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Het is alweer bijna een jaar geleden dat Ramses Shaffy overleed. Ter gelegenheid daarvan heeft het Theater Instituut hem opgenomen in de 

eregalerij op de site , naast theaterpersoonlijkheden als Ko van Dijk, Mary Dresselhuys en Ank van der Moer. Op 

maandag 29 november lanceerde Liesbeth dit digitale eerbetoon in de Shaffyzaal van Felix Merites, het voormalige Shaffy Theater. Daarna 

zong ze, op keyboards begeleid door Ton Snijders, onder meer Heb het leven lief en (uiteraard!) een Shaffy-medley. 

Dit bericht is geschreven op 12 november 2010 

  

Vrijdagavond 12 november is Liesbeth te zien in het ncrv-programma , om 20.55 uur op Nederland 2. Ze bezoekt het voormalige 

Shaffy Theater en het graf van Ramses. 

Naschrift: Opnieuw te bekijken via . 

Dit bericht is geschreven op 12 november 2010 

  

Onder het motto '27 tranen op het Meerhuizenplein' werd op donderdag 4 november door de Amsterdamse St Catharinaschool stilgestaan bij 

een novemberdag uit 1941, waarop het joodse kinderen werd verboden in de speeltuin te spelen. Leerlingen hadden een tentoonstelling over 

de oorlog samengesteld, droegen gedichten voor, vertoonden een zelfgemaakte film over Anne  Frank en zongen een lied. 

Een ontroerende bijeenkomst vond Liesbeth List, die gevraagd was twee liederen te zingen uit de Mauthausen Cyclus van Theodorakis. 

Lees ook het verslag in . 

Dit bericht is geschreven op 9 november 2010 

  

Op maandag 15 november verzorgt Liesbeth een gastoptreden in de theaterschow Ivo & Friends van Ivo Niehe. Locatie: de Koninklijke 

Schouwburg in Den Haag, aanvang 20.15 uur. 

Dit bericht is geschreven op 4 november 2010 

  

Een leven lang Ramses 

Altijd wat 

Herdenking 

Gastoptreden bij Ivo Niehe 

Boekenbeurs Antwerpen 
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Donderdag 11 november is Liesbeth aanwezig op de  in Antwerpen. Samen met pianist Ton Snijders zal ze om 12.30 uur een 

optreden verzorgen, waarna ze vanaf 13.30 uur het boek  zal signeren. Locatie: De Blauwe Zaal 

van de Beurshallen Antwerpen Expo aan de Jan van Rijswijcklaan. 

Dit bericht is geschreven op 4 november 2010 

  

Zaterdag 6 november zullen Liesbeth en haar man Rob op begraafplaats Zorgvlied aan de Amstel de laatste eer bewijzen aan Harry Mulisch. 

De overleden auteur noemde haar ooit 'een droomvrouw'. De laatste jaren was er sporadisch contact. Liesbeth: "We zagen elkaar nooit, 

maar áls we elkaar zagen, dan zagen we elkaar goed." 

Dit bericht is geschreven op 4 november 2010 

  

Onlangs is Liesbeth de platenstudio ingedoken om medewerking te verlenen aan een bijzonder project van het Ministerie van VWS onder 

leiding van Maarten Peters. In maart volgend jaar moet er een cd verschijnen, waarop ze te horen zal zijn naast onder meer De Kast, 

Margriet Eshuijs, Claudia de Breij, Moke, Freek de Jonge en vele anderen. Liesbeth zingt het lied 'Vergeving of vergelding'. Met de opbrengst 

van de cd moet het gedachtengoed van de inmiddels opgeheven Vereniging Expogé worden doorgegeven aan een jongere generatie. 

De Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (Expogé) werd in 1945 werd opgericht door en voor gevangen verzetsmensen uit 

de Tweede Wereldoorlog. Doel was om de geest van het verzet levend te houden en door te geven.  

Op 7 maart 2011 zullen naast de cd ook een boek met teksten verschijnen en een dvd waarop mensen over het toenmalige verzet vertellen. 

Pabo-studenten zullen het hele pakket gratis uitgereikt krijgen, zodat ze er inspiratie uit kunnen opdoen voor hun lesprogramma. Op die 

manier zal het gedachtengoed van Expogé doorgegeven worden aan de jeugd. Het is de bedoeling dat in de komende jaren de student(e) 

met het meest onderscheidende lesprogramma zal worden onderscheiden met de Expogé-prijs. 

