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NIEUWSARCHIEF 2008 

Het nieuwe filmhuis  heeft op 29 december de film 'Liesbeth List - Heb me lief' 

geprogrammeerd. Op haar eigen Vlieland is de veelgeprezen documentaire van  (uit 

2007) te zien op 29 december om 19.00 uur. Het wordt een 'Franse avond', want aansluitend op 'Heb me 

lief' wordt de Piaf-film 'La Vie en Rose' vertoond. 

Dit bericht is geschreven op 18 dec 2008. 

 

Dinsdag 30 december zendt het KRO-programma 'Profiel' een portret uit van Albert Verlinde. Een van de geïnterviewden is Liesbeth List. Het 

wordt uitgezonden op Nederland 2 van 21.15 uur tot 22.00 uur (en daarna diverse malen herhaald via ). 

Diezelfde avond (30 december) wordt 'Van Shaffy tot Piaf' herhaald (AVRO, Nedrland 2. 00.00 - 01.00 uur). 

Afgelopen weekend werd in het programma Nachtvluchten (radio 1) een optreden van Liesbeth uit 1968 herhaald, in het de show Vrij Entree 

van Henk Elsink. Dit kan via de  van Nachtvluchten worden gedownload. 

Dit bericht is geschreven op 15 dec 2008. 

 

Speciaal voor alle Listfans is er deze feestmaand een onweerstaanbare aanbieding op . Tot eind 

december is de dvd-box 'Heb het leven lief' op de merchandise-pagina's van deze site maar liefst tien euro 

goedkoper dan in de winkel! 

Lees binnenkort op deze site een interview met Shishir Bestebreur, die namens Beeld en Geluid betrokken 

was bij het dvd-project. 

Dit bericht is geschreven op 13 dec 2008. 

 

Zo luidt de kop boven een recensie van de dvd-box in de Volkskrant van donderdag 27 november. Theatercriticus Hein Jansen is zeer 

lovend: "De liedjes van de elpee Pastorale, de vele optredens met Shaffy en vooral haar eigenzinnige vertolking van het Brel-repertoire 

vormen de ziel van deze overdadige box, waarin maar liefst twaalf uur materiaal smaakvol aaneengeregen is. Absoluut hoogtepunt is een 

concert dat List in 1970 gaf in een Rotterdams theater, en waarin ze op fabelachtige wijze Brel zong (...) Een vertolking van grote klasse, 

zowel muzikaal als wat interpretatie betreft." 

Dit bericht is geschreven op 27 nov 2008. 

 

Drijvende kracht achter de dvd-box 'Heb het leven lief' was de boomlange Groninger Paul Pestman. Van een jeugdige bewonderaar groeide 

hij uit tot goede vriend van Liesbeth en beheerder van haar omvangrijke archief. Redenen genoeg om hem eens uitgebreid aan het woord te 

laten. 

"Privé ben ik niet zo gezellig geweest de afgelopen periode. Als je met zoiets begint, moet het ook perfect zijn. Het materiaal moest zo 

uitgebreid mogelijk zijn en alles moest gecheckt worden. Maar ik heb het met alle liefde gedaan. Het is niet zo maar een willekeurig iemand, 

waar je dit voor doet.'' 

Lees  het hele interview. 

List-documentaire in Filmhuis Vlieland 

Liesbeth op radio en tv 

Grande surprise! 

"La List: fabelachtig en een tikje mysterieus" 

Interview Paul Pestman over totstandkoming dvd-box 

A A A A

 
 

 

Podium Vlieland

Deborah van Dam

Hollanddoc.nl

site

E-list

hier
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De trailer van de box: 

  

 

  

Dit bericht is geschreven op 17 nov 2008. 

 

In de Amsterdamse Sugar Factory kreeg Liesbeth 

gisteren het eerste exemplaar uitgereikt van de 

compilatiecd Filles Fragiles 2, vol liedjes in de stijl 

van Serge Gainsbourg. Ingeleid door schrijver 

Giphart als 'de moeder aller zuchtmeisjes' vertelde 

Liesbeth aan samensteller Guuz Hoogaerts (alias 

) hoe haar ontmoeting met Serge 

Gainsbourg begin jaren zestig verliep: in stilte. Zo 

vrijmoedig als Gainsbourg was in zijn 

legendarische zuchtchansons, zo verlegen was hij 

privé; bovendien sprak Liesbeth - vers uit Vlieland 

- nog geen woord Frans. Toch werd het voor 

Liesbeth een hele belangrijke ontmoeting. Toen de 

tv-opname van het duet dat ze zongen niet werd 

uitgezonden, werd de teleurstelling van die jonge 

chansonnière uit Vlieland de volgende dag breed 

uitgemeten in de krant. Dat werd gelezen door ene 

Ramses Shaffy, die net op zoek was naar een zangeres voor zijn Shaffy Chantant... Hij achterhaalde haar adres en de rest is geschiedenis. 

