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Liesbeth List beveelt aan: Ruth Jacott als Billie Holiday (dec 07) 

Onlangs bezocht Liesbeth List de nieuwe musical over  met in de hoofdrol Ruth Jacott. Ze was er helemaal ondersteboven van. 

List: "Natuurlijk kende ik de muziek van Holiday, de jazz, daar is mijn generatie mee opgegroeid. Ik heb destijds ook de film over haar leven 

gezien, met Diana Ross in de hoofdrol - die speelde goed. Maar Ruth Jacott, die weet echt je ziel te raken! Ze is elegant, ze vloekt, ze is 

stoned en bovenal zingt ze prachtig. Het is onbeschrijfelijk mooi wat deze vrouw presteert. Ga dit zien!" 

  

'Heb me lief' genomineerd voor Beeld en Geluid Award (dec 07) 

De documentaire 'Liesbeth List : Heb me lief' van Deborah van Dam is genomineerd voor de  in de categorie 

Cultuur. Dit heeft de organisatie van de prijs op 20 december bekendgemaakt. Volgens vakjuryvoorzitter Peter Römer is het niveau van de 

ingezonden programma’s erg hoog. 

De Beeld en Geluid Award is een nieuwe vakprijs voor de hoogst gewaardeerde tv-programma's uit het afgelopen tv-seizoen in diverse 

categoriën. Op 28 januari worden de prijswinnaars bekendgemaakt. 

  

Uitzending Andermans Veren op 2 januari (dec 07) 

De eerder aangekondigde aflevering van Andermans Veren waarin Liesbeth List te gast is, wordt woensdag 2 januari 2008 uitgezonden, om 

20.50 uur op Nederland 2. 

  

 

Bladmuziek 'Pastorale' opgedoken (dec 07) 

List-archivaris Paul Pestman heeft onlangs via Marktplaats.nl een boek met bladmuziek van de elpee 

'Pastorale' (1968) op de kop weten te tikken. Navraag leerde dat er van haar eerste elpees standaard 

boeken met bladmuziek zijn uitgegeven. 

De bladmuziek bij de elpees 'Liesbeth List' (1966), 'Pastorale' (1968) en 'Liesbeth List zingt Jacques 

Brel' (1969) is inmiddels teruggevonden. Alleen die bij 'Victoria' (1970) ontbreekt nog. 

  

25e Concours de la Chanson (nov 07) 

Op 20 januari 2008 organiseert de Alliance française voor de vijfentwintigste keer de finale van het . Ook dit jaar zal 

Liesbeth List weer deel uitmaken van de vakjury. 

  

Herhaling Villa Felderhof met Liesbeth List (nov 07) 

Via het internetkanaal  wordt op woensdag 28 november om 19.30 uur een aflevering van Villa Felderhof uit 1999 herhaald, 

met als gasten Hans van Willigenburg en Liesbeth List. Deze aflevering wordt ook op donderdag 29 november uitgezonden, dan om 6.03 uur 

en 14.03 uur. 

  

 

Vertoning To grab the ring (nov 07) 

Tijdens het Beatfilm Festival zijn momenteel in negen Nederlandse filmtheaters typerende 

films, documentaires en televisieprogramma’s uit de jaren zestig te zien. Een van de 

vertoonde films is  van Nikolai van der Heyde uit 1968, met een hoofdrol 

voor Liesbeth List (zie foto, met Ben Carruthers). Verder is  te zien, 

waarvoor Liesbeth de titelsong zong. 

Beide films zijn te zien op zondag 18 november in het Groningse filmtheater Images en op 
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zaterdag 8 december in Filmhuis Den Haag. 

  

Stem op Liesbeth! (nov 07) 

Het is weer zover, er kan weer gestemd worden voor de Top 2000, die zoals ieder jaar tijdens de kerstvakantie zal worden uitgezonden op 

(het Nederlandse) Radio 2. Stemmen kan via de  van het programma. 

Ieder jaar staat 'Pastorale' hoog in deze lijst, vorig jaar op 24. Ook 'Laat me/Vivre' en 'Te veel te vaak' haalden toen een notering. 

