
GASTENBOEK LAÏS - 2002 
 
31-12-2002 
nikè  
bornem  
 
leuke muziek, heb ik altijd gezegd! houden zo, en ook wel een prettige kerst en een fijn nieuwjaar..... dat al 
de mooie dromen mogen uitkomen! 
 
3 dikke kussen 
nikè XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2002 
legion  
beringen (Belgium)  
 
black metal rules. ma soms moe ge kunne bezinne.doe zo voort 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2002 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Annelies, Jorunn en Nathalie, 
 
Ik wens jullie een fantastisch 2003!!! Veel geluk in alles, een goede gezondheid, een geweldige derde cd en 
alles wat je je maar kan dromen. 
 
Groetjes, 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2002 
kimmetje  
Evergem (Belgium)  
 
Ik zou graag foto's willen afprinten,maar het lukt mij niet. waar kan ik foto's vinden? Ik heb eens een poster 
gehad als ik jullie eerste CD gekocht had,maar die is nu gekreukeld tot en met. Als jullie naar Evergem 
komen, nemen jullie dan posters mee t-shirts,...  
tot in Evergem groetjes kimmetje 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2002 
lieza  
ieper  
 
ik ben lieza en 10 jaar ik vind julie meziek heel tof en ik ken er al bijna 4vanbuiten nog veel geluk 
 
*     *     *     *     * 
 



28-12-2002 
Roy  
Groot-Ammers (Netherlands)  
 
Een Hollander hier. jullie cd's komen bijna nooit buiten de cd-speler, en dat al bijna 2 jaar! Ik heb een vraag, 
worden er in februari en maart opnamen gemaakt in de kerken en kapellen? ik probeer zeker te komen en 
probeer nu al een voorstelling te maken van hoe dit gaat klinken. Ik denk nu al dat dit een cd waard is, of er 
nu nieuwe nummers zijn of niet!  
Zeg dames willen jullie beloven altijd te blijven doorgaan? 
 
Groeten, Roy 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2002 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
Ik vind da superwijs jong da jullie naar Evergem komen!!! Ik keek daarnet nog maar naar concerten 
en...joepie, lais komt naar onze kerk! ludo ken ik ook van Ambrozijn. mijn mama gaat zo vlug mogenlijk 
kaarten bestelen, k,hoop dat er nog plaats. vele vele groetjes kimmetje 
 
*     *     *     *     * 
 
27-12-2002 
Katrein  
boom (Belgium)  
 
eeeeeeeej  
 
wete jullie zijn echt machtige meiskes wete et. 
bij mij in de chiro en in de volksdans worden er heel maar ook heeeeeeeeeeeel veel liedjes gezongen van 
jullie. 
dat wil dus zeggen dat we echte en trouwe fans zijn van jullie. 
volhouden zou ik zo zeggen. 
het enige wat ik nog wou zeggen is dat nog eens een paar nieuwe liedjes moeten maken want naa een tijdje 
zijn kennen we jullie zou danig van buiten dat we niet meer moeten discuseren welke zin er eerst kwam. 
dus mijn boodschap is nieuwe LIEDJES inzingen.. 
groetjes van een grote fan 
 
Katreintje 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2002 
wim hellebaut  
gent (Belgium)  
 
In mei/juni '96 zocht mijn vrouw een naam voor haar zaak. Ze was al langer dan een jaar bezig met een 
stoffenzaak en atelier voor gordijnen en stores. Ze koos voor natuurlijke en ecologische stoffen.  
Onze oudste dochter heet Lana, de jongste Issa. De eerste lettergreep van hun namen gaf een mooi 
klinkende combinatie: Laïs. 
Enkele weken na deze 'vondst' hoorden we 'De Groote Boodschap' met het verhaal van Emmylou Harris' 
enthousiaste reactie op de engelenstemmen van het meisjestrio met dezelfde naam.  
 
Het is dus geen geval van 'Frituur Dallas' of 'Slopingsbedrijf Osama', de naam was er al eerder. 
 



Als jullie ooit een kijkje willen nemen in de overweldigende collectie van Laïs:  
+32 9 234 18 28 (we zullen een muziekje opzetten). 
1 opmerking: mocht jullie producersdroom uitkomen, laat het dan een plaat worden van Laïs met Lanois en 
niet zoals bv. enkele jaren terug van Lanois met guestvocals van Dylan. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2002 
David  
Menen (Belgium)  
 
Prettige feesten meisjes... julie muziek is een weldaad voor mens. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2002 
Kevin  
Mechelen (Belgium)  
 
Ik vind elle muziek echt de max, dus ik zou et neig vinde moest gelle ook is in Mechelen kome optrede. Zo 
verder doen, echt waar 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2002 
sanne  
zoersel (Belgium)  
 
kwas gister ook in vorst 
jullie stemmen klonke kei schoon en zuiver,maar ik vond et wel spijteg da jullie die liedjes ebbe gedaan... 
ik denk da'k beter is naar een heel concert van jullie kom 
greetzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2002 
Petra  
Brugge (Belgium)  
 
Beste Jorunn, Annelies en Nathalie, 
 
Prettige dagen met Kerst en een gelukkig 2003! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2002 
laura  
geraardsbergen (Belgium)  
 
jullie zingen fantastisch.Ik wil wel eens een concert zien hoor.:-) 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2002 
wil foerkip  
gent (Belgium)  



 
Vannacht ben ik een grote lais-fan geworden. Dat werd stilaan tijd. Ik heb zelfs al een favoriete lais.Fase 
twee is nu de platen kopen. Op naar de winkel! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2002 
H.  
Ieper (Belgium)  
 
Heey!! 
Zeg, jullie muziek is echt goed! Wanneer komt de nieuwe cd? En jullie komen toch aub es naar de 
Westhoek, dat zou echt suuuper zijn, Mercii!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2002 
kim holvoet  
gent (Belgium)  
 
De muziek van lais vindt ik gewoon fantastisch. Ik heb ook een CD van lais. Mijn lievelings liedjes van lais 
zijn: 't Smidje en 7Steken. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2002 
kim Cauchie  
Evergem (dicht bij Gent) (Belgium)  
 
Ik en mijn gezin willen oooo,.... zo graag eens komen luisteren naar jullie,maar wij weten nooit waar en 
wanneer jullie optreden.ik hoop dat jullie eens naar Gent komen,of in de buurt.heel veel groetjes kimmetje 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2002 
Hans Vandermaelen  
Sint - Pauwels (Belgium)  
 
Hallo ik ben Hans 
ik heb vandaag de hele dag jullie liedjes 
gezongen.Ook heb ik vele dingen gelezen op 
jullie internetadres. Ik vind jullie muziek gewoonweg fantastisch. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2002 
Benoit  
Montréal (Canada)  
 
J'ai cette année découvert votre discographie. Je possède vos deux DC. 
La magie de vos féminines voix conjuguées en flamand et en français ont inspiré la rédaction de mon 
mémoire universitaire en génie logiciel. La pièce T'Smidje me fait beaucoup de bien. Quant à Barbagal, elle 
a fait beaucoup rire mon neveu de 3 ans. Continuez votre excellent travail. Au plaisir de vous voir peut-être 
un jour à Montréal. 
 