Dit bericht is geschreven op 14 nov 2008. 

 

Aanstaande donderdag 13 november is Liesbeth te gast in De Wereld Draait Door, om te praten over de dvd box en over de cd Filles Fragiles 

2 (zie bericht 6 nov.). 

Naschrift: terug te zien via de  van het programma. 

Dit bericht is geschreven op 11 nov 2008. 

 

Eindelijk is het zover! 

In het  te Hilversum is maandagmiddag 10 

november de dvd box 'Heb het leven lief' gepresenteerd. Vanaf morgen in de winkels! 

Vijf dvd's met prachtige beelden uit de carrière van Liesbeth List van 1964 tot en met 

2008. En of dat nog niet genoeg is bevat de box ook nog een rijk geïllustreerd boekje 

met een uitgebreid carrièreoverzicht. 

"Ja... 't Is wat!" Dat was de eerste reactie van Liesbeth toen ze samen met alle 

genodigden - waaronder natuurlijk ook Ramses - de trailer van de dvd box had gezien. 

Het eerste exemplaar werd aan haar uitgereikt door Kick van der Veer, die 

bekende:"Altijd als ik Liesbeth zie zingen moet ik een beetje janken. (...) Piaf nam 

altijd meer dan ze gaf, bij Liesbeth is het net andersom." 

Tekstschrijver Han 

Uitreiking 1e exemplaar Filles Fragiles 2 

Liesbeth in DWDD 

Dvd box 'Heb het leven lief' gepresenteerd 

Guuzbourg

site

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
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Koreneef: "Ik voel me 

vereerd dat de titel van de box uit een liedje komt waarvoor ik ooit de tekst heb geschreven. Dat doet me wel wat! Ze stond al op het 

podium toen ik nog op een zindelijkheidstraining zat..." 

Kleinkunstkenner Daan Bartels: "Bij Liesbeth List zit de meerwaarde van een dvd box erin dat haar liedjes, zoals ze zelf zegt, toneelstukjes 

zijn van een paar minuten. Liesbeth is daarvoor de gedroomde actrice." 

Shishir Bestebreur van Beeld en Geluid: "Dit is de koningin van de liedkunst. Daarom hebben we deze box zo mooi mogelijk gemaakt en al 

het materiaal met zeer veel zorg geselecteerd. Zo'n fotoboek, dat heeft geen enkele andere artiest!" 

List-archivaris Paul Pestman (foto rechts): "Na maanden van voorbereiding is er nu eindelijk iets tastbaars. Dat is een héél lekker gevoel!" 

Later op deze site een uitgebreid interview met Paul Pestman. 

Meer informatie over de dvd box, die in samenwerking met Beeld en Geluid is uitgebracht door Just Entertainment, vind je . 

Foto's: Alex Krans 

Dit bericht is geschreven op 10 nov 2008. 

 

Zondagavond 9 november is Liesbeth te gast in het radioprogramma  (Vara, Radio 2, 20.00-23.00 uur). 

Ze wordt geïnterviewd over haar dvd-box 'Heb het leven lief'. Tot woensdag 12 november kan er op de site van Het Circus worden 

meegedaan met een , waarmee twee dvd-boxen zijn te winnen! 

Dit bericht is geschreven op 09 nov 2008. 

 

Opgelet: donderdagavond 6 november is Liesbeth te zien in  (18h35, herhaling 23h55, RTL4). Ze wordt geïnterviewd over de 

dvd-box die aanstaande maandag verschijnt. 

Dit bericht is geschreven op 06 nov 2008. 

 

Onlangs verscheen de compilatie-cd Filles Fragiles 2, vol sensuele Franstalige muziek. 

Ook Liesbeth is hierop te horen. Ze zingt L'Anamour, een lied van Serge Gainsbourg. 

Deze bijzondere opname, waarop we een hele andere Grande Dame horen dan we 

gewend zijn, is nooit eerder op cd uitgebracht. 

Samensteller Guuz Hoogaerts (alias Guuzbourg) laat weten met name op de opname 

van List hele positieve reacties te hebben gehad. 

Hij heeft hierover een stukje geschreven op zijn blog . 

Donderdag 13 november zal een exemplaar van de cd aan Liesbeth worden uitgereikt 

tijdens een  (tegenover de Melkweg in Amsterdam), dat ter 

gelegenheid van de verschijning van de cd wordt gegeven. 

Dit bericht is geschreven op 06 nov 2008. 

 

Maandagavond 27 oktober is Piaf de musical in première gegaan. Dit gebeurde 

in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De reacties waren overweldigend. 