  

Biografie Lennaert Nijgh (nov 07) 

Op 26 november verschijnt de biografie 'Testament, leven en werk van Lennaert Nijgh', geschreven door Peter Voskuil. Deze heeft hiervoor 

onder meer Liesbeth geïnterviewd, over de totstandkoming van 'Pastorale' en ook over het minder bekende liedje dat hierop een soort 

vervolg is: 'De Sneeuwkoningin'. 

Meer informatie is te vinden op de  van Nijgh. 

  

Benefietconcert Hoge Nood Fonds (nov 07) 

Op 26 november zal Liesbeth List optreden tijdens een benefietconcert ten bate van het  van Simavi. Dit helpt kindersterfte 

terug te dringen met de aanleg van toiletten en het geven van voorlichting over hygiëne op scholen in Azië en Afrika. Op dit moment sterft 

er elke zeventien seconden ergens ter wereld een kind aan diarree, dagelijks sterven hieraan vijfduizend kinderen. 

Tijdens het benefietconcert, dat plaatsvindt in het Zaantheater te Zaandam, zal prins Willem-Alexander het ‘Jaar van de Sanitatie’ inluiden. 

Behalve Liesbeth List zal onder meer ook violiste Janine Jansen haar medewerking verlenen. Liesbeth zal na de pauze optreden, begeleid 

door Ton Snijders en waarschijnlijk door Janine Jansen in 'Heb het leven lief'. 

  

Borstbeeld Shaffy (nov 07) 

In de Koninklijke Foyer van de Stadsschouwburg Amsterdam heeft Liesbeth List op dinsdag 6 november een bronzen borstbeeld van Ramses 

Shaffy onthuld, in aanwezigheid van de geportretteerde zelf. Op de site van  is een reportage te zien. 

  

Gastoptredens Musical to the Max (nov 07) 

Liesbeth List zal op 11 en 12 november optreden als speciale gast tijdens de voorstellingen van  in het Koninklijke Theater 

Carré. In Musical to the Max zingen musicalsterren Joke de Kruijf, Brigitte Nijman, Tony Neef, Maaike Widdershoven en Frans Schraven 

nummers uit 'Miss Saigon', 'The phantom of the opera', 'Cats' en 'Evita'. Op 11 en 12 november zal behalve List ook Ben Cramer een 

gastoptreden verzorgen. 

  

'Pastorale' op 1 in de Plus Top-50 (okt 07) 

In de november-editie van het maandblad  staat de uitslag van een lezersenquête naar de meest favoriete liedjes uit de jaren zestig. De 

lijst wordt aangevoerd door 'Pastorale' van List en Shaffy. Naar aanleiding hiervan is in het blad een kort interview met Liesbeth te lezen. 

Hierin vertelt ze onder meer dat het nummer in 1968 werd opgenomen in West-Berlijn, in een studio met uitzicht op De Muur. 

  

Liesbeth opnieuw onder het mes (okt 07) 

Op 22 november moet Liesbeth opnieuw aan haar oog worden geopereerd. De eerste operatie is weliswaar geslaagd (het netvlies is strak 

getrokken), maar het zwarte gat in haar blikveld waar ze last van had, is nog niet verdwenen. In plaats van gas zal er nu olie in haar oog 

worden gespoten, om het zwarte gat dicht te masseren. 

Na deze tweede operatie hoeft Liesbeth overigens niet meer lang te revalideren, ze kan snel daarna alweer aan het werk. Wel moet een 

voorstelling die ze op 23 november zou geven als gastartiest bij  worden verschoven naar een latere datum. 

  

'Gevleugelde Stemmen' op 8 november in Brugge (okt 07) 

De voorstelling 'Gevleugelde stemmen' in de  vindt niet plaats op 7 november (zoals eerder gemeld), maar op 

donderdag 8 november, om 20.00 uur. 

  

Uitzending 'Andermans Veren' uitgesteld (okt 07) 

De aflevering van 'Andermans Veren' met Liesbeth als gast zal niet, zoals eerder aangekondigd, in november worden uitgezonden, maar 

begin 2008. De Avro heeft besloten pas met een nieuwe serie van het programma te starten in het nieuwe jaar, wanneer het 25 jaar 

bestaat. 

Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt er op 20 januari een cd met opnamen uit 'Andermans Veren'. Uit de aflevering met Liesbeth 

staat hierop 'Dat soort volk'. Presentator Kick van der Veer was zeer geroerd door haar vertolking van deze Brel-klassieker. Kijken dus, in 

het nieuwe jaar en vooral ook: luisteren! 
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Eerbetoon aan Jos Brink tijdens Televizier Gala (okt 07) 

Vrijdag 26 oktober zal Liesbeth voor het eerst sinds haar oogoperatie weer een optreden verzorgen. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 

zingt ze als eerbetoon aan de deze zomer overleden Jos Brink een aangepaste versie van van 'Heb me lief'. 

Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt plaats in Koninklijk Theater Carré en wordt rechtstreeks uitgezonden op Nederland 1, van 20.30 tot 

22.00 uur. 

  

 

Trein vernoemd naar Liesbeth List (okt 07) 

Sinds kort rijdt er door Friesland en Groningen een naar Liesbeth List vernoemde trein. Het gaat om 

een Spurttrein van Arriva. Vorig jaar schreef deze vervoersmaatschappij een prijsvraag uit rond de 

naamgeving van nieuwe treinstellen. Veel inzenders kozen voor de naam van de op Vlieland 

opgegroeide List. 

Deze zomer heeft Arriva-directeur Anne Hettinga de zangeres een rondleiding gegeven door 'haar' 

trein. Ze was zeer onder de indruk. "Ik ben echt heel erg trots," zei ze tegen een verslaggever van de 

Leeuwarder Courant. "Nu ik mijn eigen trein heb, ben ik iemand." 

 

  

Cd Bert Louissen verschenen (okt 07) 

Sinds kort is de cd 'Liefde en de Rest' van Bert Louissen verkrijgbaar. Hierop staan twee duetten met Liesbeth: 'Pastorale' en 'Aan de andere 

kant van de heuvels'. De cd is te bestellen via de  van de zanger. 

De cd werd op zondag 14 oktober gepresenteerd in theater De Gigant in Apeldoorn. Liesbeth 

mocht die dag nog niet optreden van de dokter, maar ze verscheen wel even op het podium 

om haar waardering uit te spreken voor de jonge zanger (zie foto, met in het midden 

presentator Herbert Dijkstra). 

  

  

Voorspoedig herstel na oogoperatie (sept 07) 

Zaterdag 22 september is Liesbeth geopereerd in het Rotterdamse Oogziekenhuis. Dit was nodig, omdat haar netvlies aan een kant werd 

strakgetrokken, waardoor ze de afgelopen maanden steeds een zwart gat in haar blikveld had. De (riskante) operatie is goed geslaagd. Wel 

is het herstelproces pijnlijk en gaat het gepaard met nogal wat ongemak. Tijdens de operatie is het netvlies losgemaakt en is er een gasbel 

ingespoten die het 'zwarte gat' moet dichten. Om dat te laten hechten moet Liesbeth iedere dag gedurende zes uur met haar hoofd naar 

beneden zitten. Liesbeth: "Op tafel ligt een kussen waar ik urenlang met mijn hoofd op lig. Ik luister naar muziek, telefoneer en probeer 

teksten te repeteren. Maar lezen gaat heel moeilijk in die houding. En het moet met één oog, door die gasbel in het andere zwemt alles wat 

ik daardoor zie." 

Veel mensen hebben bemoedigende mailtjes, brieven en kaartjes gestuurd. "Heel sympathiek, wat een lieve mensen! Helaas kan ik absoluut 

niet zelf reageren, omdat ik daarvoor niet genoeg zie. Maar hierbij wil ik iedereen heel erg bedanken! Wel moet ik sommigen een tip geven. 

Er waren mensen die schreven over oogoperaties die ze zelf hadden meegemaakt en die waren mislukt. Dat gebeurde ongetwijfeld met de 

beste bedoelingen, maar schrijf dat soort dingen nooit aan patiënten die nog geopereerd moeten worden! Ik probeer altijd positief te 

denken. De mens zit prachtig in elkaar, we zijn ingenieuze machines. Er gaat wel eens iets stuk, maar dan zijn er hele knappe artsen om 

daar wat aan te doen. Daar geef ik me aan over. Voor de operatie zei ik: 'Mijn lot is in uw handen, maak er iets van!' Als je je ertegen verzet 

wordt het niets. Mensen die me schreven 'Maak je geen zorgen, het komt wel in orde' gaven me de positieve kracht die je nodig hebt 

wanneer je zo'n operatie moet ondergaan." 