Dit bericht is geschreven op 7 oktober 2010 

  

Het overlijden van Antonie Kamerling kwam ook voor Liesbeth als een grote schok. 

"Wat een drama. Hoe erg moet het zijn voor Isa en de kinderen, die dit een plaatsje 

moeten geven. Ik denk terug aan de zelfmoord van mijn moeder, hoe woedend ik 

daarover ben geweest. Deze lieve man, harde werker, contentieus acteur, zeer 

getalenteerd. Dat hij dat zelf niet zag, zo onzeker was, zo desperaat en dat niet liet 

blijken. Hij moet door een hel zijn gegaan. Mijn gedachten zijn nu vooral bij Isa en de 

kinderen. Wat een tragedie." 

In het seizoen 2005-2006 was Kamerling een van de mysterie guests in de show 

'Dichter bij Liesbeth'. Voorafgaand daaraan plaatste het blad Libelle een 

 met hen beide. In maart 2008 was Kamerling een van de optredende 

artiesten tijdens het hommageconcert voor Liesbeth tijdens het . Daarna traden ze nog samen op tijdens een 

benefietoptreden in Rotterdam ten bate van de voedselbank, waarvan hij beschermheer was. Liesbeth: "Antonie was een nobel mens." 

Foto: Libelle 

Dit bericht is geschreven op 7 oktober 2010 

  

Naar aanleiding van de verschijning van 'Intiem: De herinneringen van Liesbeth List' is Liesbeth onlangs geïnterviewd voor de Belgische 

krant Het Nieuwsblad, hetgeen  is na te lezen. 

Dit bericht is geschreven op 7 oktober 2010 

  

Afgelopen zaterdag is de geactualiseerde heruitgave van Liesbeth's biografie 'Intiem: De herinneringen van Liesbeth List', geschreven door 

Alex Verburg, lovend besproken in de TROS Nieuwsshow op Radio 1. Luister naar de recensie, door .  

Dit bericht is geschreven op 14 september 2010 
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Liesbeth wil iedereen bedanken die de afgelopen dagen bezorgd heeft geïnformeerd naar de gezondheidstoestand van haar echtgenoot Rob. 

Deze maakt het uitstekend! De afgelopen week verschenen er nieuwsberichten over een bizar ongeval dat hem overkwam toen ze een 

modeshow van couturier Ronald Kolk bezochten. "Toen er een confettibom explodeerde, viel een losgeraakte buis op de grond en raakte Rob 

in zijn nek. Hij viel met een harde klap op de grond en was buiten westen. Paniek! Maar alles is goed afgelopen. Nadat hij weer was 

bijgekomen, bleek hij geen pijn te hebben en er was niks gebroken. Zijn nek was een beetje stijf, dat was alles."  

Tevens wil Liesbeth iedereen hartelijk danken voor de vele gelukswensen die ze mocht ontvangen na de geboorte van kleindochter Lílah! 

Dit bericht is geschreven op 10 september 2010 

  

Het is 29 augustus, de geboortedag van Ramses Shaffy... 

Z'n drie 'weduwen' Liesbeth List, Shireen Strooker en Kitty 

Courbois vierden het in stijl, omgeven door portretten, die vanaf nu 

geveild worden voor een heel goed doel: 

http:// . 

Naschrift: Lees ook het artikel hierover in dagblad .  

Dit bericht is geschreven op 29 augustus 2010 

  

Eindelijk is het zover,  ligt in de winkel! Het boek, 

verschenen bij Witsand Uitgevers / Archipel-Arbeiderspers is de langverwachte geactualiseerde 

heruitgave van de biografie die  in 2001 schreef. Toegevoegd zijn onder meer een 

hoofdstuk waarin Verburg het afscheid en de uitvaart van Ramses Shaffy beschrijft en een complete 

discografie. Verder is ook deze editie weer rijk geïllustreerd - nóg rijker dan de vorige! 