*     *     *     *     * 



 
22-12-2002 
Ine  
Turnhout (Belgium)  
 
Heb jullie naam ooit al horen vallen, maar verder kwam het eigenlijk niet.... tot vrijdag dat ik toevallig jullie 
liedje van 't Smidje op de achtergrond hoorde spelen. Ik ben dus gaan horen wie het zong en tattaaaaaa..... 
Vandaag heb ik dus wat opzoekingswerk verricht en 'k moet zeggen: pure klasse die stemmen van jullie! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-12-2002 
josefine  
moerbeke-waas (Belgium)  
 
Ja,ik ken jullie nog niet zo lang maar ik vind jullie liedjes fantastisch!!!! Ik heb op school (st-bavo in gent) 
gehoord dat jullie naar daar komen met een concert ter voordele van de Damiaan actie. Ik vind dat gewoon 
schitterend dat jullie komen ik kom zeker kijken!!!!!!!!!!!!! Groetjes Fien 
 
*     *     *     *     * 
 
21-12-2002 
johan  
Hellevoetsluis (Netherlands)  
 
Het consert wat uitgezonden is door canvas (geloof ik) was fenomenaal! Vanaf nu fan voor het leven 
 
*     *     *     *     * 
 
21-12-2002 
An  
Houthulst (Belgium)  
 
Hey. Komen jullie dit jaar terug naar Dranouter? k'Hoop van wel! Greetzzzzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2002 
Bert Vansantvoet | http://www.lookNmeet.com/masturbert  
Herent (Leuven) (Belgium)  
 
Ik zag jullie in 2001 op Marktrock, kmoet eerlijk zijn ik kende jullie muziek niet. Ok, ik had er al wat over 
gehoord enzo. Toen jullie opkwamen en begonnen was ik meteen betoverd! Wat 'n muziek, wat 'n stemmen. 
Ik was jullie dan weer vergeten(shame on me!) want ja 2001 is al even geleden en op een festival komen er 
meerdere artiesten. Maar vanmiddag was ik een cursus in orde aan het brengen en jullie liedje 'de wereld 
vergaat' stond erin vermeld! Ik liep meteen naar de computer en zocht het op! Nu heb ik nog meer 
gedownload en geniet uit volle teugen mee van jullie hemelse muziek en gezangen! Thanx liefste 
Laïsmeisjes, voor deze héééééééérlijke muziek!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2002 
wim  
korbeek-lo (Belgium)  
 
ik vind laïs een fantastische groep. Alles past perfect bij elkaar: 3 heel mooie stemmen, 3 heel mooie 



vrouwen, heel leuke teksten, ... 
Ik heb wel een vraagje: kan het zijn dat jullie ooit op marktrock in leuven opgetreden hebben. Wanneer 
komen jullie nog eens die kanten voor een optreden? Alvast nog veel geluk en plezier voor jullie alledrie. 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2002 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
Dag,liefste,mooiste,prachtigste,fantastise meisjes van lais.Ik zit al lang te wachten op jullie 3de CD,ik hoop 
dat het niet lang meer duurt wanneer hij uit komt.Ik heb gekeken naar jullie op zonderhanden,mooi 
gezongen ze,maar ja jullie zingen altijd mooi natuurlijk! Ik kwam vroeger ook soms naar de stage in 
gooik,maar nu gaan we naar festivalgooik.Ik hoopte altijd dat jullie ook kwamen,maar jullie hadden het 
waarschijnlijk tedruk. vele, vele, vele, groetjes kim cauchie. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2002 
sandy JLC  
Roubaix (France)  
 
Hallo mijn lieve Vlaamse liedjes!!!Hoe gaat het ?Met mij gaat alles heel goed maar ik ben te teulergesteld 
omdat jullie hier nooit komen en ik wil je hier zien ... désolée mais j'ai besoin de vous écrire en français car 
ça me prendrait trop de temps de réfléchir dans 3 langues différentes(allemand,français et néerlandais).Je 
voulais juste vous dire que vous avez un talent monstrueux à côté des Lara Fabian,Céline Dion,Isabelle 
Boulay et autres et je veux tellement vous voir ici à Lille(à côté de mes chères vraies 
Flandres:Gent,Leuven,Essen,Diksmuide,Veurne...)car je ne suis pas super riche et j'en ai assez de me 
déplacer en Flandres pour des concerts. Sinon,vivement le prochain album et pensez à venir du côté de 
Lille!!! 
Annnelies,t'es ma préférée,alors,continue dans le même sens et je t' adorerais toujours autant.... 
LEVE VLAADEREN!!!!! 
VEEL LIEFS, 
 
SANDY JLC uit Frankrijk!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2002 
Tessake | http://groups.msn.com/teske2  
malderen/londerzeel (Belgium)  
 
Hey Laïs, 
Mijn zus draaide elke dag jullie liedjes, eerst dacht ik steeds weeral die liekes maar nu blijk ik ze wel leuk te 
vinden in de klas mogen we een cd meebrengen en een foto van jullie, en dat zal ik zeker doen!!! Want er 
zijn weinigen van mijn klas die julllie kennen, zouden jullie eens willen uitleggen wat a capella wilt 
zeggen???!!! Ja ik snapte het even niet meer .... 
Groetjes Tessake 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2002 
LIES  
BORNEM (Belgium)  
 



ik vind jullie gewoon fantastisch,ik ben slechts eenmaal naar een concert geweest en ben sindsdien een 
grote fan.Jullie stemmen passen gewoon perfect bij elkaar. Ik hou normaal niet zo van dit genre maar jullie 
zijn gewoon the best! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2002 
reinout buys  
veltem-beisem (Belgium)  
 
LAÏS IS GEWOON FANTASTISCH!!!!!!!!!!!!!!! 
Ik hoop dat jullie derde cd er vlug aan komt. 
Jullie mogen ook al een nieuwe single op de markt brengen, het is lang geleden dat ik jullie nog hoorde op 
radio1,2 of StuBru. 
BLIJF ER VOOR GAAN!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2002 
bonraisin  
casson (France)  
 
Je suis vraiment déçue que le concert qui devait avoir lieu à nantes soit annulé, car j'adore ce que vous 
faites, c'est superbe et cela allie passé, présent et futur avec harmonie. Vivement le prochain CD. 
N.B : Pourriez-vous nous informer sur Laïs Website des concerts que vous ferez en France l'année 
prochaine. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2002 
Aad Verheul  
Aa en Hunze (Netherlands)  
 
geweldige muziek maken jullie, het lijkt wel goddelijk!! kom alstublieft snel naar Nederland in 2003. 
Verder wens ik Lais alle goeds in 2003 en dat jullie nog maar heel veel mensen zielsgelukkig mag maken 
met jullie prachtige stemmen en muziek. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2002 
Ruud Joosten  
Alkmaar (Netherlands)  
 