Een korte selectie: 

Albert Verlinde: "Liesbeth heeft zichzelf overtroffen! Het is bijzonder dat ze 

zoveel talent om zich heen toestaat. Daardoor blijft ze zo jong en zo goed." 

Ramses Shaffy: "Heel mooi! Dat hebben Liesbeth en de anderen ontzettend 

goed gedaan, ook Eddy Habbema. Ik ben erg blij dat ik erbij geweest ben." 

Arjan Ederveen: "Geweldig! Heel sterk en heel broos tegelijk. Verrassend 

mooi!" 

Boudewijn de Groot: "Ik vond het erg ontroerend. Het werd mooi, ingeleefd 

gespeeld. Door alles heen bleef je steeds Liesbeth List zien, zonder dat het 

Piaf in de weg zat. Er zijn parallellen tussen de levens van die twee 

zangeressen met naast mooie ook hele moeilijke momenten. Daardoor was ik 

erg geëmotioneerd. Maar het werd nergens melodramatisch. Door de humor 

erin is het toch een vrij lichte voorstelling geworden. Heel goed gedoseerd. En 

geen vals respect voor Piaf, heel eerlijk." 

Liesbeth in Het Circus Jeroen Bosch 

RTL Boulevard 

Filles Fragiles 

Première Piaf: Liesbeth overtreft zichzelf 

hier

Het Circus Jeroen Bosch

List-prijsvraag

RTL Boulevard

Filles Sourires

feest in de Sugar Factory
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Deborah van Dam: "Mooi om haar al die Franse chansons te horen zingen. En 

ze acteert heel goed, is prachtig in haar rol. Ze wás het gewoon." 

Reportage 

de Volkskrant: 

De Gelderlander: 

Het AD: 

De Telegraaf:  + 

Sentimento.nl: 

NRC Handelsblad: "Liesbeth List is gegroeid in rol Edith Piaf" (niet online). 

Aanstaande zondag geeft een luisteraar een recensie van Piaf, de musical in 'Het Circus van Jeroen Bosch' (Vara, Radio 2, 20.00 - 23.00 

uur). 

Dit bericht is geschreven op 28 okt 2008. 

 

Maandag 27 oktober is het zover: dan gaat de nieuwe Piaf-musical in première, in de Koninklijke 

Schouwburg te Den Haag. De dinsdag daarna zal hieraan uitgebreid aandacht worden besteed in RTL 

Boulevard. 

Ook voorafgaand aan de première heeft Liesbeth al veel interviews gegeven. Zo staat ze deze week 

zowel in Margriet als in de nieuwe Felderhof (zie foto, gemaakt door Harold Pereira). Ook stond er 

maandag 20 oktober een artikel over de musical in het  en op 17 oktober in  (later ook 

in andere regionale GPD-bladen). Een citaat uit dat laatste artikel: "List speelde de rol van Edith Piaf al 

eerder met veel succes, maar het is alsof ze nu in de door regisseur Eddy Habbema vernieuwde 

voorstelling nog dichter tot de kern komt. De Nederlandse zangeres, die sinds jaar en dag gedroomd 

vertolkster is van het Franse chanson, maakt een kippenvel opwekkende ervaring van de ondergang 

van Piaf aan zingen, liefde, drank en drugs." Op 11 oktober stond er een interview in : 

"Liesbeth List had als pubermeisje van vijftien een hekel aan Edith Piaf. 'Ik vond haar maar een rare 

zangeres, die terminaal en wijdbeens haar chansons stond te zingen'." 

Dit bericht is geschreven op 21 okt 2008. 

 

Bijna is het zover! Op maandag 10 november a.s. zal Liesbeth List tijdens een feestelijke 

perspresentatie het eerste exemplaar van haar dvd-box 'Heb het leven lief' in ontvangst nemen. Vanaf 

die datum is de box verkrijgbaar in de winkels, tijdens de theatershow 'Piaf de musical' en via 

Lees  meer over de box! 

(foto: cover dvd 1) 

  

Dit bericht is geschreven op 09 okt 2008. 

 

 

Woensdagmiddag 1 oktober is de tekstbundel 'Ik heb je lief' gepresenteerd. Hierin zijn de 

teksten gebundeld van een groot aantal liedjes die Liesbeth in haar carrière heeft gezongen, 

aangevuld met foto's en persoonlijke anekdotes. Het eerste exemplaar van de bundel, 

verschenen bij , werd aan Liesbeth uitgereikt door Albert Verlinde. 

Binnenkort meer informatie hierover op deze site. Zie ook  (woensdagavond 

1/10, terug te zien in het RTL-webarchief). 