Bij het boek is een cd gevoegd met opnamen van de voorstelling , waarmee 

Liesbeth, haar biograaf en pianist Ton Snijders sinds 2006 door het land trekken. (NB: kaartjes voor 

het  kunnen het beste bij de theaters zelf worden besteld, want op internet worden 

ze totaal onnodig tegen woekerprijzen aangeboden, door bureautjes waartegen vooralsnog weinig te 

beginnen valt.) 

Dit bericht is geschreven op 24 augustus 2010   

  

In de Avrobode en de Vara Gids staan deze week artikelen over Liesbeth, omdat ze dinsdag a.s. te 

gast is in het programma . Daarin worden door drie verschillende kunstenaars 

portretten van haar geschilderd. Eentje daarvan mag ze houden, op de andere twee kunnen kijkers 

na de uitzending een week lang bieden via de site . De opbrengst gaat naar een 

door Liesbeth gekozen goede doel: de Carolien Bijl Stichting. Het programma wordt uitgezonden op 

dinsdag 20 juli om 21.20 uur door Omroep MAX op Nederland 2. 

Dit bericht is geschreven op 17 juli 2010   

  

Van het  waar Liesbeth dit voorjaar aan deelnam, naast onder meer Marco 

Borsato, Trijntje Oosterhuis, Ali B., Lange Frans en Lisa Lois, is een dvd gemaakt. Deze is niet te bestellen, het is een niet-commerciële 

productie in een oplage van slechts 3000 stuks, bedoeld om sponsoren, artiesten, vrijwilligers en andere betrokkenen ervoor te bedanken 

dat ze het concert hebben mogelijk gemaakt. Een echt collector's item dus!  

Speciaal voor de fans van Liesbeth List bestaat er een mogelijkheid om deze dvd te bemachtigen. Wie via de link 

 'Friend' wordt van War Child, ontvangt in ruil de registratie van het concert in de 

brievenbus. Zolang de voorraad strekt, dus wees er snel bij! Voor slechts 10 euro per maand, helpt War Child 10 kinderen per jaar. 

Dit bericht is geschreven op 17 juli 2010  

 

  

Liesbeth raadt iedereen aan goed op te letten waar men kaartjes voor haar optredens bestelt. De afgelopen tijd zijn er - geheel buiten haar 

om - via een aantal websites entreebewijzen aangeboden tegen prijzen van rond de vijftig euro. Meer dan het dubbele van de normale prijs! 

Opletten dus!  

Portrettenveiling Ramses Shaffy 

Heruitgave biografie verschenen 

Bieden op portretten 

Dvd War Child Peace Concert 

Zwarte markt List-kaartjes 

www.ateliermatesh.nl/home/7

BN DeStem

Intiem : De herinneringen van Liesbeth List

Alex Verburg

Liesbeth List Intiem

komende seizoen

Sterren op het doek

www.beusekom.nl

War Child Peace Concert

www.warchild.nl/index.php?paginaid=40&bronid=10010
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Dit bericht is geschreven op 8 juli 2010   

  

La Grande Dame van het Franse chanson aux Pays-Bas is grand-mère geworden! Op 2 juli 2010 om 0.45 

uur is Elisah, de dochter van Liesbeth en haar man Rob, bevallen van een gezond meisje. Haar naam is: 

Lílah. 

Liesbeth: "Dit is het mooiste geschenk dat iemand me had kunnen geven. Het is een prachtig meisje... Zo 

mooi! Dat zegt natuurlijk iedereen die een (klein)kind gekregen heeft, maar als ik zeg: 'Mijn God,wat een 

mooie baby is dat!', dan mag je aannemen dat het echt zo is."   

Fotografie Marleen van Goethem, , haar/make-up Patrick Jacobs.  

Dit bericht is geschreven op 5 juli 2010   

  

Op dinsdag 20 juli om 21.20 uur is Liesbeth te gast in het programma  

(Omroep MAX, Nederland 2). Daarin worden door drie verschillende kunstenaars portretten 

van haar geschilderd. Eentje daarvan mag ze houden, op de andere twee kunnen kijkers na 

de uitzending een week lang bieden via de site . De opbrengst gaat naar 

een door Liesbeth gekozen goede doel: de . 

Het programma wordt gepresenteerd door Hanneke Groenteman (rechts op de foto, gemaakt 

door Roy Beusker). Liesbeth kent haar al sinds 1965, toen ze het Songfestival van Knokke 

won, waarvan Groenteman als jonge journaliste getuige was.  