Prachtige stemmen, fantastische muziek. Een genot om naar te luisteren. Jammer dat jullie zo weinig in 
Nederland optreden. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2002 
Lene  
Aalter (Ireland)  
 
hoi 
Ik (10 jaar) vind dat jullie heel mooi kunnen 
zingen. 
*     *     *     *     * 



 
13-12-2002 
sanne  
zoersel (Belgium)  
 
goeie middagmiddag goeiedag!  
we hore jullie echt graag!! ni te doen 
kzit in een acapellagroepke (DEMUN) en ge kunt er zeker van zijn da gelle ons grootste inspriratiebron zijn!! 
doe zo voort 
(kome naar symphonic alternative speciaal voor jullie...en natuurlijk voor het GOEIE DOEL, allen daar heen 
zo ek zo zegge :-p) 
*     *     *     *     * 
12-12-2002 
pika  
Falisolle (Wallonie) (Belgium)  
 
Je découvre avec ravissement Laïs. J'adore le son, la musique... et me donne envie de me remettre au 
néerlandais. Longue vie à vous et beaucoup de succès ! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2002 
maai  
tielrode (Belgium)  
 
hey 
kvin jullie echt kei goe en vroeger lachte iedereen mij daarmee uit ma nu zijn ze er zelf fan van en da gebeurt 
ni veel dus moete jullie wel heel goe zen mer kvint zo spijtig da as ge na ulder fotos van int begin kijkt die zen 
wel veel schooner wrm maakte nu zo geen zwart-wit foto's ni meer da was veel schoner maja te druk zeker 
:-)ma seg wanneer speelde gulder is int waaslan ofwel in gent maja daar zit et al direct vol ma kwil echt is a 
een concert van ulder kome ooit men zuster eet ulder al zoveel gezein en das ni eerlijk 
groetjesxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2002 
lais fan  
viane (Belgium)  
 
jullie muziek is echt keitof!!!!! 
mooie stemmen!!,toffe teksten 
super!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2002 
Godefrood Aline  
Wortegem - Petegem (Belgium)  
 
ik vind de liedjes mega goe en zo op een liedje van hen heb ik mijn vriendje leren kennen en daarom hou ik 
ook van deze muziek!Doe zo verder zou ik zeggen...Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
11-12-2002 
Jos  



Bergeijk (Netherlands)  
 
Ken de groep sinds 2000. De valse zeeman werd gedraaid op radio 2van de Nederlandse radio. Meteen viel 
me het schitterende geluid op. Helaas daarna nooit meer op de radio in Nederland. Schande. 
Wereldmuziek!!! Knap werken meiden!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-12-2002 
lotte van soest  
essen  
 
Lais is goed! 
Wat zeg ik: heel goed! 
Ze trappen bijna op hun voet! 
ze zijn de beste van de hele wereld! 
Iemand die alles regeld! 
zegel dit maar  
en 
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag 
xxx-jes lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2002 
Ad Lockhorst  
(Netherlands)  
 
ik heb HELMETGRASS gebruikt maar dat is geen Engels .... het zou MARRAM GRASS moeten zijn (het 
meest gangbare duingras in Nederland) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2002 
Ad Lockhorst  
(Netherlands)  
 
Ik wil een nieuwe Lais CD ! Met de verschillende talen waarin Lais zingt vroeg ik me af of er ook alternatieve 
versies van de nummers zijn, zoiets als 
 
Weddingnight 
 
Under a faint sickle of moon 
She walked among the dunes 
Wearing her wedding dress 
Stars are coming out 
 
He emerged from the sea 
Staring eyes that cannot see 
Taking her by the hand 
United once more 
 
Dark sea coast, 
Dark sea coast 
Bright stars are looking down 
Sprits of the drowned 



 
Helmgrass waving in the wind 
Foamtopped waves rolling in 
She's stretched out on the sand 
With the ghost of her love 
 
Out they walk hand in hand 
One line of prints in the sand 
Waveheads and her wedding frills 
Merging into one 
 
Dark sea coast, 
Dark sea coast 
Bright stars are looking down 
Spirits of the drowned 
 
(een Engelse versie van het fantastische nummer bruidsnacht) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2002 
Peter Scholiers  
Kontich (Belgium)  
 
Schitterende muziek én teksten, en bovendien ongelooflijk talent ! 2 vraagjes : wanneer komt nieuwe CD uit 
? Graag een gehandtekende foto naar mijn adres : Kruisschanslei 61 te 2550 Kontich. Bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2002 
beer  
(Netherlands)  
 
Geweldig. Lekkere muziek 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2002 
liesbeth  
haarlem (Netherlands)  
 
Heerlijke muziek! 
Ik geniet er elke dag van. 
Weet iemand misschien de tekst van Grande Jacques? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2002 
Hans Vandermaelen  
Sint-Pauwels (Belgium)  
 
Hoi!  
Ik ben Hans (10 jaar) . Ik vind jullie KEI-TOF!!!!!! Ik luister elke dag naar jullie liederen 
en zing de teksten van buiten mee.Ik kijk uit naar een optreden van Laïs bij ons in de buurt. Ook zou ik 
supergraag een handtekening van jullie hebben en jullie eens ontmoeten.Ik zou ook zeer graag een foto van 
jullie hebben.Mijn adres is Beekstraat 45,9170 Sint-Pauwels. 



Een dikke kus voor de meisjes van Laïs. 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2002 
judith kooiker  
den bosch (Netherlands)  
 
Hey Laïs! 
Ik wil even kwijt dat ik jullie een te gekke groep vind, en als jullie nog een volgende cd uitbrengen, zal ik de 
1e zijn die hem koopt! 
ga zo door! 
Jufith 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2002 
debbie  
dilbeek (Belgium)  
 
heej meisjes! 
julie hebbe supersjikke stemme *waauw* 
en 7 steken is echt eentje om rillinge van te krijge. de andere ook, maar das mijn favoriet :-) 
doe zo nog laaaaang voort!! 
xxx 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2002 
lais fan  
viane (Belgium)  
 
toffe muziek!!!!! 
ik heb jullie muziek leren kennen tijden sde dansles. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2002 
Jonski  
Limerick (Ireland)  
 
heh annelies tell your famous brother I said hi and am looking forward to him comming over in february 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2002 
justine caron  
brugge (Belgium)  
 
ik vind jullie een zeer toff groep, we leerden jullie muziek kennen door het vak m.o. 
we moeten groepswerk doen en het onderwerp moest gaan over vlaamse zanger(es) of groep: we kozen 
JULLIE 
nu zoeken we informatie over jullie we hebben al teen en tander als jullie nog goeie site weten over jullid 
mail het ons dan oke 
groetjes 
justine 
 
