth echter niet aanwezig zijn bij dit optreden. 

De opnamen voor de TV Show zijn op donderdag 15 september, dezelfde dag waarop de generale repetitie plaatsvindt voor 'Dichter bij 

Liesbeth'. De volgende dag is de eerste try-out voorstelling, in Oosterhout 

Op deze enerverende dag ook nog naar Baarn gaan voor de televisie-opname zou pure zelfmoord zijn, oordeelde Frans Weisz, regisseur van 

'Dichter bij Liesbeth'. De tekst van Liesbeth in het nummer zal nu worden gezongen door Gerard Alderliefste. 

De nieuwe single met Ramses en Alderliefste loopt erg goed. De reacties zijn unaniem zeer enthousiast! 

  

Wisseling van de wacht (sept 05) 

  

Daan Bartels heeft besloten dat het na vijf jaar van onvermoeibare inzet tijd werd om een punt te zetten achter zijn activiteiten voor de 

Liesbeth List website. Hij gaat zich voortaan geheel richten op de redactie van zijn site . 

Binnenkort in onze  een interview met Daan, over het prille begin van de Liesbeth List website, zijn bewondering voor List & 

Shaffy en zijn passie voor de liedkunst in het algemeen. 

De redactie van deze nieuwspagina wordt overgenomen door . 

Onderstaande berichten zijn nog verzorgd door . 

  

Frits Spits krijgt primeur nieuwe single (aug 05) 

  

Met trots presenteren de heren van Alderliefste, Ramses Shaffy en Liesbeth List hun nieuwe single ‘Laat me'. Frits Spits krijgt de primeur. 

De heren van de popformatie Alderliefste hebben Liesbeth en Ramses gevraagd samen Shaffy's hit ‘Laat me' op te nemen. Voor de 

gelegenheid zingt Liesbeth hierin enkele strofen in het Frans. Het resultaat wordt uitgebracht op single. 

Op 23 augustus is ‘Laat me' in de nieuwe versie voor het eerst te horen op Radio 2. De première geschiedt in het programma van Frits Spits. 

Vanaf woensdag is de single te bestellen via E-list en vanaf 2 september ligt het schijfje in de winkel. 

List en Shaffy hopen op een hit. Hun hoogste notering ooit werd behaald met ‘Pastorale'. Dit lied prijkte in 1969 op de derde plaats in de 

hitparade. 

  

Niet Tygo, maar Bastiaan (aug 05) 

Bastiaan Ragas wordt één van de vier ‘dichters' bij Liesbeth. 

De nieuwe tournee van Liesbeth List heet ‘Dichter bij Liesbeth'. Hiervoor gaat zij op tournee met enkele jonge mannen. Naast Albert 

Verlinde, Beau van Erven Dorens en Antonie Kamerling, zou Tygo Gernandt Liesbeth vergezellen. 

Tygo heeft echter andere plannen en nu neemt musicalster Bastiaan Ragas zijn plaats in. Liesbeth: “Ik heb Bastiaan gezien in ‘De drie 

musketiers' en ik was zwaar onder de indruk. Ik heb er veel zin in om met hem op de planken te staan.” 

‘Dichter bij Liesbeth' start met enkele try-outs in september. De première volgt op 3 oktober in Alphen aan den Rijn. 

  

www.liedkunst.nl
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Liesbeth in Cheerz (aug 05) 

Op 4 september is Liesbeth List te zien in Cheerz. 

Cheerz is het lifestyle magazine van RTL 4. Op zondagmiddag 4 september is daarin te zien hoe Liesbeth List zich voorbereidt op haar 

nieuwe programma ‘Dichter bij Liesbeth'. 

We zien Liesbeth op bezoek bij ontwerper Ronald Kolk. De couturier is verantwoordelijk voor de kleding die La List draagt in haar nieuwe 

show. 

  

Liesbeth, Catherine en MAX (aug 05) 

In september begint de nieuwe omroep MAX. Catherine Keyl ontvangt Liesbeth List in één van haar eerste uitzendingen. 