Dit bericht is geschreven op 22 juni 2010  

  

Bijna is het zo ver en wordt Liesbeth oma! Drie weken geleden heeft de hoogzwangere Elisah haar 

omvangrijke buik laten fotograferen door Marleen van Goethem, begeleid door haar vaste kapper en visagist 

Patrick Jacobs. Drie daarvan zijn deze week in de Privé geplaatst, met een groot interview erbij. 

Meer foto's zijn te bekijken op . 

Dit bericht is geschreven op 11 juni 2010 

  

In het zomernummer van  staat een interview met Liesbeth waarin ze vertelt hoe aan 

het einde van de jaren zeventig yoga haar leven heeft veranderd. "Yoga heeft me van mezelf 

bevrijd." Bij het artikel staan prachtige foto's gemaakt door Saskia van Osnabrugge. Het magazine 

ligt nu in de winkel (Euro 5,25). 

Dit bericht is geschreven op 28 mei 2010 

  

Op zaterdag 22 mei jl. was Liesbeth op persoonlijke uitnodiging van 

René Froger te gast bij het 'Toppers in Concert 2010' spektakel in 

de Amsterdamse Arena. Liesbeth en haar man Rob mochten 

plaatsnemen in de Koninklijke loge. Toppers René Froger, Gerard 

Joling, Jeroen van der Boom en Gordon brachten tijdens hun 

concert een ode aan Ramses Shaffy. Voorafgaand daaraan werd 

Liesbeth door de mannen met veel respect en waardering welkom 

geheten, ze waren bijzonder vereerd dat zij aanwezig wilde zijn. 

Jeroen van der Boom: "Ramses was mijn held en hij heeft een 

bijzonder grote schat aan muzikale historie nagelaten." Tijdens de 

prachtige medley (o.a. Laat me, Sammy, Wij zullen doorgaan. Zing, 

vecht...), de vele mooie foto's van Ramses op de gigantische 

schermen en het zien van ruim 65.000 in het wit en zilver geklede 

mensen die geheel uit hun dak gingen, liet Liesbeth haar emoties 

volledig de vrije loop. "Wat was dit een prachtige avond. Ik heb 

enorm genoten van het vakmanschap van al deze artiesten. Ik zal 

dit nooit vergeten. Het was voor mij een onvergetelijke avond. 

Ramses had dit eens moeten zien. Geweldig". 

 

Dit bericht is geschreven op 24 mei 2010 (foto: Alex Krans) 

  

Elisah bevallen van dochter 

Sterren op het doek 

Zwangerschapsfoto's Elisah 

Yoga Magazine 

Toppers zingen Shaffy 

www.fotovanjebaby.nl
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Carolien Bijl Stichting

www.fotovanjebuik.nl/elisah

Yoga Magazine
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Terwijl het in Nederland regende en koud was, trad Liesbeth op 8 mei voor het eerst van haar leven op 'in de West': het Avila Hotel te 

Willemstad op Curaçao. Na een verzoek van lokale fans was ze hiervoor benaderd door evenementenbureau InterExpo.Ton Snijders, Florian 

Hoefnagels en Lene te Voortwis waren verhinderd, daarom had de band een aangepaste samenstelling. Van links naar rechts: Ruud de 

Grood (piano), Peter van Benthem (gitaar), Liesbeth, Mark Eshuis (drums) en Jurre Hogevorst (bas). 

 

Dit bericht is geschreven op 17 mei 2010 (foto's: Cees de Haan).   

  

Na lang en rijp beraad is besloten wie de buste van Liesbeth gaat boetseren die komt te staan in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. 

Producent Albert Verlinde van V&V Entertainment verraste Liesbeth na afloop van de allerlaatste Piaf-voorstelling, in november 2009, met de 

aankondiging dat die buste er zou komen, in de schouwburg waar in 1999, respectievelijk 2008 de beide versies van de succesvolle musical 

in première gingen. 

Omdat er twee uitstekende kandidaten waren, was het moeilijk te beslissen wie de buste zou mogen maken, maar uiteindelijk is de keuze 

gevallen op . 

Dit bericht is geschreven op 17 mei 2010. 