*     *     *     *     * 



 
05-12-2002 
Lars  
Eupen (Belgium)  
 
gisteren hoorde ik voor de eerste keer jullie muziek en ik vroeg mijn vriendin wie dat is, en nu ben ik op jullie 
homepage. Uw stemmen herinneren mij aan die tijd, die ik in de Bretagne was en kennisgemaakt heb van 
de kultuur van de keltische tradities en muziek. Sorry voor mijn nederlands, want ik normaal duits praat en 
niet vaak de kans heb, om nederlands te praten of te schrijven. Ik wens jullie veel geluk en success voor de 
toekomst en denkt altijd er aan, dat muziek van het haart zou komen. Haartelijk bedankt voor de inspiratie 
die ik door jullie muziek heb gekrijgen. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2002 
candida  
beveren (Belgium)  
 
heykes amai zeg ik vind jullie echt de max.jullie kunnen echt goed zingen en ik zou graag eens naar een 
optreden willen komen maar ik weet niet wanneer jullie binnenkort eens gaan trouwen willen jullie mij aub 
doorsturen wanneer het volgende optreden is .maar wel zo dicht mogelijk bij antwerpen .al heel hard 
bedankt van een grote fan 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2002 
Sarah | http://kinderlines.nl/homepages/smakske.html  
Grimbergen (Belgium)  
 
Hoi allemaal, 
Ik ben Sarah en ik ben 11 jaar. 
Ik wou gewoon even zeggen dat ik jullie muziek prachtig vind... 
Ik ken jullie liedje 'de wereld vergaat' al van mijn negen jaar helemaal vanbuiten! 
Jullie moeten nog lang blijven bestaan! 
Groetjes en kusjes van *Sarah* 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2002 
gorki | http://www.gorki.tk  
 
 
Dag lieverdjes 
 
Zoals jullie nu wel al doorhebben, is het binnenkort Kerstmis. En wat is er zo'n 2000 jaar geleden gebeurd op 
Kerstmis? Inderdaad, de eerste tijdloze 100 op STUBRU!!! Ook dit jaar is ie er weer. En dit jaar zal hij beter 
zijn dan ooit tevoren! Tenminste, als we massale steun kunnen rekenen.  
 
De meeste gecultiveerde mensen onder ons zullen waarschijnlijk al gehoord hebben van de legendarische 
groep GORKY en waarschijnlijk ook van het wereldbekende lied MIA? Wel, vorig jaar stond deze 
prachtsong op de tweede plaats, en voelde het de hete adem van Radiohead, Metallica en Pearl Jam in 
haar nek. Alleen 'Smells like teen spirit' van Nirvana weerhield Gorky nog van de eerste plaats! 
 
In 1993 kwam Mia voor het eerst binnen in de Tijdloze, met stipt op de 98ste plaats. Een jaar later stond de 
plaat al op 75, in 1996 op 54. In 1998 tuimelde Mia de top 20 in, op de 19de plaats. En zo ging het in rechte 
lijn richting top 10. Vorig jaar wist Gorky vriend en vijand te verbazen door op 2 te eindigen!! 



 
De perfectionisten onder ons zullen de koude rillingen krijgen bij deze plaats, er is namelijk maar 1 doel 
meer: NUMERO UNO! Zodus, lieve lezertjes, de boodschap is duidelijk: klik op deze 
link:http://stubru.be/diy/specials/kiesafrekening.jsp?idStemnu=444, zet het wondermooie MIA op 1 en stoot 
'Smells like teen spirit' van de troon! Hiervoor zal Kurt Cobain zich heus niet omdraaien in zijn graf en 
trouwens...dit zou de eerste keer zijn dat een song uit ons landje op 1 komt!! 
 
Wie mee stemt maakt kans om maarliefst 100 cd's naar keuze te winnen! We zouden het ook bijzonder 
appreciëren mocht u uw dierbaren tot deze nobele daad willen aanzetten, dus doorsturen deze boodschap! 
 
dankbare groeten 
de gorkifans 
 
N.B. De uiterste datum dat je kunt stemmen is 16/12 e.k. Tussen haakjes: je kan VIJF keuzenummers 
opgeven. De hoogste tijd dus om ook LAÏS in deze tijdloze van StuBru binnen te loodsen - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2002 
Vic D.  
Orlando (United States)  
 
Just want to say I love your music. It soothes me when I am down and under pressure. Thank you for the 
wonderful music. I wish I could contact you, as I am studying as a recording engineer (in the U.S.A.) and you 
would be fun and inspiring to engineer. ;) Thank you again! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2002 
Loes  
Nieuwmoer (Belgium)  
 
Ik vind jullie muziek heel mooi! Als we op kamp zijn met de chiro staat jullie CD altij op! Heel veel geluk er 
nog mee! xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2002 
Matthias  
Hoogstaten (Belgium)  
 
- Eindelijk eens een groep met prachtige vrouwen en vooral verslavende stemmen -. Ik ga ieder weekend 
naar de discotheek en ik werk er ook , van die muziek kan ik uit de bol gaan tot sinds kort . Mijn broer jullie 
muziek speelde ben ik veel rustiger geworden, omdat ik telkens met veel passie naar de jullie prachtige 
stemmen ( m'n haren staan telkens rechtop rrr... . ( bij de wereld vergaat )). Ik denk dat ik eens naar julie 
concerten ga komen . Hou jullie goed P.S. Doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2002 
Aurélie  
Valenciennes (France)  
 
J'ai découvert votre groupe cette année à un concert à Bellaing. L'ambiance était génial et votre musique 
aussi. Depuis avec mon ami nous avons achetés un CD 2 titres à vous et l'on cherche après votre album 
que l'on ne trouve pas. Continuez votre musique, vous êtes génial. Bonne continuation!!!! 



 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2002 
CHRIS CORDEMANS  
LEDE (Belgium)  
 
goeiedag, tijdens de maand augustus zijn jullie opgetreden op een muziekfestival in BRETAGNE, in 
LESNEVEN. 
Toen we de affiche zagen was jullie concert reeds achter de rug. 
In de krant OUEST.FRANCE van 12 augustus staat een mooie foto en een lovend artikel. 
Als jullie dit krantenknipsel wensen, moeten jullie maar een berichtje terugsturen met adresopgave, en stuur 
ik jullie dit knipsel toe. 
Hartelijke groeten, 
chris. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2002 
alain  
wanze  
 
découvert votre musique par hasard, à la médiathèque de mon village. 
le hasard fait bien les choses. Formidable ! 
j'espère vous voir et vous entendre un jour en concert. 
Mille baisers. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2002 
katrijn  
gent  
 
heykes laïs! 
jullie ebben echt wel prachtige liedekens!!! vooral 't smidje, de wereld vergaat en 7 steken vinek vree 
schoon!! (en al de rest natuurlijk ook e!) liefs, katrijn 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2002 
Martine  
Smallingerland (Netherlands)  
 
Net dit weekend hoorde ik jullie voor het eerst op een CDtje bij een vriendin. Nu al ben ik fan :-) ! 
 
