
List, Shaffy en Piaf: Renée van Wegberg maakt 

een verpletterende leading als leading lady 

Na de glansrol van Renée van Wegberg in de musical ‘Liesbeth’ kon een vervolg 

niet uitblijven. Voor haar vertolking van Liesbeth List won van Wegberg terecht 

een musical award voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol’. In het nieuwste 

theaterconcert van De Graaf & Cornellissen Entertainment brengt van Wegberg 

een prachtige hommage aan de imposante carrière van Liesbeth List. In ‘List Shaffy 

& Piaf’ maakt van Wegberg een verpletterende indruk. 

 

 
 

Het zorgvuldig samengestelde programma bestaat uit nummers die de 

grootheden ooit uitbrachten of vertolkten. Alle klassiekers komen daar voorbij 

maar ook een aantal verrassingen. De variatie in nummers is groot, van klein en 

kwetsbaar tot emotioneel en grappig. Van Wegberg zingt het met gemak, 

loepzuiver en is in staat om de geweldige teksten met verve over te brengen. Je 

voelt het verhaal en de emotie. Haar stem klinkt in zowel de Nederlandse, Franse 

en Engelse taal buitengewoon sterk. List zong in haar carrière ook nummers van 

Jacques Brel, Mikis Theodorakis, Charles Aznavour en natuurlijk Frank Boeijen, wat 

dit theaterconcert tot een uiterst gevarieerd programma maakt. 

 

Van Wegberg praat het theaterconcert aan elkaar met anekdotes over o.a. List, 

haar auditie, haar jeugd, het moederschap en persoonlijke highlights en 

tegenslagen in haar leven. 



 

 

Van Wegberg wordt ondersteund door een ijzersterke band: muzikaal leider Billy 

Maluw (zang, toetsen), het jonge talent Job Greuter (zang, piano, cello), 

percussionist Andre van Damme en gitarist Berry Janssen. Van Wegberg vormt 

een eenheid met haar muzikanten, je voelt de liefde en het plezier van het samen 

musiceren, alsof ze al jaren bevriend zijn. Ondanks dat het theaterseizoen net 

begonnen is lijkt de prijs voor ‘aanstormend talent’ direct vergeven aan Greuter. 

Zijn veelzijdigheid, tekstbeleving en timing zijn ongekend voor een starter in de 

theaterwereld. 

 

Met dit theaterconcert geeft De Graaf & Cornelissen opnieuw een ijzersterk 

visitekaartje af en voegt zich met dit programma in het rijtje van beste 

theaterconcerten. Alles klopt in deze voorstelling met een bijzondere vermelding 

voor de regie van Paul van Ewijk, het geweldige lichtplan van Niek Vos, de mooie 

verbindende teksten van Louis van Beek en de classy kostuums van Glenn Hewitt. 

 

Van Wegberg bewijst meer dan ooit een voortreffelijke leading lady en 

chansonnière te zijn. ‘List Shaffy & Piaf’ is nog tot en met eind december te zien in 

de theaters. Voor meer informatie en tickets: www.degraafencornelissen.nl. 

https://www.degraafencornelissen.nl/