 

 

Voor het Vredespaleis in Den Haag vonden woensdag de opnamen plaats van een 

spectaculair , de organisatie die opkomt voor 

oorlogskinderen wereldwijd. Liesbeth List was, naast o.m. Trijntje Oosterhuis, Ali 

B., Lange Frans en Lisa Lois, een van de optredende artiesten. Onlangs bracht ze 

- zelf oorlogskind - een aangrijpend bezoek aan Oeganda. "De oorlog heeft een 

gat in mijn ziel geslagen. Heel goed wat War Child doet, dit zijn helden!" Later 

meer hierover op deze site. De komende week staan interviews met List in 

diverse omroepgidsen.  

Marco Borsato, ambassadeur van War 

Child, opende het concert: "Wij vieren dit 

jaar 65 jaar vrede en vrijheid in Nederland. 

Maar tegelijkertijd leven er miljoenen 

kinderen in oorlog, elke dag. Om hen te helpen, organiseren wij dit concert." Samen met Liesbeth 

zong Borsato het duet Speeltuin (zie ).  

Foto boven: Lange Frans bekijkt het optreden van La List. Meer foto's zijn te vinden op . 

Informatie over Liesbeth's bezoek aan Oeganda (met foto's en filmpje) staat op de  van War Child. 

Zie ook  op YouTube. 

Het concert wordt uitgezonden op zaterdag 1 mei van 19.55 tot 21.55 uur op Nederland 3.  

Naschrift: bekijk het optreden via . 

 

Dit bericht is geschreven op 22 april 2010.   

  

Op dinsdag 4 mei treedt Liesbeth op in de St. Josephkerk te Roosendaal. Verder zijn te horen het Ensemble 

Omonia, het Roosendaals Symfonie Orkest en het Roosendaals Gemengd Koor. 

Het concert staat in het teken van de Nationale Dodenherdenking. Liesbeth zal de Mauthausen Cyclus ten 

gehore brengen. Aanvang 21.00 uur. 

Op bevrijdingsdag speelt Liesbeth met band in de kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Huissen, 

begeleid door Muziekvereniging 'Volharding'. Aanvang 20.00 uur. 

Optreden Curaçao 

Raphaël Hermans maakt buste 

Concert War Child 

Concerten 4 & 5 mei 

Raphaël Hermans

concert ten bate van War Child

YouTube

Flickr

site

dit filmpje

Uitzending Gemist
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Dit bericht is geschreven op 11 april 2010 en aangevuld op 20 april 2010. 

  

Onlangs heeft Liesbeth vijf uur lang geposeerd voor drie schilders die haar portretteerden. Dit gebeurde voor het programma 

 van Omroep MAX. Liesbeth was verrast door het enthousiasme van de crew en de schilders: "Ze begroetten me met applaus toen ik 

binnenkwam! Ik vond ze alledrie zo sympathiek, dat ik meteen dacht: 'Dit zit goed!' Over veertien dagen moet ik uit de drie portretten er 

eentje uitkiezen die ik het mooiste vind. Dat wordt héél moeilijk! De één heeft een totaal andere techniek dan de ander." 

Het programma wordt gepresenteerd door Hanneke Groenteman. Liesbeth: "Wij kennen elkaar al sinds het Songfestival van Knokke dat ik in 

1965 won. Zij deed daar als journaliste verslag van voor Het Parool. Sindsdien zijn we met elkaar opgegroeid."  

Wanneer het programma wordt uitgezonden is nog niet bekend. 

Dit bericht is geschreven op 11 april 2010. 

  

Op vrijdag 26 maart presenteerde  een Top 100 van beste Nederlandstalige platen aller tijden. De Pastorale stond daarin op 

31 en.... Vivre / Laat me van List, Shaffy en Alderliefste op nummerrrrrr 1!  

Dit bericht is geschreven op 27 maart 2010. 

  

Op zaterdagavond 1 mei wordt op Nederland 3 het  uitgezonden (TROS, 19.55-21.55 uur). Voor de 

poort van het Haagse Vredespaleis wordt dan opgetreden door een keur aan artiesten, waaronder Lisa Lois, Waylon, Guus Meeuwis, Marco 

Borsato én Liesbeth List! 