Op zondag 28 september is aan de boekpresentatie aandacht besteed in 

 en in het VRT-televisieprogramma  (beide programma's zijn terug te 

beluisteren/bekijken door op de link te klikken). 

(foto: Jim Hoogendorp) 

Dit bericht is geschreven op 04 okt 2008. 

 

De afgelopen weken hebben de medewerkers van Pitgroup Intech bv en met name Roy Vonk hard gewerkt aan het opnieuw vormgeven van 

Veel publiciteit rondom Piaf 

Release dvd-box 

'Ik heb je lief' gepresenteerd 

Website in nieuw jasje! 

RTL Boulevard 

List bewijst opnieuw dat Piaf de rol van haar leven is 

'Piaf de musical' in mooier tweede leven 

La grande dame List is ideale Piaf 

Veel BN'ers bij première van musical Piaf Extase over Piaf 

Piaf prachtig in première 

AD BN/De Stem

De Telegraaf

E-list.nl. 

hier

uitgeverij Terra Lannoo

RTL Boulevard

Het Circus van Jeroen 

Bosch De Rode Loper
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www.liesbethlist.nl. Het is alweer vier jaar geleden dat Elisah deze website opzette en de nieuwe Piaf musical was een goede aanleiding voor 

een grondige opfrisbeurt! Liesbeth is zeer te spreken over het nieuwe ontwerp. 

  

  

  

Groeten uit Rotterdam (sept 08) 

Bij JemieMedia verscheen onlangs de dubbel-dvd 'Groeten uit Rotterdam'. Hierop staan twee liedjes die Liesbeth over de havenstad zingt: 

'Het pontje naar Katendrecht' en 'Schiedamsedijk'. Dat laatste lied zingt ze samen met Jenny Arean, begeleid door Tonny Eyk. De dubbel-

dvd is te bestellen via . 

  

Aankondiging: (sept 08) 

  

 

  

'Eindeloos' in Het Circus (sept 08) 

Zondag 21 september wordt in  aandacht besteed aan de musical 'Eindeloos', waarin Liesbeth meespeelde 

(1997). 

  

Ramses Shaffy 75 jaar! (aug 08) 

Op vrijdag 29 mei is de 75e verjaardag van Ramses Shaffy uitgebreid gevierd, met een sfeervol feest (zie  voor een verslag). 

Uiteraard was ook Liesbeth hierbij aanwezig. Ze werden door Beau van Erven Dorens geïnterviewd voor RTL Boulevard. Dit is terug te zien 

op de  van het programma. Na de nodige aanmoediging van Liesbeth zong Beau later ook nog 'Zing-vecht-huil-bid-lach-werk-en-

bewonder'. 

  

 

. 

  

  

Repetities Piaf de musical begonnen (aug 08) 

Afgelopen donderdag (28 augustus) zijn de repetities begonnen voor de nieuwe Piaf musical. De sfeer is uitstekend! Liesbeth: "Mijn collega's 

zijn onvoorstelbaar aardig en heel ambitieus. Alles gaat heel relaxed. De regisseur, Eddy Habbema, is iemand die iedereen in z'n waarde 

laat. Dat was tijdens de vorige 'Piaf' wel anders. Toen had ik tijdens de repetities het gevoel dat de regisseur het maar niks vond wat ik 

deed, waardoor ik helemaal dichtklapte. Wat een verschil met nu! En Habbema kent de klappen van de zweep, heeft vroeger veel voor Joop 

van den Ende gedaan." 

www.jemiemedia.com

Het Circus van Jeroen Bosch

www.shaffy.nl

website
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Op zaterdag 11 oktober is de eerste tryout-voorstelling van 'Piaf de musical'. De première, op 27 oktober in Den Haag, is al uitverkocht. De 

volledige speellijst is te vinden op . 

  

 

Bundel liedteksten (juli 08) 

Bij Uitgeverij Lannoo verschijnt eind september een bundel met de liedteksten die Liesbeth door de 

jaren heen gezongen heeft. Bovendien staan er persoonlijke notities bij en tal van foto's. 

  

De dvd-box komt! (juli 08) 

De voorbereidingen voor de langverwachte dvd-box van Liesbeth List zijn in volle gang. Liesbeth heeft 

samen met Paul Pestman, die haar archief beheert, vele shows en video-fragmenten bekeken en 

beoordeeld. Hier waren vele sessies bij Beeld en Geluid in Hilversum en thuis in Amsterdam voor 

nodig, want er is ontzettend veel beeldmateriaal uit de ruim veertigjarige carrière van Liesbeth bewaard gebleven. Uiteindelijk is er een hele 

mooie selectie gemaakt voor de box, waarin maar liefst vijf dvd's zullen zitten. 