Door het herstelproces zal Liesbeth de komende tijd uiteraard niet op de planken staan. De geplande optredens (matinee- en 

avondvoorstelling) op 20 oktober in Enkhuizen worden verplaatst naar 9 december. Het optreden in Den Bosch van 29 oktober wordt 

verplaatst naar 5 november. Ook het optreden in de Muziekschool Hengelo op 12 oktober (in het kader van 'All the way music') zal worden 

verplaatst, maar een nieuwe datum is nog niet bekend. 

  

  

Het nieuwe Nederlandse volkslied (sept 07) 

Op woensdag 10 oktober zendt de VPRO het programma  uit. Hierin vertolken zeven topartiesten 

nieuwgeschreven 'volksliederen'. Een deskundig panel zal deze liederen vervolgens beoordelen. 

website
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Een van de uitvoerende artiesten is Liesbeth List. Haar bijdrage werd opgenomen een dag voordat ze het ziekenhuis in moest vanwege haar 

oogoperatie. 

Dit programma is (opnieuw) via  te bekijken. 

  

  

 

List op cd Louissen (sept 07) 

Liesbeth List treedt regelmatig op als gastartiest bij , een artiestenbureau voor 

musici met een handicap. Zo is zij in contact gekomen met de blinde pianist/zanger Bert Louissen. 

Op zijn cd 'Liefde en de Rest', die half oktober verschijnt, staan twee duetten die ze samen hebben 

opgenomen: 'Pastorale' en 'Aan de andere kant van de heuvels'. 

Een filmpje van de 'Pastorale' door List en Louissen is te downloaden op zijn . 

  

Boek Boeijen (sept 07) 

Binnenkort verschijnt er een nieuw boek van Frank Boeijen: '36,9°C'. Op 10 oktober zal Liesbeth List het eerste exemplaar aan hem 

uitreiken.  

Samen met Ton Snijders bewerkte Frank Boeijen de 38 teksten in het boek tot één episch lied van meer dan een uur. Dit is te horen op een 

cd achterin '36,9°' te vinden is. Het boek is geïllustreerd met werk van kunstenaar Eric de Bruijn. 

Meer informatie is te vinden op de  van Boeijen. 

  

Optreden bij Gouden Televizier-Ring Gala (sept 07) 

Op vrijdag 26 oktober 2007 worden tijdens het  voor de 42ste keer de belangrijkste televisiepublieksprijzen van 

Nederland uitgereikt. Een van de optredende artiesten is Liesbeth List. Ze zal 'Heb het leven lief' zingen, begeleid door Ton Snijders en 

strijkers. 

  

 

Fietsen voor Carolien Bijl (sept 07) 

Op zaterdag 8 september beginnen Ad de Groot (74), Paul Hertog (59) en Martijn Muijser (65) een fietstocht van 

1500 kilometer naar St.Blancard in de Gers (Zuid Frankrijk). Zij doen dit om geld in te zamelen voor de 

, die opkomt voor patiënten met ernstige aangeboren gezichtsafwijkingen. 

Om 10.00 uur lost Liesbeth List, ambassadrice van de stichting, het startschot, op de Oude Groenmarkt in 

Haarlem. 

Daar zal ook het boekje  te koop zijn, waarin twintig bekende Nederlanders - waaronder Liesbeth 

- schrijven over hoe zij hun eigen gezicht ervaren. 

Meer informatie over de fietstocht, het boekje en de mogelijkheden om dit goede doel financieel te ondersteunen is te vinden op de  

van de stichting. 

  

Hommage Kleinkunstfestival (sept 07) 

"Een geweldig cadeau!" Zo reageerde Liesbeth toen onlangs bekend werd dat  op 17 maart 2008 in de 

Meervaart een hommage aan haar zal brengen. 

  

Ramses en Liesbeth tijdens de Gay Pride (juli 07) 

Vrijdagavond 3 augustus om 20:00 uur zullen Liesbeth List en Ramses Shaffy in het kader van de  optreden op het Rembrandtplein 

in Amsterdam. 

  

 

Unieke vondst! (juli 07) 

Op Marktplaats.nl is onlangs een bijzonder boek met bladmuziek van Liesbeth List opgedoken, waar zij zelf 

het bestaan niet (meer) van wist. Het is een uitgave uit 1966 van Altona in Amsterdam en bevat liederen van 

haar allereerste lp ‘Liesbeth List’: Fado, Ik dans dus ik besta, De kinderen van de zee, Lied van de Lutine, Fini 

la Comédie en In oktober. 

