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BREDA - Chansonnière en actrice Liesbeth List bezoekt op zondag 29 augustus 
samen met haar man, actrice Kitty Courbois en theatermaakster en -speelster Shireen 
Stroker Atelier Matesh aan de Duivelsbruglaan 50 in 't Ginneken.
Het bezoek valt op de geboortedag van chansonnier en acteur Ramses Shaffy, die op 
1 december 2009 is overleden.
 

Het is het tweede bezoek van List aan het 
Ginneken. Op 29 en 30 mei hield Matesh 
in Gemeenschapshuis Vianden de 
overzicht- en verkooptentoonstelling 
'Tribute to Ramses'. Er werden veertig 
portretten tentoongesteld die cursisten van 
Ramses Shaffy hadden gemaakt. Liesbeth 
List was toen de speciale gast. Ze vond de 
tentoonstelling zo mooi, dat ze op 29 
augustus weer naar het Ginneken afreist. 
Ze komt dan de door haar tijdens de 
expositie gekozen portretten van Ramses 
in ontvangst nemen en kennismaken met 
de kunstenaars. Tevens wordt dan de 
aanzet gegeven voor de veiling op internet 

van de overige portretten. De opbrengst van de veiling is voor de Foundation Pearl of 
Mozambique (schoolbus voor Cabaceiras Pequena). De portretten worden geveild 
via de website www.ateliermatesh.nl Ook heeft List veel belangstelling voor de door 
Hanneke Adelaar en Marjanne Stam van Matesh georganiseerde combi-workshops 
van een lezing kunstgeschiedenis en een middagprogramma schilderen

Op maandag 30 augustus gaat de veiling met portretten van Ramses Shaffy
van start. Je kunt een bod uitbrengen op je portret naar keuze 
via info@ateliermatesh.nl, onder vermelding van je naam, het nummer en het 
bedrag. Elke avond worden de biedingen op de site gezet, zodat je kan zien wie wat 
geboden heeft. De veiling loopt tot 14 september 19.00 uur en
mocht je dan het hoogste bod geplaatst hebben nemen we contact met je op. De 
minimale inzet is
75 euro en de opbrengst van de veiling gaat naar de Foundation Pearl of Mozambique 
tbv Cabaceira Pequena.
Veel succes!!!!
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