Ook hebben Liesbeth en Paul de samenstelling voor het begeleidende boekje en de foto’s voor de box en de dvd’s uitgezocht. Het hele 

archief van Liesbeth moest worden doorgeworsteld. Dozen vol met foto’s, de ene foto nog mooier dan de andere! Geen gemakkelijke 

opgave. In het boekje komen ongeveer 250 foto’s, een vernieuwde biografie en een zeer uitgebreid carrière overzicht. 

  

 

  

(Liesbeth en Paul Pestman, foto: Daan Bartels) 

De titel van de box wordt 'Heb het leven lief - een overzicht van ruim 40 jaar Liesbeth List'. In de box worden acht televisieshows van 

Liesbeth opgenomen, heel veel prachtige fragmenten uit andere (binnen- en buitenlandse) televisieproducties en er komt een speciale dvd 

met stukken waarin ze als actrice optreedt. De box wordt uitgegeven door Just Entertainment en het beeldmateriaal wordt gecoördineerd 

door Beeld & Geluid. De verwachte release van de 5dvd-box is momenteel (onder voorbehoud) medio september, maar dan is er ook een 

prachtig document van de veelzijdige carrière van Liesbeth List vastgelegd. 

Het meeste werk zit momenteel in het uitzoeken en regelen van de rechten voor alle belanghebbenden (omroepen, regisseurs, muzikanten, 

componisten, mede artiesten etc.). Iedereen moet toestemming geven voor het gebruik van het materiaal. Dat neemt erg veel tijd in beslag 

en het moet bijzonder secuur gedaan worden. 

Zodra er meer feiten over de box bekend zijn, zullen we die natuurlijk onmiddellijk op de site melden. 

  

 

Interview Humus (juni 08) 

  

In Humus, het ledenblad van het Humanistisch Verbond, staat deze maand een interview met Liesbeth. Het 

kan worden gedownload via de  van het Verbond. 

  

Dubbel-cd Zülfü Livaneli (juni 08) 

Onlangs is in Duitsland de dubbel-cd 'Zülfü Livaneli – Dünya Solisterinden' uitgebracht. Hierop vertolken dertien wereldsterren liederen van 

de Turkse componist Zülfü Livaneli. Van Liesbeth List, die in 1998 met Livaneli een aantal concerten in Nederland verzorgde, is een live 

registratie van 'Mijn held' opgenomen. De cd is voor € 19,80 te bestellen via . Je moet wel even geduld hebben. In 

tegenstelling van wat de webshop aangeeft, is de levertijd circa zes weken. 

  

Zuiderzeeprijs (juni 08) 

Op woensdag 4 juni wordt Liesbeth List onderscheiden met de Zuiderzeeprijs. Deze wordt haar uitgereikt in het  te 

Enkhuizen, door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Directeur Erik Schilp van het Zuiderzeemuseum schrijft op de aankondiging van de uitreiking dat List de prijs krijg omdat ze "schoonheid, 

eigenheid en bescheidenheid combineert in een uniek Nederlands repertoire. Ofschoon ze opgroeide temidden van water, werd zij de muze 

www.theaterhits.nl

website

Tuerkeimusik.de

Zuiderzeemuseum
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van het vlakke land. Zowel op de bühne als op de plaat bezingt zij het land en water op een prachtige en indringende wijze. Zo brengt haar 

vertolking van het lied 'Land van wind en water' bij jong en oud gevoelens boven." 

  

 

Uitreiking John Kraaijkamp Musical Award (mei 08) 

Op 2 juni zal Liesbeth List een  uitreiken in de categorie 'beste (musical)script'. Dit gebeurt tijdens een 

gala dat rechtstreeks wordt uitgezonden op Nederland 1 en Radio 2, van 20.30 tot 22.30 uur (daarna te bekijken via . 

  

Geslaagde oogoperatie (mei 08) 

Op 15 mei is Liesbeth opnieuw aan haar oog geopereerd, door Prof.dr. Ringens van het VU medisch centrum. De olie die in november in haar 

oog was gespoten om het 'zwarte gat' in haar netvlies weg te masseren, is verwijderd. Na de operatie was het nog even afwachten of het 

gewenste resultaat bereikt was, maar na een controle blijkt dit het geval te zijn. Liesbeth: "Het gat is dicht! Het zal nog twee à drie maanden 

duren voordat ik weer helemaal goed kan zien, maar ik tob hier al jaren mee, dus die paar maanden extra, dat maakt me niet uit." 

Een paar dagen na de operatie stond 'La List' alweer op de planken. 

  

Hommageshow Kleinkunstfestival in Andermans Veren (mei 08) 

Zondag 18 mei heeft het Avro-radioprogramma 'Andermans Veren' de hommagevoorstelling voor Liesbeth uitgezonden die het Amsterdams 

Kleinkunst Festival op 17 maart organiseerde. Opnieuw te beluisteren via de  van het programma. 