Tijdens het programma zijn ook reportages te zien van een bezoek dat Liesbeth momenteel brengt aan oorlogskinderen in Oeganda. 

Hierover later meer. Zie ook . 

Dit bericht is geschreven op 10 maart 2010.   

  

Liesbeth List's biograaf Alex Verburg is zondagavond 14 maart te horen in  (VARA, Radio 2). Presentator Rinske Wels 

praat met Verburg over 'Liesbeth List Intiem', de geactualiseerde biografie die later deze maand verschijnt. 

Dit bericht is geschreven op 10 maart 2010. 

Op 15 maart verschijnt 'Thuis', de tweede solo-cd van , al sinds jaar en dag de vaste 

pianist van Liesbeth List. Met medewerking van o.a Emmy Verhey op viool, het Red Limo String 

Quartet   (Kyteman), Norman Bonink (drummer van Blof), Sebastiaan Koolhoven (Wende Snijders, 

Mathilde Santing, Boudewijn de Groot, Frank Boeijen) en de strijkers van Het Praagse Philharmonische 

Orkest. 

"Een cd die je blij maakt door de schoonheid van Ton's muziek," aldus La List. Het album wordt 

uitgebracht bij , waar vorig jaar ook List's album 'Verloren en gewonnen' verscheen. 

Dit bericht is geschreven op 3 maart 2010.  

  

Groot nieuws: Elisah is op 18 februari jl. in alle stilte getrouwd! De dochter van 

Liesbeth, die eind juni haar eerste baby verwacht, gaf het jawoord aan de 

toekomstige vader daarvan: Marc Baijens, al sinds jaar en dag de vaste 

geluidstechnicus van zijn kersverse schoonmoeder.  

La List dacht terug aan haar eigen huwelijk, zo'n 25 jaar geleden: "Toen de 

ambtenaar vroeg of ik met Rob wilde trouwen, antwoordde de toen tweejarige 

Elisah luid en duidelijk: 'ja!' Nu was het de baby, die met zijn voetjes in Elisah's 

buik liet weten dat hij het er mee eens was. L'histoire se repète!" 

Dit bericht is geschreven op 26 feb 2010.  

  

In het allerlaatste nummer van  staat een mooi interview met Liesbeth, omlijst door prachtige foto's! 
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Dit bericht is geschreven op 26 feb 2010. 

  

Regelmatig ontvangt Liesbeth List foto's die fans van haar hebben gemaakt en die ze 

mag publiceren, bijvoorbeeld op deze website. Ze is hier bijzonder blij mee.  

Die foto's bewaren we in archiefdozen, maar helaas meestal zonder de envelop 

waarin ze zijn verstuurd, terwijl daarop vaak de naam van de fotograaf staat. 

Daardoor komt het nogal eens voor dat die naam onvermeld blijft bij gebruik van 

deze foto's. Dat is natuurlijk niet netjes. Zo is het bijvoorbeeld gegaan met enkele 

foto's van Monique Hendrickx. Zij heeft diverse prachtige foto's gemaakt, onder 

andere van Liesbeth tijdens optredens met Frank Boeijen (bijv. de foto hiernaast). Die 

foto's hebben we op de site geplaatst, gebruikt in het boekje bij de dvd-box 'Heb het 

leven lief' en het liedtekstenboek 'Ik heb je lief'. Het gaat o.m. om de foto waar Frank 

gehurkt naast Liesbeth zit en haar wil optillen. Monique, excuses voor het niet 

vermelden van je naam. 

Hierbij willen we graag iedereen die foto's aan Liesbeth stuurt, vragen om zijn of haar 

naam op achterkant van de foto te vermelden. 

Namen fotografen 

Paul Pestman, beheerder archief Liesbeth List  

Dit bericht is geschreven op 12 feb 2010. 

Het begint een mooie gewoonte te worden: op woensdag 10 februari is Liesbeth opnieuw te gast in , het kunstprogramma van de 

AVRO. Belangstellenden kunnen hierbij (gratis) aanwezig zijn. Aanmelden kan via . 

Dit bericht is geschreven op 06 feb 2010. 

  

Groot nieuws: Liesbeth List wordt oma!!!  

 had de primeur. Aan de telefoon vertelde Liesbeth: "We krijgen een kind! Elisah is 18 weken zwanger. Ze is helemaal in orde 

en alles zit er op en er an". 