MAX is een nieuwe omroep die zich richt op 50-plussers. De uitzendingen starten in september. Catherine Keyl heeft zich aan de omroep 

verbonden voor een middagprogramma. 

Meer informatie is te vinden op de website van de omroep: . 

  

AT5 interviewt Liesbeth (aug 05) 

Ter gelegenheid van Liesbeth Lists nieuwe theatershow ‘Dichter bij Liesbeth', wordt zij geïnterviewd voor AT5. 

AT5 is de regionale televisiezender van Amsterdam. Op 27 september om 18.00 uur zenden zij een interview uit met Liesbeth List. De 

nieuwe theatershow is aanleiding van het vraaggesprek. 

  

Kampslachtoffers lezen hun verhaal (jul 05) 

Zestig jaar bevrijding is voor de vereniging Japanse Ereschulden aanleiding om aandacht te vragen voor de onuitwisbare pijnlijke 

herinneringen van kampslachtoffers. Alex Verburg leest het levensverhaal van Liesbeth List. 

De vereniging Japanse Ereschulden heeft kampslachtoffers bereid gevonden, hun levensverhaal voor te lezen en aan te bieden aan de 

Japanse Ambassade in Den Haag. Edgar Vos en Hank Heyn openden de serie van zestig dagen met hun verhalen. Andere prominenten 

volgen. 

De geschiedenissen van Liesbeth List en Willem Nijholt komen aan bod op 12 augustus. Liesbeth heeft Alex Verburg, de schrijver van haar 

levensverhaal, bereid gevonden haar te vergezellen. Alex zal uit het boek Het voorlopige leven van Liesbeth List de brief voorlezen die haar 

vader schreef over de dood van haar moeder. 

  

Liesbeth naast Frédérique (jul 05) 

Een jaar geleden vroeg Frédérique Spigt aan Liesbeth List mee te werken aan Mans genoeg ; een duet op cd en een plaatsje in haar 

documentaire. Dit krijgt nu een vervolg in theater Carré. 

Het album Mans genoeg van Frédérique Spigt bevat een cd en een dvd. Op de cd staat het duet Neem mijn jas , gezongen door Spigt en 

Liesbeth List. Door de dvd krijgt de kijker een indruk van de making off.. . 

Komend seizoen zingt Spigt de nummers van haar cd in diverse theaters. Hoogtepunt van het seizoen wordt een optreden in Koninklijk 

Theater Carré op 6 december. Liesbeth List verschijnt die avond als gast van Spigt. 

  

Weerzien met Henk Ruiter aan de piano (jul 05) 

Kennen we Henk Ruiter nog? Henk was pianist in Ramses '97 en tijdens concerten van Shaffy en List in de Koepelkerk. Binnenkort begeleidt 

hij Liesbeth List weer. 

Op 8 oktober begeleidt pianist Henk Ruiter zangeres Liesbeth List tijdens een speciaal optreden in theater Carroussel in Ommen. 

Behalve pianospel en zang, zullen de bezoekers getuige zijn van een interview. Henk stelt de vragen en Liesbeth geeft antwoord. 

  

Ruim 100 mannen wachten op Liesbeth (jul 05) 

Ruim 100 mannen tellen af tot 22 oktober. Dan treden zij, samen met Liesbeth List, op in Drachten. 

De heren van het Nederlands Concert Mannenkoor repeteren één keer per drie weken. Optreden doen ze het komend seizoen zes maal. Op 

22 oktober zijn ze te zien en te horen in theater Lawei in Drachten. 

Niemand minder dan Liesbeth List zingt deze avond met hen mee. Kaarten voor dit eenmalige concert zijn te verkrijgen via theater Lawei: 

. 

  

Liesbeth miljonair? (jul 05) 

Een prachtig portret van Liesbeth, wederom van de hand van Enno Rijpma, is verschenen in het blad Miljonair. De begeleidende tekst gaat 

over taal. Het magazine Miljonair ligt nu in de winkel. 

www.max.nl

www.lawei.nl
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Diverse uitzendingen online (jul 05) 

Steeds vaker komen televisie-uitzendingen online te staan. Zo kunnen we Liesbeth List terugzien aan het roer van een zeilschip in het 

programma  van de NCRV. Ook treffen we haar aan tafel in het TROS-programma . 