  

Cast Piafmusical (mei 08) 

Onlangs werd de cast gepresenteerd van de nieuwe musical Piaf, die op 27 oktober 2008 in première gaat in de Koninklijke Schouwbug in 

Den Haag. 

  

 

  

Foto: V&V Entertainment 

Liesbeth: "Ik ben hier heel blij mee! Er hing meteen een goeie sfeer. We hadden elkaar van alles te vertellen, terwijl we elkaar helemaal niet 

kenden. Het is een geweldig team. Iedereen heeft er zin in!" 

  

 

Rayman is Laat (mei 08) 

Op zaterdag 10 mei was Liesbeth List te gast bij Tante Es in 'Rayman is Laat'. Opnieuw te 

bekijken via . 

Johnny Kraaijkamp Musical Award

Uitzendinggemist.nl

website

Uitzending gemist

pagina 7 van 10Liesbeth List

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



  

Nieuwe Pastorale(s) (mei 08) 

Eind april verscheen 'De Franse slag', de nieuwe cd van . Hierop is onder meer een nieuwe, tweetalige versie te horen van 

'Pastorale', gezongen door Alderliefste mét Ramses Shaffy en Liesbeth List! Op dinsdag 29 april werd Liesbeth hierover kort geïnterviewd in 

 (terug te zien via de site van het programma). 

Met hetzelfde 'Pastorale' hebben Nicole en Hugo op 2 mei de finale gewonnen van het populaire Vlaamse televisieprogramma 

, waarin jaarlijks het beste Nederlandstalige lied wordt gekozen. 

  

 

Concert 4 mei (april 08) 

Zoals ieder jaar zal Liesbeth op 4 mei de Mauthausencyclus van Theodorakis zingen. Bijzonder is dat 

dat dit jaar zal gebeuren in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ze wordt begeleid 

door haar band: pianist Ton Snijders, gitarist Peter van Benthem, multi-instrumentalist Izaak Boom, 

bassist Charles Nagtzaam en drummer Florian Hoefnagels. 

Het concert wordt georganiseerd door de  en begint om 21.15 uur. Kaarten 

kosten € 7,- en kunnen worden gekocht aan de kassa van Het Concertgebouw, via 

, tel.nr. 020-6718345 (dagelijks van 10.00-17.00 uur) of het Uitburo tel.nr. 

0900-0191 (€ 0,40 pm, dagelijks van 9.00-20.00 uur).  

Voor verdere info zie ook . 

Behalve Liesbeth zal ook de Amsterdam Klezmer Band optreden, die een levendige mix brengt van Oost-Europese muziekstijlen. 

  

Mauthausencyclus op Radio 2 (april 08) 

Op zondagavond 4 mei, kort na de dodenherdenking, zendt het VARA-programma  op (het Nederlandse) Radio 2 

de volledige Mauthausencyclus uit, gezongen door Liesbeth List. Ze wordt in dit programma ook geïnterviewd. 

Het is veertig jaar geleden dat Liesbeth De Mauthausencyclus voor het eerst op 4 mei zong, wat ze sindsdien jaarlijks doet. De 

Mauthausencyclus bestaat uit vier gedichten van Lákovos Kambanellis, op muziek gezet door de Griekse componist Mikis Theodorakis. De 

liederen gaan over de Tweede Wereldoorlog en meer specifiek over het werkkamp Mauthausen. 

De uitzending is opnieuw te beluisteren via de  van het programma. 

  

Cast Piaf bekendgemaakt (april 08) 

Maandag 21 april heeft producent V&V Entertainment bekendgemaakt hoe de cast van de tweede Piaf-musical eruit gaat zien. Naast Liesbeth 

List zullen hierin optreden: Daphne Flint, Esther Roord, Jan Elbertse, Ara Halici, Raymond Kurvers en Geert Hoes. 

De nieuwe productie staat onder regie van Eddy Habbema en gaat op 27 oktober 2008 in première in de Koninklijke Schouwbug in Den 

Haag. 

Lees ook de artikelen hierover in  en . 

  

 

Knip (mrt 08) 

In het aprilnummer van modeblad Knip staat een fotoreportage van Liesbeth List in kleding van couturier 

Ronald Kolk. 

"Elke creatie van hem is een theaterstuk op zich, met elementen als een grote kraag, kunstzinnige 

applicaties en veel kleuren," schrijft het blad. Liesbeth draagt al jarenlang veel creaties van Kolk. 