Op de vraag van Winston Gerschtanowitz of ze zich nu aan het voorbereiden is op het oma-schap antwoordde Liesbeth: "Oma is zo'n raar 

begrip voor mij, dat past niet bij me. We zijn wel aan het nadenken om een kinderkamer in te richten, want ik ga natuurlijk wél hevig 

oppassen!" 

Albert Verlinde wilde weten of ze ook kan breien. "Nee, dat heb ik nooit geleerd en nee ik heb ook geen geraniums in huis, als je dat wilt 

weten". 

Dit bericht is geschreven op 27 jan 2010. 

 

Op maandag 8 februari worden in de Theater Fabriek Amsterdam twee benefietvoorstellingen gegeven onder het motto . 

Er zijn optredens van ruim zestig musicalsterren, waaronder ook Liesbeth List. Omdat een eerste voorstelling (aanvang 19.30 uur) binnen 

een mum van tijd was uitverkocht, is een tweede ingelast, die begint om 21.30 uur. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan Giro 555 en de Stichting Projecthulp Haïti. Kaarten kunnen bij See Tickets worden gereserveerd,  

tel.nr.: 0900 1353 (45cpm) of via . 

Dit bericht is geschreven op 26 jan 2010. 

 

Onlangs werd Liesbeth benaderd door iemand die op zoek was naar het adres van haar dochter Sharon, 

woonachtig in Israël.  

Even vreesde ze aan ernstig geheugenverlies te lijden, maar al snel realiseerde ze zich dat het om de 

dochter van Lenny Kuhr moest gaan. Zowel Lenny als Liesbeth hebben smakelijk gelachen om de 

naamsverwarring. Liesbeth: "Ach ja, ze zijn ook allemaal hetzelfde die zangeressen!" 

Dit bericht is geschreven op 26 jan 2010. 

 

Aanstaande woensdag staat Liesbeth voor een moeilijke keuze. Dan moet de beslissing worden genomen welke beeldhouwer het borstbeeld 

van haar gaat maken dat in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag komt te staan (zie bericht 3 november 2009). De keuze is tussen 

 (kleinzoon van Toon) en Dennis Koenraad (maker borstbeeld Frank Sanders). 

10 februari: Opium TV 

Oma List!! 

Musical Helpt Haïti 

Allemaal hetzelfde 

Moeilijke keuze 

 

Opium TV

TVuitje.nl

RTL Boulevard

Musical Helpt Haïti

http://www.seetickets.nl

Raphaël Hermans
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Dit bericht is geschreven op 23 jan 2010. 

  

In maart verschijnt het boek 'Intiem. De herinneringen van Liesbeth List', een gezamenlijke uitgave 

van Archipel en (voor Vlaanderen) Witsand uitgevers. Het betreft een geactualiseerde heruitgave 

van de biografie 'Het voorlopige leven van Liesbeth List', die  in 2001 schreef. 

Enkele recensies na de eerste druk: 

"Smeuïg verteld, met tal van pikante details" (de Volkskrant)  

"Athentiek en soms hartverscheurend" (NRC Handelsblad) 

Bij het boek is een cd gevoegd met opnamen van de voorstelling 'Liesbeth List Intiem', waarmee La 

Grande Dame de afgelopen jaren langs de kleinere theaters is getrokken, begeleid door pianist Ton 

Snijders en Alex Verburg, die passages voorleest uit de biografie. Voor het seizoen 2010-2011 staat 

een grote tournee van deze voorstelling gepland. 

Dit bericht is geschreven op 14 jan 2010. 

 

Na een verzoek van lokale fans is Liesbeth door evenementenbureau InterExpo benaderd voor een exclusief optreden in het Avila Hotel op 

Curaçao. Ze reageerde enthousiast op de uitnodiging, het is het haar eerste optreden in dit stukje van Nederland in het Caraïbisch gebied! 

Het concert zal plaatsvinden op 8 mei van 20.30 uur tot 22.30 uur. Liesbeth wordt begeleid door haar band. 

Voor belangstellenden uit Nederland is de organisator bereid een interessante offerte te maken. Voor meer informatie hierover, verblijf, 

verkoop van de toegangskaarten en het verkrijgbare VIP arrangement, is het volgende nummer beschikbaar gesteld: 005999-5270177. 