(hmmmm ik ben wel benieuwd naar de vertaling van Min Morfar !) 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2002 
gustin  
turnhout (Belgium)  
 
Kom nog eens langs in de warande. 
Jullie waren formitastisch 
 



*     *     *     *     * 
 
27-11-2002 
silke  
herne (Belgium)  
 
ik vind jullie liedjes heel mooi, daarom doe ik en nog enkele andere vriendinnen een soort van spreekbeurt 
over jullie. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2002 
Lotte Breynaert  
Denderleeuw (Belgium)  
 
toffe muziek ,goeie conc 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2002 
joke  
Hooglede (Belgium)  
 
Gieder ziet echt de max  
en ik zien geweune verslaafd an junder liedje 7 steken 
vele x-sjes van 1 van junder 1000den fans 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2002 
Freija  
Gooik (Belgium)  
 
Laïs, jullie zijn de maks!!! 
Jullie liedjes zijn megacool en megaschoon! 
Ik wens jullie nog veel succes toe en groetjes vanuit GOOIK!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2002 
emily  
brecht (Belgium)  
 
atijd vrolijk en nooit ruzie maken oke . ik vind lais de beste groep van allemaal en ik hoop dat het nog lang 
duurt en nog veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllll geluk daaaaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2002 
sharon | http://hey  
oostduinkerke  
 
ewel jullie zijn als rozen zulke mooie stem jullie zijn gewoon perfect jullie ddragen mooie kleren alles en 
vooral hele toffe meiden !!!!!!!!!!!!!!! please zend je mij eens een e-mail bericht  
please  
je grootste fan sharon 
 



*     *     *     *     * 
 
25-11-2002 
Amber  
harelbeke (Belgium)  
 
wel ik moet zeggen, dat die muziek van jullie prachtig is. Ik vind het leuk dat het eens niet zo gewoon een 
tekst is , maar een oude tekst dat je al zingend verteld/zingt.Ik hoop dat jullie in de toekomst nog veel succes 
zullen hebben in de showbussenis 
 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2002 
lieselot breynaert  
denderleeuw (Belgium)  
 
lais is in een woord ...fantastisch 
hun optredens zijn echt tof ,vol ambiance,... 
ze zijn gewoon de max !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
en door hun heb ik ook folk leren kennen 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2002 
Marion Mennen  
Breda (Netherlands)  
 
Heb jullie vorig jaar pas ontdekt in het chassé theater in Breda. Jammer dat jullie dit jaar niet terugkomen. 
Maar Belgie is voor ons gelukkig dichtbij. Ik vind jullie muziek prachtig, jullie stemmen wonderlijk mooi en 
krachtig. hoop jullie nog vaak live te kunnen  
horen. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2002 
hullak lissa  
ieper (Belgium)  
 
ewel, ik ben vree groootte fan van lais omdat ze zio mooi zingen jammergenoeg kan ik nooit naar concerten 
gaan want ik zit op internaat al 4 jaar , en daarom kan ik in het weekend niet overal zijn  
hopelijk komen deez jaar naar dranouter (2003) want dan mag ek ook gaan en hopelijk met een paar 
vrienden 
alez de groetjes van lissa aan jurunn , annelies en nathalie mooie namen trouwens nu ga ik verder blokken 
. want we moesten een werk maken over onze favorite groep en ik heb natuurlijk gekozen voor LAÏS !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2002 
Annelies  
Meulebeke (Belgium)  
 
gunder zijt echt ne sjieke groep.  
ip chirokamp hebben we vo den playbackshow 7 steken gezongen en twas een echt succes. 
ook under andere liekes zoals min morfar,doran en benedetta vind ik supper!!! 
ik kijk noar junder ip. 
*     *     *     *     * 



 
24-11-2002 
koosje  
axel (Netherlands)  
 
ik vind jullie muzie echt super. Ik ken al veel liedjes uit mn hoofd en mn vrienden en vriedinnen woorden er 
soms gek van 
doei doei een hele dikke knuffel  
Koosje 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2002 
Annelies  
Gent (Belgium)  
 
eykes, 
jullie muziek is echt super!! ik zou ook graag eens één van jullie concerten meemaken maar weet niet 
wanneer jullie eens naar België komen!! dat wordt hoog tijd!! 
doe zo voort want!!! niemand is beter dan jullie!! 
groetjes ikke -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2002 
Marco  
Geneve (Switzerland)  
 
Zeer mooie CD! Wanneer komen jullie weer bij ons in de buurt (Geneve, Lyon, Dijon)? 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2002 
Trakie  
Meulebeke (Belgium)  
 
Hey, ik zing in bij een tio en ik vroeg me af of er karaoke-versies van jullie liedjes bestaan zodat we enkele 
van jullie liedjes kunnen zingen. Alvast bedankt. -xXx- 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2002 
Wim van Dijk | -  
Goirle (Netherlands)  
 
jullie muziek spreekt mij enorm aan, ik heb jullie ooit gezien in 013 in tilburg,heb zelfs jullie 
handtekeningen.Zit nu zelf in een verpleegtehuisna motoronngeval,zou jullie graag weer zien maar jullie 
optreden in breda ging niet door.jammer 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2002 
elyneke  
roeselare (Belgium)  
 
ik vine t kei gioeeemuek 't smidje zingn we in het koor in de burgerschool. sluuuuleeeeeeeeeees 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2002 
Bart | http://www.lesvoixperdues.tk  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hi. 
Laïs. Vrouwen aan de macht! Dat ze nog lang onze oortjes mogen strelen met scoone liedekijns... 
Over leuke groepen gesproken: 
maak kennis met de rijzende sterren aan het a capellafirnament: Les Voix Perdues! 
Alternatiever dan Voice Male, swingender dan je grootmoeder, kortom een must voor iemand met muziek in 
de oren en het hart. 
Bekijk de verzorgde website en laat ons iets weten... 
www.lesvoixperdues.tk 
Namens de jongens; Bart, webmaster Les Voix Perdues 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2002 
eva  
Kalmthout  
 
In een ideale wereld zou de single 'Ever Present' van Admiral Freebee (Humo's Rock Rally-zilver én 
-publieksprijs in 2000) op nummer één staan in alle Top-20'en die naam waardig, zou Nolleke al na de 
eerste eilandraad uit 'Expeditie Robinson' zijn weggestemd en zou - onze meest kinky gedachten nemen 
het nu even over - Nathalie Delcroix van Laïs (maar ook prominent aanwezig op 'Ever Present') de 
Pirelli-kalender sieren. Of de centerfold van Playboy. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2002 
Evi  
Waregem (Belgium)  
 
ik vin ulder muziek de MAX echt wao ik eb de twee cd's gekregen van ne vriend en ik luister er iedere dag 
naar en ik hoop dat ge der nog heel heel lang mee voortdoet echt wao!!! Het alternatieve, zoals Laïs het 
uitvoert, is subliem! Ik zing samen met meiskes uit mijn klas vele van jullie liedjes en ook in het samenspel 
van Waregem spelen enkelen onder ons af en toe een deuntje ik wacht met veel verlangen op een volgende 
cd nog veel succes en hopelijk eens tot in Waregem!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2002 
julie  
mol (Belgium)  
 
helloo 
waarom staan er geen concerten op voor het jaar 2003 want ik wil julliee zien!!!!!! 
zalige muziek hebben jullie daar.... 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2002 
ezo  
(France)  



 
so pleased. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2002 
Tinne en Wouter  
Turnhout (Belgium)  
 