  

Liesbeth in De Telegraaf (mei 05) 

Op 27 mei siert Liesbeth List pagina Privé van De Telegraaf. Hiermee start de promotie voor haar nieuwe theaterprogramma. 

Wekelijks plaatst De Telegraaf uitgebreide interviews met beroemdheden uit binnen- en buitenland. Op 27 mei is Liesbeth aan de beurt. Zij 

vertelt dan over haar aanstaande tournee Dichter bij Liesbeth. Uiteraard verschijnen bij het interview foto's van Liesbeth. 

Voor de nieuwe theaterproductie reist Liesbeth met vier jonge mannelijke collega's door het land. Samen brengen zij een avond vol muziek 

en poëzie. Onder meer Antonie Kamerling en Tygo Gernandt werken mee aan het programma. 

Zie voor meer informatie over Dichter bij Liesbeth . 

  

Shaffy en List zingen met Alderliefste (mei 05) 

Deze maand hebben Ramses Shaffy en Liesbeth List een nieuwe versie van het lied Laat me opgenomen. Het betreft een samenwerking met 

de band Alderliefste. 

In de jaren negentig zingt de Nederlandse popformatie Alderliefste het Shaffy-lied Laat me . Ze scoren hiermee een bescheiden hit. Enkele 

jaren later stapt de groep over op het Franse repertoire en ontmoeten de bandleden Liesbeth List. 

“Ik ben jurylid bij het Concours de la chanson en kwam daar dit jaar in aanraking met de jongens van Alderliefste. Ze wonnen die middag de 

tweede prijs,” vertelt Liesbeth. 

“Enige tijd later belden ze me op met het verzoek samen met mij en Ramses een Frans-Nederlandse versie van Laat me op te nemen. 

Ramses had al ‘ja' gezegd..” 

Laat me (oorspronkelijk Ma dernière volonté ) is nu opgenomen in de studio. In de komende weken worden de verschillende stemmen én 

talen gemixt. In september wordt het lied op single uitgebracht. 

  

Franse muziek te koop bij E-List (mei 05)  

 Het Franstalige album van Alderliefste en de beste Franse chansons zijn verkrijgbaar via . E-List verkoopt hiernaast gesigneerde 

exemplaren van het werk van Liesbeth List en Ramses Shaffy. 

Het Franstalige album Je maintiendrai van Alderliefste is gesigneerd te bestellen via . De verkoop via de website van Elisah is niet 

verwonderlijk: Deze week namen de heren van Alderliefste een duet op met Ramses en Liesbeth. 

Vic van der Reijt verzamelde vorig jaar de 69 mooiste Franse chansons op cd. Van Liesbeth List koos hij voor Va t'en loin . Het album Le 

meilleurs 69 is ook verkrijgbaar via . 

  

Poëziegala in Utrecht (mei 05) 

Op donderdagmiddag 26 mei werkt Liesbeth List mee aan het Poëziegala in Utrecht. 

Op 26 mei wordt in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht het Poëziegala gehouden. Hiervoor hebben mensen met een verstandelijke 

handicap gedichten geschreven binnen het thema Met liefde . De gedichten gaan over liefde, familie en vriendschap. 

Een aantal gedichten krijgt op die middag een speciale presentatie. Liesbeth List, Mathilde Santing, Lenette van Dongen, Freek de Jonge en 

Antonie Kamerling hebben hun medewerking aan het gala toegezegd. 

Lees alles over het Poëziegala op . 

  

Thema Boekenweek 2006: Boem Paukeslag: Schrijvers en muziek (mei 05) 

Het thema voor de Boekenweek 2006 is Boem Paukeslag: Schrijvers en muziek . Tekstboeken en biografieën van artiesten worden hierbij 

opnieuw onder de aandacht gebracht. 