Mailen kan ook, naar  t.a.v dhr. Peter Oerlemans. 

Dit bericht is geschreven op 12 jan 2010. 

 

Opnieuw staat Liesbeth op het podium van Koninklijk Theater Carré! Op 1 en 2 maart verzorgt ze een gastoptreden in het programma 

 van Ivo Niehe. 

Dit bericht is geschreven op 12 jan 2010. 

 

Op 27 januari 2010 is het vijfenzestig jaar geleden dat Auschwitz en Birkenau werden bevrijd. Het  organiseert 

op zondag 31 januari een herdenkingsprogramma in de Forumzaal van de RAI. Liesbeth List zal hier de Mauthausen Cyclus ten gehore 

brengen. Andere optredende artiesten zijn Margriet Eshuis, Maarten Peters, Lisa Weiss, Ernst Daniel Smid en het Carmel Quintet. De 

presentatie is in handen van Dieuwertje Blok. Het programma begint om 15.15 uur. 

Dit bericht is geschreven op 12 jan 2010. 

 

In het theaterseizoen 2010-2011 zal Liesbeth List weer een groot aantal voorstellingen geven van 'Liesbeth Intiem'. Samen met 

biograaf/verteller Alex Verburg en pianist Ton Snijders maakt ze hierin een muzikale reis door haar leven. Dit programma, dat bedoeld is 

voor de kleinere theaters, was de afgelopen jaren voornamelijk in Vlaanderen te zien, maar nu krijgt ook het Nederlandse publiek de kans 

het bij te wonen. De voorlopige speellijst staat in de . 

Dit bericht is geschreven op 10 jan 2010. 

 

Aanstaande woensdag 13 januari is Liesbeth List te gast in , het cultuurprogramma van de AVRO, in Escape Amsterdam, 

Rembrandtplein 11. Alle liefhebbers worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

De deuren van Escape gaan open om 18.30 uur en de opnames duren tot ongeveer 22.00 uur. De avond is compleet verzorgd: bij aankomst 

staat er een warme kop soep klaar met broodjes. Daarnaast zijn drankjes tijdens de opnames inbegrepen. Naast Liesbeth List zijn o.a. te 

gast Susan Visser, Bart Chabot, Maria Goos en John Buijsman. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website . 

Naschrift: In deze uitzending tipte Liesbeth de tentoonstelling  van Marte Röling in Museum de Fundatie in Zwolle. 

 via de AVRO-site. 

Dit bericht is geschreven op 10 jan 2010. 

 

Heruitgave biografie mét cd 

Eerste concert op Curaçao 

Ivo & Friends 

Auschwitz, 65 jaar geleden 

Liesbeth Intiem 

13 jan.: Opium TV 

Alex Verburg

peter@interexpo.biz

IVO & 

Friends

 Nederlands Auschwitz Comité

agenda

Opium TV

www.tvuitje.nl

Portretten van de liefde

Opnieuw te bekijken
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In de Opzij van deze maand staat een kort interview met Liesbeth over haar beste vriend... Hans van Willigenburg! "Hans is mijn artistieke 

mentor. Hij draagt onderwerpen aan voor liedjes en ik bel hem voordat ik beslis of ik een project ga doen. (...) Mensen verwachten 

misschien dat Ramses Shaffy mijn beste vriend was. Maar Ramses was mijn grote liefde, soulbrother, vader, moeder en zuster ineen." 

Dit bericht is geschreven op 08 jan 2010. 

 

Bij  wordt aangekondigd dat de elpee 'Samen' van Liesbeth en Ramses later deze maand 

op cd zal verschijnen. 

Op deze plaat uit 1976 staan elf duetten: We Verschillen Niet / Zwanenzang (Between The Lines) / 

Tederheid / Ik Kom Terug Naar Huis (Light A Light) / Winterpaleis / Kleuren / Samen / De Tijd 

Stond Even Stil / Liefdesuur / Zo Jong / Stom Geluk. 

Dat andere, legendarische duet 'Pastorale' haalde vorige week een zesde plaats in de  

van Radio 2! 

Dit bericht is geschreven op 04 jan 2010. 

 

  

 -  -  -  - 
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