In 1970 verscheen een tweede boek met bladmuziek, getiteld 'Liesbeth List zingt Jacques Brel’. 

  

List in de Tour (juli 07) 

Voor het eerst van haar leven was Liesbeth List dit jaar bij de Tour de France. Op donderdag 19 juli was ze aanwezig bij de aankomst van de 

negentiende etappe in Montpellier. 's Avonds was ze te gast in het programma 'De Avondetappe' van Mart Smeets. De uitzending is 

uitzendinggemist.nl
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(opnieuw) te bekijken via de  van het programma. 

  

Het AVRO Top 10 Concert (juni 07) 

De AVRO komt in december met de zesdelige televisieserie . Hierin staat het Nederlandstalige lied centraal. Tijdens zes 

concerten zullen het Metropole Orkest en diverse nationale topartiesten steeds tien Nederlandstalige klassiekers uitvoeren rond de thema’s 

liefde, afscheid, ouderdom, vrijheid, jeugd en vriendschap. Liesbeth List is een van de uitvoerende artiesten. 

Via de website van het programma kon het publiek tot 15 juni de selectie van de liedjes mede bepalen. 

  

Vredesconcert Regine Beer (juni 07) 

Op zondagmiddag 12 augustus treedt Liesbeth List op tijdens een Vredesconcert ter ere van de 86-jarige Auschwitzoverlevende Regine Beer. 

In boeken en tijdens zo'n vijftienhonderd lezingen op scholen heeft zij de afgelopen decennia verteld over haar ervaringen met de Holocaust. 

Het concert bestaat uit twee delen. Eerst brengen Della Bosiers en Ben van der Linden kleinkunst en Frans chanson. Daarna zingt Liesbeth 

List de volledige Mauthausencyclus, gevolgd door een tour de chant met werk van Brel, Piaf en Boeijen. 

Het concert vindt plaats in de Stadsschouwburg van Mechelen en begint om 15.00 uur. Tickets kosten twintig euro en zijn te bestellen via 

. 

  

Liesbeth in 'Wat heet!' (juni 07) 

Donderdagavond 14 juni is Liesbeth List te zien in , om 19:30 uur op Nederland 3 (na uitzending te bekijken via de website van het 

programma). 

  

Optreden Festival van het Nederlandse lied (mei 07) 

Op zondagmiddag 10 juni zal Liesbeth een optreden geven op het  in Tilburg. Hoogstwaarschijnlijk zal ook Ramses 

Shaffy hierbij aanwezig zijn! Het optreden begint om 15:30 uur en duurt 45 minuten. 

  

 

'Piaf, de Musical' komt terug! (mei 07) 

In 2009 zal Liesbeth List opnieuw te bewonderen zijn in . 

Theaterproducent Albert Verlinde van V&V Entertainment heeft dat vrijdagavond 25 mei 

bekendgemaakt in het programma . Verlinde: "Laatst zag ik 

Liesbeth weer eens optreden in die rol en dacht: 'Oh. wat ben je goed!' We gaan het nog 

mooier en beter maken." 

'Piaf, de Musical' was eerder te zien in de jaren 1999-2001. 

  

Aids Memorial Day (mei 07) 

Op zaterdag 2 juni vindt in de Amsterdamse Dominicuskerk de herdenkingsbijeenkomst  plaats. Die dag 

worden alle 4500 mannen, vrouwen en kinderen herdacht die in Nederland zijn overleden aan de gevolgen van aids. Liesbeth List is een van 

de optredende artiesten. 

  

 

Nieuwe cd verzamelboxen (mei 07) 

Bij Universal verschijnt op 29 mei een cd box getiteld '100 mooiste liedjes van Ramses en Liesbeth'. 

Deze bevat maar liefst vijf cd's, met grote hits als 'Aan de andere kant van de heuvels' en 'Kinderen 

een kwartje', maar ook veel minder bekend werk. 

Zes nummers zijn nooit eerder op cd verschenen, een aantal tracks van de duetten-elpee 

'Samen' (1976): 'Liefdesuur', 'Kleuren', 'Zo jong', 'Ik kom terug naar huis' en 'Tederheid'. 