Laïs, we zijn jullie eeuwig dankbaar. 
Door In this heart en Isabelle te zinge op een héél moeilijke auditie zijn we er door jullie muziek toch bij 
geraakt. Jullie stemmen zijn gewoon prachtig! 
Wij zijn jullie heel dankbaar .vanwege 2 grote fans.greetz wouter en tinne 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2002 
J. Zwaan  
(Netherlands)  
 
Te gekke muziek! leuk zoals jullie dat doen! succes en ik ga nog meer muziek van jullie luisteren! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2002 
Martin Lenoire  
Geleen (NL) (Netherlands)  
 
dag allemaal! 
dat was een mooi concert opname, een week terug op Canvas. Komen jullie misschien nog in de buurt van 
Maasmechelen, ik woon net over de grens. hebben jullie ook misschien al promotie materiaal, posters e.d.? 
ps. jullie muziek vrolijkt me altijd weer op, ik zag dat jullie meewerkten op cd: Vergeten Straat en Bouquet 
Garni, zouden die nog te krijgen zijn, 
groetjes, 
Martin 
 
Posters e.d. zijn verkrijgbaar na Laïsconcerten. 'Vergeten Straat' en 'Bouquet Garni' zitten nog steeds in het 
aanbod van internetwinkel Proxis (http://www.proxis.be) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2002 
lisa  
wevelgelm (Belgium)  
 
dag meisje 
 
ik vind jullie muzie geweldig en wanneer komt jullie nieuwe cd uit 
xxxx dadada lisa 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2002 
judith  
heeswijk-dinther (Netherlands)  
 



lieve Annelies, Jorunn en Nathalie. 
Eens een kijkje genomen op jullie website. ik zie dat alles fijn is. mooi zo.  
Een toevoeging aan mijn muziekleven zijn jullie. 
Wellicht tot nog eens in Gooik Annelies en Jorunn. 
groeten Judith 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2002 
Koen  
Oostmalle  
 
heb pas de cd lais dorothea gekocht: 
gewoon geweldige muziek! , doe zo verder meisjes , groeten Koen xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2002 
Anne Zuidervaart  
Groningen (Netherlands)  
 
Geweldig, ga eens heel snel in groningen 
optreden in NL. Volle zalen ik zweer 't. 
vriendelijke groet, 
 
Z 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2002 
Vanhengel Jan  
Genk (Belgium)  
 
Beste Annelies, 
 
Zeer cliché maar het is wel zo, "beter laat dan nooit" een welgemeende dikke proficiat voor jouw verjaardag. 
Een beetje laat maar dit wel door omstandigheden buiten onze wil om. 
Eigenlijk is dit mailtje het minste wat we konden doen na wat jullie dit jaar voor Eleni 
gedaan hebben (ge weet wel!). 
Vooral veel geluk met de gezondheid  
(wees gerust dat is het allerbelangrijkste)en wij tellen af naar (eindelijk) een nieuwe LAIS-cd. 
 
groetjes, 
 
Jan,Eleni,Christof en Dimitri 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2002 
Marieke  
Moorslede (Belgium)  
 
Ik heb alle 2 de cd's maar vraag me af wanneer de 3de cd uitkomt? 
zou ja daar aub een antwoord op willen geven? 
Mijn zussen zijn al naar 2concerten van jullie gekomen maar ik mocht niet mee en hopelijk komen jullie nog 
us naar Roeselare, ik zal er zeker zijn. Vele groetes Marieke 



jullie zijn echt fantastisch , bère 
 
In het voorjaar van 2003. De juiste datum is nog onbekend - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2002 
Ronald Mulder  
Groningen (Netherlands)  
 
Ik zag laatst een concert van LAIS op Canvas meen ik, het was op een vroege zondagmiddag...  
Ik was wat aan het zappen in afwachting van de sport en normaal zou ik gewoon doorzappen bij dat soort 
muziek, maar iets in me zei dat ik hier even naar moest blijven kijken... 
En nu ben ik dus FAN!!! 
LAIS is geweldig! 
3 jonge dames die mij hebben geraakt! 
Komen jullie een keer een concert geven in Groningen? 
Dan ben ik zeker van de partij! 
Bedankt! 
 
Ronald Mulder 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2002 
stéke  
 
 
wanneer komt er op de site de concerten in 2003? want in november kan ik niet. :( 
 
zodra de concerten voor de komende maanden officieel vastliggen, wordt de concertkalender gepubliceerd 
- mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2002 
stéphanie  
Kalken (Belgium)  
 
Ik had al van jullie horen vertellen. In september ben ik op koorweekend geweest en daar was een meisje 
die een cd van jullie gehad. Van die moment af speelt er bij mij thuis ook vaak jullie liedjes. xXx doe zo 
verder jullie zijn fantastisch! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2002 
Eastsider  
Nooderwijk (Belgium)  
 
Wanneer komt de tekst ven Grand Jaques er op??? 
 
Er is geen toestemming van de Fondation Brel om deze tekst op internet te publiceren - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2002 
Bregje  



Kapelle o/d Bos (Belgium)  
 
Helowwww!!! 
geen ander woord voor dan SUPER!! 
ik en sofie en katrien (mijn nichten)! 
gaan met kerstmisavond bij oma en heel de familie met 3 liedjes zingen ook op 3stemmen met jullie 
muziek!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2002 
Karen  
Lier (Belgium)  
 
Ik vin dees een toffe groep me goei liekes . 
Saluuuuuu 
xxxxx... Karen 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2002 
wimper  
roeselare (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek heel erg mooi  
ik hoop dat jullie nog eens komen naar de dranouter 
 
 
salukes 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Arjan Wijts | http://www.weirdsilence.com  
Schinnen (Netherlands)  
 
jullie muziek interesseerd me, omdat ik een echte nederlandse Limburger ben die folk door zijn bloed heeft 
lopen. En om eerlijk te zijn naast de muziek zijn jullie ook heel mooi 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Liesje  
? (Belgium)  
 
Wel live heb ik jullie nog niet gehoord of gezien, maar als ik jullie cd beluister dan komen er prachtige 
fantasieën in me op en dan ik dromen. ik hoop alvast dat jullie gauw eens een echt concert met alles erop en 
eraan gaan geven zodat ik heel lang in een roes kan zijn. Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
anne  
 
 
Hoi Annelies 



Bij deze wil ik je van harte feliciteren met je verjaardag!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Celine  
Merchtem (Belgium)  
 
Hey Lais, 
jullie maken echt FANTASTISCHE muziek!!!! 
Wanneer komt de 3de CD uit???? 
groetjes, 
Céline 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Dirk Van Dessel  
Antwerpen (Belgium)  
 
NATHALIE IS EEN LEVENDE GODIN 
 
Nathalie heeft de mooiste ogen en hartverroverenste glimlach langs deze kant van de melkweg ! Ik kan het 
weten want ik kom oorspronkelijk van de overkant ! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Nijntje  
Oelegem (Belgium)  
 