Het thema Boem Paukeslag brengt literatuur en muziek dichter bij elkaar. Voor Liesbeth List betekent dit dat haar levensverhaal Het 

voorlopige leven van Liesbeth List (door Alex Verburg) en de door haar verzamelde Franse teksten ( Tous les garçons en les filles ) nogmaals 

actueel worden. 

Ook Liesbeths nieuwe theatertournee Dichter bij Liesbeth, waarin literatuur een belangrijk plaats inneemt, sluit aan bij het thema. 

Het immer succesvolle Boekenweekgeschenk wordt geschreven door Arthur Japin. Japin is onder meer bekend als liedtekstschrijver voor 

Paul de Leeuw en Astrid Seriese. 

  

Foto's Liesbeth List voor Vivenda online (mei 05) 

Rondje Wadden Tafel Twee

de speellijst
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De foto's die Enno Rijpma heeft gemaakt van Liesbeth List zijn online te bekijken. 

Fotograaf Enno Rijpma maakte onlangs een reportage van Liesbeth List voor het blad Vivenda. Behalve dat dit blad te koop is in de kiosk, 

zijn de foto's in miniatuur te bewonderen op de website van het magazine ( , klik om ‘meer' bij de afbeelding van de cover 

van het blad). 

  

Shaffy en Brel in programma Amsterdam - Brussel (apr 05) 

Hoe bruis je als Brel en bestaat er zo iets als Shaffiaans zingen? Studenten van Conservatorium Zwolle zochten samen met Liesbeth List 

naar de antwoorden en presenteren deze op het podium. 

Op 18 mei verzorgen de studenten van de zangafdeling Lichte muziek een voorstelling in de grote zaal van schouwburg Odeon in Zwolle. Het 

programma bestaat uit liedjes uit het repertoire van Jacques Brel en Ramses Shaffy. De titel luidt Amsterdam – Brussel. 

Liesbeth List bezocht de studenten afgelopen maand tweemaal. Ze gaf les in zingen als Brel en Shaffy. Uiteraard is zij, indien mogelijk 

samen met Ramses Shaffy, te gast bij de voorstelling. 

Toegangskaarten kosten 5,00 EUR en zijn te bestellen bij schouwburg Odeon via of telefonisch via nummer 038 – 

42 88 288. 

  

Liesbeth in JOY!  

In de editie april - mei van het blad JOY! staat een interview met Liesbeth List. Het gespreksonderwerp is ‘genieten'. 

In een vraaggesprek met het magazine JOY! vertelt Liesbeth List over waar zij van kan genieten. Zo praat ze over het gezinsleven, 

herinneringen, de reünieconcerten met Ramses Shaffy en over de theaterplannen voor het komende seizoen. 

JOY! verschijnt tweemaandelijks. Het blad vertelt over reizen, wonen en trends, maar ook over wat er nog meer speelt tussen hemel en 

aarde. Het thema van de editie die nu in de winkel ligt, is Pluk de dag . JOY! kost 2,95 EUR en is te koop in supermarkten en kiosken. 

  

Twee tournees in het nieuwe seizoen (apr 05) 

In theaterseizoen 2005 – 2006 zoekt Liesbeth List zowel haar Nederlandse als Vlaamse fans op. Met twee verschillende tournees reist zij 

door beide landen. 

In september dit jaar start de Nederlandse tournee Dichter bij Liesbeth . Samen met vier jonge mannelijke collega's brengt Liesbeth List een 

programma vol muziek en poëzie. Antonie Kamerling, Tygo Gernandt, Beau van Erven Dorens en Albert Verlinde hebben hun medewerking 

aan het programma toegezegd. 

Solo's van Liesbeth worden afgewisseld met gedichten, dialogen en duetten. Aan het einde van de avond wordt het voor het publiek duidelijk 

waarom één van de vier heren met Liesbeth op het podium staat en wat zijn relatie tot haar is. (Zie de  voor meer informatie.) 

De Belgische tournee begint in januari 2006. Samen met drie Vlaamse kleinkunstenaars brengt Liesbeth het programma Kleinkunsteiland, uit 

liefde en respect . Elk van de artiesten verzorgt ongeveer vijf solonummers. Daarnaast kent het programma duetten en ensemblestukken. 