Daarnaast bevat de box een nummer dat zelfs nooit op vinyl is verschenen: een Bacharach-medley. Deze is afkomstig uit de televisieshow 

'10 jaar Ramses en Liesbeth' (Avro, 1974), geregisseerd door Bob Rooyens. 

Daarnaast verschijnt op 10 juni bij CNR een nieuwe verzamelbox met drie cd's, getiteld 'Het allermooiste van Ramses Shaffy en Liesbeth 

List'. 

  

  

Gevleugelde stemmen (mei 07) 

Het komende seizoen zal Liesbeth in Vlaanderen een serie optredens verzorgen samen met haar jonge collega Riet Muylaert. Samen zullen 

ze onvergetelijke chansons en duetten nieuw leven inblazen. Ze worden begeleid door maar liefst twee pianisten: Michel Bisceglia en Ton 

Snijders. 
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Stem op Liesbeth! (mei 07) 

Van 1 juli t/m 26 augustus 2007 presenteert AVRO's Andermans Veren van 18.00 tot 20.00 uur de Kleinkunst Top 202, die geheel is 

samengesteld door de luisteraars. Klik  voor het stemformulier! 

  

 

List op nieuwe dvd Ben Cramer (mei 07) 

Onlangs is de dvd 'Het jubileum concert 40 jaar' van Ben Cramer verschenen. Een van de nummers erop is 

'Pastorale', het duet met Liesbeth List dat bij Omroep Max op televisie te zien was. Ook staan er twee 

nummers op die door Liesbeth solo worden gezongen: 'Heb het leven lief' en 'De verzoening'. 

De DVD is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel Bruna en via de site van . 

  

Let's Hyve! (mei 07) 

Sinds kort zijn er twee nieuwe 'Hyves' op het gelijknamige digitale vriendennetwerk gewijd aan Liesbeth List:  en 

. Iedereen die (gratis) een eigen profiel op Hyves heeft aangemaakt, kan hiervan lid worden. 

Het populaire Hyves bestaat sinds oktober 2004 en heeft inmiddels meer dan drie miljoen gebruikers (waaronder ook  en , de 

redacteur van deze nieuwspagina). 

  

Andermans Veren (apr 07) 

Aanstaande zondag 15 april van 15:00 tot 18:00 uur worden opnamen gemaakt voor een aflevering van  waarin Liesbeth 

List te gast zal zijn. Het is mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Kaarten kunnen dagelijks vanaf 10.00 uur worden besteld op telefoonnummer 

0570-614075. De opnamen zijn in Theater Bouwkunde te Deventer. 

  

'Niets is zeker' (apr 07) 

Zaterdagochtend 7 april is Liesbeth te horen in het programma , van 8.00 tot 10.00 uur op het Belgische Radio 2. Ze zal onder 

meer 'Laat me niet alleen' zingen, samen met de zangeres Riet Muylaert. 

  

Jubileumconcert Ben Cramer op tv (apr 07) 

Vrijdag 20 April zal op Nederland 2 tussen 17.40 en 18.25 uur een deel van het Jubileumconcert '40 jaar Ben Cramer' te zien zijn bij Omroep 

MAX. Een van de gastoptredens tijdens dit concert werd verzorgd door Liesbeth List. 

  

Liesbeth bezoekt Beeld en Geluid (mrt 07) 

Vrijdag 16 maart heeft Liesbeth List een bezoek gebracht aan  in Hilversum. 

Paul Pestman, archivaris van Liesbeth, had al geruime tijd contact met medewerkers van dit instituut om oud materiaal boven water te halen 

voor haar persoonlijk archief. 

Eerde Hovinga en Kees Bouwman van Beeld en Geluid (sector Klanten), hadden Liesbeth uitgenodigd voor een persoonlijke rondleiding. Niet 

alleen de fantastische Media Experience werd er bekeken, ook mocht het gezelschap een kijkje nemen in de immense archieven en kluizen 

van de stichting. Wie interesse heeft in alles wat met beeld en geluid heeft te maken, moet er zeker eens een kijkje gaan nemen, aldus 

Liesbeth. 

  

 

 
 

 

(v.l.n.r. Kees Bouwman, Liesbeth en Eerde Hovinga, foto gemaakt door Alex Krans)  
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Charles Dumont onder de indruk van Liesbeth List (mrt 07) 

"Ze heeft een hele mooie, krachtige stem, c'est une très belle artiste. Ik ben erg blij dat ik Madame Liesbeth List heb leren kennen."  