EEYY!!! 
Kvin jullie muziek echt goed!!Ik ben en meisje van 14 jaar.Ik doe muziekschool en dit jaar moeten we een 
eindwerk maken.Ik heb jullie als onderwerp gekozen.Vandaar dat ik nog wat informatie nodig heb.Kunnen 
jullie informatie doorsture naar mij e-mailadres??Alvast bedankt!!!!XXXXXXX 
Sarah 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Michelle  
Arizona (United States)  
 
HI, a girl from Belgium posted me a Cd from you girls, and it is just great. Good luck and happy birthday 
Annelies. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Robin  
Boezinge (Belgium)  
 
allo Laïs, 
tis mo vo te zegn dat jullie goeie muziek hebben en doe zo verder é. 
xxx'jes e groetjes van ik 
 



*     *     *     *     * 
 
11-11-2002 
Frank  
Witten/Ruhr (Germany)  
 
dear Annelies, 
 
one of your most enthusiastic fans from Germany wants to wish you all the very best for your birthday...to 
say it with your words: "...only to adore you..." 
happy birthday! 
Frank 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
cédric | http://www.leprisme.be  
braine-l'Alleud (Belgium)  
 
Halo Annelies, 
Je te souhaite un merveilleux anniversaire et que tout tes voeux se réalisent !  
Longue vie à toi, tes projets et Laïs ! 
ced. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
bert van waeyenbergh  
machelen (Belgium)  
 
annelies ik wens u een hele gelukkige verjaardag 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Ingelpingel  
Riemst (Belgium)  
 
Wanneer krijgen we een overzicht van de optredens van Laïs in 2003, 
 
Greetz 
Pingel 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
marina  
mol (Belgium)  
 
Annelies meisje, Rudi en ik wensen je van harte ne dikke proficiat met je verjaardag geniet er met volle 
teugen van ! En heel veel sukses met Laïs en met alles waaraan je meewerkt. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Marion  



(Netherlands)  
 
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag Annelies! 
Ik verheug me op jullie nieuwe cd en daarna concerten. Kom a.u.b. nog eens terug in Deventer!! 
 
veel succes en vandaag gewoon een fijne verjaardag, 
Marion 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Petra  
Brugge (Belgium)  
 
Annelies, 
 
Hartelijke gelukwensen bij je verjaardag! Maak er een leuke dag van! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Levi Olthof  
Zuid-Holland (Aruba (Netherlands))  
 
hallo ik vind jullie muziek echt vreselijk. helaas zijn mijn zusje en nichtje fan dus moet ik die herrie af en toe 
toch horen en daar baal ik goed van!!!!! Kunnen jullie niet stoppen met die herrie te produceren? ik word er 
eg helemaal GEK van vriendelijke groet Levi Olthof 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Fuifbeest | http://www.fuifbeest.com  
Vlaanderen (Belgium)  
 
Voor Annelies: Gelukkige verjaardag!!!  
 
En voor alle Laïs-leden: doe zo verder!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Thijs  
Outrijve ( avelgem ) (Belgium)  
 
Happy birthday to you 
happy birthday to you 
happy birthday to Annelies 
happy birthday to you 
 
HiepHiepHiep  
H O E R A 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Mark Daris  
Bergeijk (Netherlands)  



 
Annelies, 
 
Van harte gefeliciteerd met alweer je 23e verjaardag! Maak er een geweldig mooie dag van en weet dat alle 
mensen van Laïswereld vandaag vast wel even aan je denken! 
 
Groetjes! 
 
Mark 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Xavier / Veitke  
Tremblay-en-France (France)  
 
10 NOV. 2002 : BON ANNIVERSAIRE, ANNELIES ! Cordialement. 
P.S. je suis l'homme en vert et orange qui a le plaisir de vos saluer toutes les 3 à l'issue du concert que vous 
avez donné avec Tri-Yann en septembre à St-Germain-en-Laye 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2002 
Antonio R. Urbano  
Córdoba (Spain)  
 
Chère Annelies, felicitations. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Salut aussi à tous les membres de 
laisworld. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Nanok | http://nanok.free.fr  
(France)  
 
Wel, Ik wens Annelies een heel gelukkige verjaardag. 
Et merci à toute l'équipe pour le plaisir que vous nous donnez. 
Nanok 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Evita Wesdijk  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Beste Annelies, 
Alvast heel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een dolle boel van. 
Groetjes uit Amsterdam, 
Evita 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Eddy Pollet  
Hove (Belgium)  
 



Beste Annelies, 
 
ik zit hier al een heel jaar mijn hoofd te breken over een originele manier om je een bovenste beste 
verjaardag toe te wensen ... een manier die afwijkt van de klassieke formules, net zoals jullie muziek dat 
doet ... ik zou willen dat ik er evenveel gevoel kon in leggen als jullie dat doen ... dat ik even virtuoos kon zijn 
als jullie ...dat ik jou voor altijd dat hemelse gevoel kon geven dat ik krijg bij jullie stemmen ... helaas ben ik 
maar een gewone sterveling ... ik heb zelfs geen engelenstem, en daarom heel gewoon, maar niet minder 
oprecht : 
GELUKKIGE VERJAARDAG !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Marijke  
Almere (Netherlands)  
 
Annelies, ik wens je een fijne, gezellige verjaardag toe, en nog heel veel gezonde jaren! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Marcel Thijskens  
Sint-Truiden (Belgium)  
 
Beste Annelies, 
 
Ook ik sluit me graag aan bij de wensen van mijn voorgang(st)ers in dit gastenboek. Maak er morgen een 
fijne dag van. 
Succes met de komende optredens en met de release van jullie derde cd. 
 
Liefs. 
Marcel Thijskens 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Tina Cumps | http://web.wanadoo.be/lais  
Gelrode (Aarschot) (Belgium)  
 
Annelies, 
 
Ik wens je een heel heel heel ... gelukkige verjaardag!!! Maak er een onvergetelijke dag van!  
Nog heel veel succes met alles wat je doet, 
 
Groetjes, 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Maarten Gijsenberg  
Uppsala (Sweden)  
 
Hejhej! 
 



Ook al ben ik een dagje te vroeg, toch alvast van ganser harte geluk gewenst met je verjaardag Annelies! 
 
Trouwens, ook hier in het hoge noorden zijn er nu weer enkele mensen bijgekomen die Laïs hebben leren 
kennen, en meer dan appreciëren! Veel succes met het werk aan de nieuwe cd! (en nog eens mijn excuses 
voor de kritiek een tijdje geleden in Laïswereld op 'Opzij opzij opzij'; Ik had er geen idee van dat jullie toen 
nog met ziektes allerhande kampten) 
 
Liefs, 
 
Maarten 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Shirin Eimermacher | http://fan.clubs.nl/lais  
Gent (Belgium)  
 
Beste Annelies, 
 
Ik weet het, een dagje te vroeg, maar toch al gefeleciteerd met je 23ste verjaardag! 
 