Liesbeth kiest voor Kleinkunsteiland enkele stukken uit haar eigen repertoire. De Shaffy-medley zal tijdens de voorstelling door het gehele 

ensemble worden gezongen. Hiernaast staan liedjes als La mama , Dobbe Dobbe Dobbe en Op een mooie pinksterdag op het programma. 

(Zie de  voor meer informatie.) 

  

Nieuwe foto's Liesbeth in magazines (apr 05) 

In april verschijnt Liesbeth List in maar liefst twee magazines. Enno Rijpma en Ronald Smulders zijn verantwoordelijk voor de prachtige 

nieuwe foto's. 

“Het is kunst,” zegt Liesbeth over de nieuwe foto's die van haar gemaakt zijn. Fotograaf Enno Rijpma werkte samen met Liesbeth List aan 

een reportage voor het blad Vivenda . Vanaf april zal het glozzy magazine te koop zijn. 

Foto's van Ronald Smulders verschijnen, ter ondersteuning van een interview, in de aprileditie van het blad Art of living . Dit tijdschrift wordt 

niet verkocht, maar wordt verspreid onder hotels en horecagelegenheden. 

  

Liesbeth List op Libelle Zomerweek 2005 (apr 05) 

Damesblad Libelle nodigt haar lezers en belangstellenden uit om de sfeer van het levendige Parijs te proeven tijdens de 

 in Almere. Liesbeth List levert een muzikale bijdrage aan dit evenement. 

Libelle organiseert van 24 tot en met 29 mei de Libelle Zomerweek op het Almeerderstrand. Dit jaar is het thema Parijs en worden de 

bezoekers getrakteerd op Franse sferen, stokbrood, wijn en muziek. 

Liesbeth List en band verzorgen op vrijdagmiddag 27 mei van 15.30 tot 16.00 uur een optreden. In het kwartier voorafgaand geeft Liesbeth 

een interview aan de presentatrice van het programma. 

List en band waren ook te gast bij eerdere edities van de Libelle Zomerweek. 

  

Zo moeder, zo dochter (apr 05) 

Het is geen geheim dat de dochter van Liesbeth List een voorliefde voor mode en styling met haar moeder gemeen heeft. Afgelopen maand 

www.vivenda.nl 

www.schouwburg-odeon.nl 

speellijst

speellijst

Libelle Zomerweek 

2005
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onderging Elisah een metamorfose tijdens een haarmodeshow van Redken. 

Elisah treedt met haar kijk op mode en styling in de voetsporen van haar moeder. Enkele jaren geleden was zij al te zien als mannequin in 

een show van Frans Molenaar. Gekleed in een bruidsjapon verraste zij het publiek, waaronder haar ouders. In de jaren hierna volgden 

diverse activiteiten, waaronder opnames voor een televisiespot. 

Kapper Patrick Jacobs, National Associated Artist voor Redken, bezorgde Elisah een nieuw hoogtepunt in haar carrière. Tijdens de 

haarmodeshow van Redken onderging Elisah een metamorfose. Jacobs veranderde haar kapsel van lang blond naar chocolade bruin. 

Liesbeth is zo enthousiast over het werk van Patrick, dat ook zij voortaan door hem geknipt wil worden. Elisah, inmiddels weer blond, is ook 

erg blij met haar nieuwe coupe, al moesten haar vrienden wel even wennen. “Ik moest me opnieuw voorstellen aan een aantal vrienden, 

omdat ze mij niet hebben herkend,” vertelt Elisah. 

  

Twee33  

Hair & Beauty 

Patrick Jacobs  

Hengstdalseweg 233 

Nijmegen 

024-3603845 

  

Veertig jaar Bob Rooyens (mrt 05) 

Op zondagavond 13 maart viert de AVRO het jubileum van televisiemaker  met de uitzending van de documentaire Kan niet 

bestaat niet . Dit is een verzameling van talloze unieke beeldfragmenten, waaronder opnames van Liesbeth List. 