Charles Dumont is vol lof, na de soundchecks voor het eerste van twee gezamenlijke optredens in Theater Aan de Parade te Den Bosch, 10 

en 11 maart. 

De chansonnier, die al meer dan vijftig jaar in het vak zit, knijpt hem zelfs een beetje, omdat hij na haar moet optreden. "Dat is niet 

makkelijk. Het publiek hier kent mij niet, kan mijn liedjes niet verstaan. Gelukkig komt Liesbeth List na mij opnieuw op het podium." 

De plankenkoorts van Dumont is legendarisch. Edith Piaf, voor wie hij niet alleen veel liedjes schreef, maar met wie hij ook optrad, moest 

hem destijds letterlijk uit de coulissen vandaan trekken. Gelukkig werd de vrees van Dumont allerminst bewaarheid zaterdagavond, tijdens 

hun eerste (besloten) gezamenlijke voorstelling. De optredens van zowel List als Dumont waren een groot succes. Tot slot zongen ze samen 

zijn klassieker "Non je ne regrette rien". 

  

 

  

(foto: Erik van Benthem)  

  

Liesbeth in RTL Boulevard (mrt 07) 

Op woensdag 7 maart is een interview met Liesbeth te zien in RTL Boulevard (18:34-19:30 uur op RTL 4, herhaling 23:21-0:14 uur op RTL 

5). Het gaat onder meer over haar optreden met Charles Dumont, zondag 11 maart in  te Den Bosch. 

  

  

Chansonnière List op de Concertzender (mrt 07) 

Op vrijdag 9 maart zijn op de  bijzondere Franstalige opnamen van Liesbeth List te horen, waaronder nooit op cd uitgebracht 

werk. Dit gebeurt van 11:02 tot 11:30 uur in het programma 'Ochtendeditie'. De Concertzender is overal in Nederland te ontvangen via de 

kabel en het internet. 

  

 

  

(List als Piaf na de première van 'La vie en rose' in Tuschinksi, 6 maart 2007)  

  

Liesbeth in De wereld draait door (mrt 07) 

Op dinsdag 6 maart is Liesbeth te gast in 'De wereld draait door' (Nederland 3, 19:30-20:25 uur). Ze wordt geïnterviewd over 

, de film over het leven van Edith Piaf, die later die avond in première gaat. 

Deze uitzending is opnieuw te bekijken via de  van het programma. 

  

  

Stem op Liesbeth List! (mrt 07) 

In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw (op donderdag 8 maart a.s.) gaat het team achter de musical The Wiz sterke vrouwen 

in het zonnetje zetten. Iedereen wordt opgeroepen om te stemmen op dé Nederlandse vrouw die hen het meest inspireert en het beste 

Theater Aan de Parade

Concertzender

La vie en 

rose

website
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voorbeeld is van een 'sterke' vrouw. Met deze verkiezing wil men benadrukken wat het effect is van geloven in jezelf; tevens de boodschap 

van de musical. 

Naast de drie vrouwelijke hoofdrolspelers uit The Wiz (Nurlaila Karim, Marjolein Touw en Nicole Berendsen) heeft ook een vakjury (Marianne 

van Wijnkoop, Anouk van Nes en Wilma Nanninga) haar stem uitgebracht. Door de verschillende lijsten van de juryleden samen te voegen is 

er een lijst met 25 genomineerde vrouwen ontstaan. Liesbeth List is één van de genonimineerden! 

Vanaf donderdag 1 maart kan iedereen een stem uitbrengen via . Dus... allemaal stemmen!!! 

  

 

List bij première 'La vie en rose' (feb 07) 

Op 6 maart vindt in het Amsterdamse Pathé Tuschinski de Nederlandse publiekspremière plaats 

van de film 'La vie en rose', over het leven van Edith Piaf. Dit gebeurt in aanwezigheid van 

hoofdrolspeler Marion Cotillard, regisseur Olivier Dahan én Liesbeth List, die een of meerdere 

chansons uit de films zal zingen. 

Pathé Unlimited Cardhouders maken kans op gratis kaarten voor deze feestelijke 

publiekspremière! Ga naar de  van Pathé en beantwoord de vraag onder welke 

artiestennaam Edith Piaf voor het eerst optrad. 