  

 

In Memoriam (mrt 08) 

Ze praten zoveel 

Ze wikken en wegen 

Ze denken zo veel 

Ze zijn altijd tegen 

Ze weten zo veel 

Ze zijn met zo veel  

De anderen 

Zo begint de tekst van 'De anderen', een nummer op de elpee 'Victoria' (1970), geschreven door wijlen Hugo Claus. Liesbeth: "Ik wist dat hij 

ziek was, maar zijn overlijden kwam toch als een schok voor mij. Weer is er een groot schrijver heengegaan. De grootste! Ik kende hem 

goed, hij was een aimabel mens. Dat lied 'De Anderen' schreef hij voor mij, maar het was Hugo ten top, het was zijn houding in de wereld: 

weten ze veel, de anderen..." 

  

Pastorale op (Radio) 2 (mrt 08) 
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Op Tweede Paasdag zendt het Nederlandse Radio 2 de  uit, samengesteld door de luisteraars. 'Pastorale' is in de 

lijst op nummer 2 terechtgekomen, achter 'Avond' van Boudewijn de Groot. 

Op dezelfde zender doet een luisteraar zondagavond in 'Het circus van Jeroen Bosch' verslag van het hommageconcert tijdens het 

Amsterdams Kleinkunst Festival. Dit is terug te beluisteren via de  van het programma, evenals het optreden van Richard Groenendijk op 

deze avond. 

  

 

Liesbeth: "Ik geniet intens" (mrt 08) 

Maandag 17 maart is het Amsterdams Kleinkunst Festival geopend met een daverend 

hommageconcert voor Liesbeth List. Van kwart over acht tot ver na elven was er in de Meervaart een 

keur aan optredende artiesten, op onnavolgbaar droogkomische wijze aangekondigd door Sanne 

Wallis de Vries. Toen die halfweg het concert een reactie vroeg aan de gelauwerde Grande Dame, antwoordde Liesbeth: "Ik geniet intens. 

Jammer dat we in zo'n klein taalgebied zitten, als we een land met zestig miljoen inwoners waren, zouden dit allemaal wereldsterren zijn." 

Een onverwachte naam in de lange lijst optredende artiesten was die van tekstschrijver Han Kooreneef. Hij zong een nieuw, voor Liesbeth 

geschreven lied. Verder waren er optredens van Job Schuring, Sandra van Megen, Antonie Kamerling, Micheline van Hautem, Bastiaan 

Ragas, Beau van Erven Dorens, Richard Groenendijk, Frédérique Spigt, Thijs van Leer, Douwe Heeringa, Vera Mann met Rob van de 

Meeberg, Sylvia Alberts, Maarten Peters, Maaike Widdershoven, Alderliefste en Albert Verlinde. Rob Crispijn en Hans van Willigenburg 

haalden herinneringen op, Mies Bouwman zong, met de hele zaal, de Shaffy Cantate. Annemarie Oster bracht met verve een List-imitatie 

(zie foto), zoals ze dat in de jaren zestig ook al deed. "Ik parodieerde je uit bewondering en jaloezie." Freek de Jonge zong twee ongepolijste 

liedjes en droeg een lofdicht voor: "Want je gaat / dat is het wonder / beter luisteren als je haar ziet [...] Ze is / wie ze zingt." 

Bekijk ook het fotoverslag ! 

  

 

  

(foto: Mischa Muijlaert)  

Ook online: een reportage in , een verslag in  en in . 

  

Van 16 t/m 21 maart veel List op Cultura (mrt 08) 

Zondag 16 maart staat de programmering van het webkanaal  geheel in het teken van Liesbeth List. Om 20.30 uur wordt de 

journalist Henk van Gelder over haar geïnterviewd; om 20.40 uur wordt 'Liesbeth List op Vlieland' uitgezonden, een NTS-documentaire uit 

1966; om 21.10 uur is ze een van de gasten in het muziekprogramma 'Combo'; om 21.50 uur wordt aandacht besteed aan 'Piaf de musical'. 

In de week van 16 t/m 21 maart worden deze programma's regelmatig herhaald. 

Cultura is te bekijken via het internet en sommige kabelexploitanten bieden het ook aan als digitale televisiezender. 

  

Hommage Amsterdams Kleinkunst Festival (mrt 08) 

Op maandag 17 maart is het zover, dan brengt het Amsterdams Kleinkunst Festival een hommage aan Liesbeth List (zie ). In de 

Amsterdamse Meervaart zullen vele artiesten optreden, waaronder Albert Verlinde, Beau van Erven Dorens, Vera Mann, Rob van de 

Meeberg, Bastiaan Ragas, Antonie Kamerling, Richard Groenendijk en Frédérique Spigt. Ook Freek de Jonge (die ooit voor Liesbeth 'Oude 

foto' schreef) en Mies Bouwman werken mee aan deze bijzondere avond, die wordt gepresenteerd door Sanne Wallis de Vries. 