In Kan niet bestaat niet vertelt jubilaris Bob Rooyens het chronologische verhaal van zijn carrière. Daarnaast schetsen zijn medewerkers de 

regisseur als een gepassioneerd televisiemaker én ondergewaardeerd talent. 

De documentaire bevat onder meer beelden van Liesbeth List. Met de personalityshow Liesbeth List wonnen Rooyens en List in 1969 de 

Persprijs van het festival van Montreux en The Hollywood Festival of World television-prijs . In hetzelfde jaar én in 1981 kregen de 

programma's, die Rooyens met Liesbeth List en met Liesbeth List en Ramses Shaffy maakte, een eervolle vermelding van de vakjury. 

Het jubileumprogramma over het werk van Rooyens wordt uitgezonden in AVRO's close-up van 18.30 tot 19.20 uur. 

  

Terug naar Vlieland (mrt 05) 

Op 2 april is Liesbeth List weer even ‘de dochter van de vuurtorenwachter'. De NCRV neemt de Vlielandse mee op een zeiltocht over de 

Waddenzee. 

 is een televisieprogramma waarin Mieke van der Weij alle aspecten van de Waddeneilanden belicht. Zij doet dit ondermeer 

door gasten te ontvangen op een zeilschip, waarmee ze de Waddenzee bevaart. 

In aflevering 7 ontvangt Mieke Liesbeth List. Het thema is dan ‘het Wad als inspiratiebron'. De uitzending van 2 april begint om 16.05 uur op 

Nederland 1 en komt in de daaropvolgende week  te staan. 

  

Tweemaal Mauthausen-cycles (mrt 05) 

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei zingt Liesbeth List de Mauthausen-cycles in Roosendaal. Op 14 mei brengt Liesbeth de liederen in 

Diksmuide (België) tijdens het festival Ten Vrede. 

In Roosendaal treedt Liesbeth List op met het Orkest Omonia in de Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2. De uitvoering vangt aan om 21.00 

uur. Kaarten worden verkocht door . 

België  

Als aanklacht tegen alle vormen van oorlog en geweld, vroeger en nu, waar ook ter wereld treden van 13 tot en met 15 mei tal van artiesten 

op tijdens het festival  in Diksmuide. Liesbeth List zingt de liederen van Theodorakis over de concentratiekampen op zaterdag 14 

mei. Het totale programma van deze middag is samengesteld door haar Vlaamse collega Willem Vermandere. 

Op cd  

De Mauthausen-cycles door Liesbeth List is ook verkrijgbaar op cd. Het album Liesbeth List zingt Theodorakis is binnenkort te koop via 

. 

  

Bob Rooyens

Rondje Wadden

online

VVV Roosendaal

Ten Vrede

E-
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Zomerfeest in Kortrijk (mrt 05) 

Ook deze zomer is Liesbeth List te gast tijdens Belgische zomerfeesten. Op 7 juli zal zij samen met haar band een optreden in twee sets 

verzorgen op het plein in Kortrijk. 

  

Weer even Piaf (mrt 05) 

Begin maart stond de RAI in Amsterdam in het teken van de Franse lifestyle tijdens . Liesbeth List trad hier op als Edith 

Piaf. 

“Ik vond het heerlijk om weer te doen, maar om daarna als Liesbeth List over de beurs te lopen was ook zeker de moeite waard. Ik houd van 

Frankrijk!” aldus Liesbeth. 

  

List zingt titelsong Off Screen (feb 05) 

De hoofdrollen zijn voor Jeroen Krabbé en Jan Decleir, de titelsong Dans en dwaal is een duet tussen Liesbeth List en Micheline van Hautem. 

De film , een psychologisch triller drama, gaat op 2 februari in première. 

Universal Music brengt Dans en dwaal op 11 februari uit op cd, samen met enkele unieke opnames uit de rijke carrière van Liesbeth. Wat te 

denken van nummers als Het Gangstermeisje , September song , Autant que moi en Namen van Parijs ? De titel van het album belooft veel: 

Het beste van Liesbeth List. 