In  is Liesbeth op 27 feb. kort geïnterviewd over de film. Vanaf 8 maart draait 'La vie 

en rose' in de Nederlandse bioscopen. 

  

  

Solo-cd/dvd Ton Snijders (feb 07) 

Ton Snijders, toetsenist in de begeleidingsband van Liesbeth List, heeft een solo-cd/dvd uitgebracht. Maandag 12 februari reikte Frank 

Boeijen, die er een vocale bijdrage aan leverde, het eerste exemplaar van 'Zwaluw 22' uit aan de maker. 

Liesbeth is zeer te spreken over het eindresultaat: "Dit is wereldmuziek! Je kunt er heel goed op mediteren. Wanneer ik in een 

melancholische bui ben, zet ik dit op. Kippevel! Ook gitarist Peter van Benthem is vol lof: "We hebben veel gesproken over dit cd-project, 

nachtenlang. Uiteindelijk heeft hij de sleutel gevonden, waardoor hij zijn verhaal kwijt kon op de manier waarop hij dat wou. Als zoiets lukt 

ben je een gezegend mens. Dit is honderd procent Ton. Ik ben trots op hem! 

Gesigneerde exemplaren van de cd/dvd zijn te bestellen via . Op  zijn fragmenten van de cd te horen. 

  

 

  

  

Reportages optreden Shaffy & List (feb 07) 

Van 6 tot en met 25 februari treedt Liesbeth List op in het internationale variété-restaurant . Op woensdag 7 februari zat er een zeer 

speciale gast in de zaal: Ramses Shaffy! Samen zongen ze een medley van zijn bekende nummers. 

Via  kan een videoreportage van dit optreden worden gedownload. 

Verder hebben  en  (Jakhalzen, 8 feb.) aandacht besteed aan het optreden. 

  

  

Extra optreden in De Roma 1 april (feb 07) 

Op zondag 1 april (geen grap!) geeft Liesbeth een extra optreden in theater  te Borgerhout (België). Hiertoe is besloten omdat het 

vorige optreden (4 feb.) al binnen tien dagen uitverkocht was. 

  

Liesbeth bij Ivo in Carré (feb 07) 

Vrijdag 2 februari was er een onaangekondigd gastoptreden van Liesbeth List in het Koninklijk Theater Carré, tijdens de  

www.musicals.nl
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van Ivo Niehe. Van deze show zijn opnamen gemaakt door de TROS. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer die zullen worden 

uitgezonden. 

  

 

Optreden met Ben Cramer op tv en dvd (jan 07) 

Zondag 28 januari trad Liesbeth op in de jubileumshow van  (foto: 

Aldo Allessie). Van dit optreden zijn televisieopnamen gemaakt, die binnenkort 

zullen worden uitgezonden door Omroep MAX. Ook zal van het jubileumconcert 

een DVD worden uitgebracht. 

  

Interview in de TV Show (jan 07) 

Vrijdag 26 januari is Liesbeth List uitgebreid geïnterviewd in de TV Show, om 22:00 uur op Nederland 1. Het programma is (opnieuw) te 

bekijken via  (vanaf 0:32:42). 

  

Liesbeth List in Palazzo (jan 07) 

Van 6 tot en met 25 februari zal La Grande Dame optreden in het internationale variété-restaurant . Deze winter is dat met zijn 

spiegeltent voor het derde achtereenvolgende jaar neergestreken in Amsterdam, in de Beeldentuin van Cultuurpark Westergasfabriek. 

List zal een Ramses Shaffy-medley zingen en optreden als Edith Piaf. Behalve op een show vol muziek, humor en acrobatiek, wordt het 

publiek in Palazzo getrakteerd op een zesgangendiner van chef-kok Ron Blaauw, die in Ouderkerk een restaurant met twee Michelinsterren 

runt. 

  

Optreden Liesbeth bij Paul online (jan 07) 

Het optreden met Ramses Shaffy en Alderliefste in de show van Paul de Leeuw tijdens de jaarwisseling staat  (spoel naar 33:57 voor 

de 'Shaffy Cantate' en 44:14 voor 'Laat me / Vivre')! 

  

 

  

  

Teksten op deze pagina: . 

Ben Cramer

uitzending gemist
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