Het festival begint om 20.15 uur. Kaarten kunnen worden gereserveerd via 020-4107777 of . 

De vrijdag voor het festival (14 maart) was Liesbeth te gast bij  (klik op de link om het te bekijken). Ze werd geïnterviewd 

en zong 'Heb het leven lief', op piano begeleid door Ton Snijders. 

Maandag de 17e stond er een  met Liesbeth in het AD. 

  

Circus Jeroen Bosch over Kleinkunst Festival (mrt 08) 

Zondag 9 maart besteedt 'Het Circus van Jeroen Bosch' (Vara Radio 2, 20.00-23.00 uur) aandacht aan de List-hommage tijdens het 

Amsterdams Kleinkunst Festival op 17 maart. Na uitzending is het programma te beluisteren via de  van Het Circus. Ook is daar te 

lezen hoe je een vrijkaartje voor de hommageavond kunt winnen! 

  

'De liefdeswacht' op Cultura (mrt 08) 

Zondag 9 maart om 20.42 uur wordt de televisiefilm 'De Liefdeswacht' (1974) met Liesbeth en Ramses uitgezonden op het digitale 

themakanaal . In de week daarna wordt het regelmatig op deze zender herhaald. Cultura is te bekijken via het internet en sommige 

kabelexploitanten bieden het ook aan als digitale televisiezender. 
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Oogoperatie november geslaagd! (feb 08) 

Het ziet er naar uit dat de tweede oogoperatie die Liesbeth in november moest ondergaan is geslaagd. Het zwarte gat in haar blikveld is aan 

het dichtgroeien. In mei wordt de olie die daartoe in haar oog was gespoten verwijderd. 

  

Extra optreden 25 mei Deventer (feb 08) 

De avondvoorstelling 'Liesbeth Intiem' op 25 mei in  te Deventer was al snel uitverkocht. Daarom is besloten diezelfde 

dag om 15.00 uur ook een matinee voorstelling te geven. 

  

Optreden Concertgebouw 4 mei (feb 08) 

Op 4 mei is Liesbeth List een van de artiesten die zal optreden in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Ze zal liederen zingen 

uit de Mauthausen-cyclus van Theodorakis. 

  

Een andere jas (jan 08) 

Op zaterdag 2 februari is Liesbeth te zien in het AVRO-programma . Ze zingt 'Heb het leven lief' van Frank Boeijen en ''t 

Is over' van Annie M.G. Schmidt, bekend geworden in de versie van Conny Stuart. 

Dit programma is (opnieuw) te bekijken via . 

  

Liesbeth en Elisah bij MAX en Loretta (jan 08) 

Op maandag 28 januari zijn Liesbeth en Elisah te gast in het programma  (17.35-18.25 uur, Ned 2). Ze zullen daar onder 

meer praten over de documentaire 'Heb me lief' van Deborah van Dam. Deze is genomineerd voor de  in de 

categorie Cultuur. Enkele uren later wordt door de jury bekendgemaakt wie van de genomineerden de onderscheiding zal krijgen. 

Naschrift: Helaas is de documentaire niet in de prijzen gevallen. De uitzending van Max en Loretta is  (tijdbalk verschuiven 

naar 18:27). 

  

Radio 5 Dagartiest (jan 08) 

Van 21 tot en met 25 januari staan de programma's op de Nederlandse publieke zender  in het teken van 'De Week van het 

Nederlandse Lied'. Iedere dag staat er een artiest centraal, op donderdag 24 januari is dat Liesbeth List. 

  

Concours de la Chanson (jan 08) 

Guido van de Meent heeft op 20 januari de finale gewonnen van het Concours de la Chanson. Het was voor de 25ste keer dat de Alliance 

Française dit evenement organiseerde, in de Kleine Komedie te Amsterdam. Sjors van der Panne kreeg de publieksprijs en Evode 

Ntahonankwa de aanmoedigingsprijs. 

Zoals altijd maakte Liesbeth List deel uit van de vakjury. Daarnaast zong ze, in duet met Philippe Elan, 'Ne me quitte pas'. Het werd een 

gedenkwaardig optreden, niet in de laatste plaats dankzij de begeleiding door contrabassist Reyer Zwart. 

Een verslag van het 25ste Concours wordt uitgezonden bij de Concertzender op , zaterdag 16 februari van 17.00 tot 18.00 uur. 

  

Optreden in 'De wandeling' (jan 08) 

Op 18 januari was Liesbeth te zien in het KRO-programma 'De wandeling', waar ze 'Heb het leven lief zong'. Dit optreden is opnieuwe te 

bekijken via de  van het programma. 
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