De film Off Screen komt in het voorjaar uit in bioscopen en wordt later dit jaar door de VPRO op televisie uitgezonden. 

  

Uit bed, op de buis (feb 05) 

Meer dan 120 keer lagen ze samen in . Nu ontvangt hij haar in zijn programma. Op 21 mei maken Jos Brink en Liesbeth List 

opnames voor het NCRV-televisieprogramma TV Toppers. 

Wil je erbij zijn? Houd dan de  goed in de gaten. 

  

Nieuwe dvd: List in beeld en geluid (jan 05) 

Op 23 november ontving Liesbeth List het eerste exemplaar van de dvd Van Shaffy tot Piaf uit handen van Henk van der Meijden. De dvd, 

Liesbeths eerste, bevat een registratie van het gelijknamige theaterprogramma én enkele bijzondere bonustracks. 

Zoals in het oorspronkelijke jubileumprogramma Van Shaffy tot Piaf worden liedjes afgewisseld met sketches. De meest opvallende 

muziekstukken zijn Geen tijd voor spijt , waarin La List reflecteert op haar loopbaan, en de Shaffy-medley ; deze nummers verschenen niet 

eerder op cd. 

Als bonusmateriaal zijn opnames van het gastoptreden van Ramses Shaffy (Amsterdam, 12 oktober 2004) toegevoegd. Deze worden 

ingeleid door producent Albert Verlinde en zijn verrijkt met repetitiebeelden en een interview. 

De dvd is gesigneerd verkrijgbaar via 

  

Televisie-uitzendingen List en Shaffy online (dec 04) 

De uitzending van Het theater van het sentiment , waarin Liesbeth List op 30 september vertelde over het succes van Pastorale in 1969, is 

online te zien op de  van het programma. 

Liesbeth List was op 4 november te gast bij programmamaker Paul de Leeuw. Nagenieten van de nummers Vrijheid en De verzoening kan 

via . 

Via de programma-index op kunt u kijken naar De wandeling . Volg Bas Steman op zijn voettocht, die eindigt bij niemand minder 

dan een zingende Ramses Shaffy. 

  

Tribute to Livaneli (dec 04) 

Komend voorjaar verschijnt in Turkije een eerbetoon aan Zülfü Livaneli op cd. Liesbeth List heeft toegestemd in gebruik van een opname 

van haar, gemaakt tijdens de concerten die zij eind jaren negentig met de Turkse zanger in Nederland gaf. Meer informatie volgt. 

  

Omroeparchief geopend voor unieke DVD (nov 04) 

In stilte wordt gewerkt aan de productie van een aantal dvd's met historisch materiaal van Ramses Shaffy en Liesbeth List. 

De archieven van de AVRO dienen als basis voor de inhoud van de dvd's. Kick van der Veer is verantwoordelijk voor de samenstelling. Een 

interview van Van der Veer met Liesbeth zal de oude beelden omlijsten. 

Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. 

  

Shaffy in Rome (okt 04) 

Bienvenue en France

Off Screen

Het Hemelbed 

website van de NCRV

E-List. 
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Shireen Strooker heeft door haar uit Rome ontvangen brieven van Ramses Shaffy en Joop Admiraal voor uitgave ter beschikking gesteld aan 

Nijgh & Van Ditmar. Afgelopen mei verschenen de brieven in boekvorm onder de titel Brieven uit Rome . 

Brieven uit Rome is te bestellen via . 

  

De keuze van List gebundeld (okt 04) 

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar presenteert begin februari een bloemlezing van Franse chansons. Liesbeth List is verantwoordelijk voor de 

samenstelling van het boek. 

Tous les garçons et les filles bevat meer dan zeventig Franse liedteksten. Liesbeth List motiveert de door haar gemaakte keuzes in het 

voorwoord. Het boek sluit af met door La List beschreven ontmoetingen, die ze had met enkele internationale sterren. 

De titel van de bundel verwijst naar het door Françoise Hardy gezongen chanson uit de jaren '60. 

Tous les garçons et les filles , persoonlijk gesigneerd door Liesbeth List, is te koop via . 
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