Groetjes Shirin 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2002 
Anthony Beenen  
Den Haag (Netherlands)  
 
Beste Meiskes van Laïs, 
Vorige week zat ik met een griepje thuis van verveling aan de buis. Val ik mij midden in een spetterend 
concert van jullie bij Canvas. GEWELDIG. Nooit eerder iets van u gezien of vernomen. Ik ben de dagen erna 
gelijk naar mijn CD winkel gelopen en heb jullie CD daar besteld en reeds binnen. De buren kennen hem nu 
ook uit het hoofd ;-) Toch zit ik met een dringende vraag. Het Canvas concert van zondag 03/11 heeft op mij 
zo'n indruk gemaakt (jawel zelfs beter dan uw CD) dat ik deze opname heel graag in mijn bezit zou krijgen. 
Weet u of daar is aan te komen? U kunt mij berichten op beenen@euronet.nl Dat zou geweldig zijn!!!!! Ga zo 
voort meiskes vrouwen en dames. Ik zal u nu blijven volgen en hoop ooit een concert te kunnen bij wonen. 
 
Anthony Den Haag Nederland 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2002 
Ineke  
Antwerpen (Belgium)  
 
Ne supergoeie groep,echt waar!! Kei goei liekes! K'hoor jullie heel graag!! Allé,nog veel succes me jullie 
groep en maakt nog goei liedjes !!! SUCCES!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2002 
Bruno | http://www.cyberpresse.ca  
Québécois (Canada)  
 
C'est plus un questionnement. 



 
Je me demande quand elles vont venir faire un tour au Québec ! Nous avons plein de festivals l'été pour les 
accueillir. 
 
Voilà, 
 
Bruno 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2002 
bob verhoustraete  
wetteren (Belgium)  
 
hallo ik vind jullie de beste groep die ik ooit gehoort heb. ik ben al naar jullie optreden geweest. het beste 
liedje vind ik houd uw kanneke. en ik zo graag nog eens naar jullie optredens gaan kijken. 
ala ik wens jullie nog veel succes met jullie groepje daaag en de groeten van mij. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2002 
Aad de Bruijn  
Mijnsheerenland (Netherlands)  
 
We hebben jullie ontdekt via een verzamel cd met "le loup..." erop. Dorothea gekocht, draaien die al een 
maand lang een keer of vijf, zes per week, soms twee keer op een dag. En toen plankenkoorts, waar jullie 
lieten horen dat 3 x 1 veel meer dan 3 kan zijn. Crosby, Stills, Nash; CPR; Lais, dat is het rijtje artiesten voor 
wie geldt: 3 x 1 = als een orgel op "vol werk". Klasse ! Bedankt ! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2002 
Anneleen Van Meervenne  
Merchtem (Belgium)  
 
Ik ben al lang van jullie fan, heb jullie 2 cd's, en hoop dat er rap een 3de aankomt!!! 
De ballade van Boon vindt ik gewoon weg PRACHTIG!!!! Het concert in de Bourla in Antwerpen, was 
grandioos...ik stond nog meer versteld...jullie hebben echt talent!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-11-2002 
petra  
Brugge (Belgium)  
 
gewoonweg prachtig 
 
*     *     *     *     * 
 
06-11-2002 
Glenn Verbeke  
Deurne (Belgium)  
 
Hey beste dames van Laïs, ik ben Glenn en ben een 18 jarige gast die heel graag zingt. Ik zing in koor 
waelrant in Borgerhout en overlaatst heb ik met twee andere vrienden een paar liedjes gezongen voor een 
publiek van 450 personen. Dit was een groot succes. Ik hoop echt dat ik ooit mijn stem eens zal kunnen 



laten horen aan jullie. Ik vind jullie muziek geweldig en geweldige teksten !!! 
JULLIE ZIJN SUPER echt waar dames !!  
tot ziens !! xxxxx GLENN 
 
*     *     *     *     * 
 
06-11-2002 
frietuur jos en john kanon  
jeruzalem (Anguilla (UK))  
 
wij gaan jullie nummer playbacken voor frans! leuk e? SSSpastic side! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2002 
Anne  
Brasschaat (Belgium)  
 
ik ga mijn spreekoefening voor school over jullie doen 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2002 
Karel Lambert  
Aarsele (Belgium)  
 
We moeten voor de Nederlandse les een CD-bespreking doen, en ik heb jullie uitgekozen. (Ik hoop dat ik 
dat mag doen?) 
 
Ik heb de eerste 2 cd's al en ben nu op zoek naar den derden! 
Ik vind jullie kei-GOED!!! Ook al omwille van jullie mooi samenzang (dat zingen in akkoorden is een zeer 
mooi effect vind ik). 
 
Nog vele groetjes van een fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2002 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste Annelies, 
 
Een beetje heel erg vroeg, maar ik wilde hier de eerste zijn: hartelijk gefeliciteerd met je 23e verjaardag 
komende zondag (10 november), en dat er maar veel felicitaties hierop mogen volgen. Ik ga mijzelf 
binnenkort een Laïs-kado geven, maar die CD moet nog eerst op de markt komen. Ik kijk er al naar uit. 
 
Groeten van Jos Meijers 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2002 
 
(Belgium)  
 
Heeft er zondag iemand plankenkoorts op canvas opgenomen?Want ik heb het gemist! 



 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2002 
martine van hoof  
lier,ANTW.,st-nikl;? (Belgium)  
 
hey natje, ge hebt da goe gedaan op de zolder,zene!!!!! jiiiiiiiiihaaaa!!!!!!  
your cowgirl in crime, SMAK 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2002 
André  
(Netherlands)  
 
Ik heb jullie ook voor het eerst zondag op TV gezien tijdens het zappen. Errug goed allemaal! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2002 
ruud  
someren heide (nl) (Netherlands)  
 
Folk is back! Als fan van o.a. Fairport Convention, Richard Thompson, Fungus blij om te horen dat er weer 
lef is om dit soort geweldige nummers te brengen. Het plezier wat jullie drietjes uitstralen maakt muziek wat 
ze is: uit het hart, in het hart. Geweldig! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2002 
Gerrie de Jager  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Waarom gaat het concert van Laïs in De Kleine Komedie (Amsterdam) in 2003 niet door? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2002 
Aarnoud de Molennaar  
Goes (Zeeland) Nederland (Country not listed)  
 
Heb gisteren met veel bewondering naar uw t.v. optreden gekeken, zo'n pracht aan harmonie aan klanken 
dat het diep raakt, dank daarvoor, heb uw muziek direkt daarna via e-mail besteld, kan niet wachten tot ik ze 
thuis heb. 
Hoop u nog vaak te mogen beluisteren en te zien in de media, want u verdient het om gehoord en gezien te 
worden. 
met vriendelijke groet, 
Aarnoud de Molennaar 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
hans v.d. Warenburg  
Culemborg (Netherlands)  
 



ik heb weer gekeken naar de tv-registratie. Blijft geweldig. Nu alweer bijna een jaar geleden (dec. 2001) dat 
ik jullie live heb gezien in Utrecht. Maak me toch wat zorgen: 1. bijna twee jaar geleden dat er een cd 
uitkwam (ik koop de nieuwe blind!), wanneer nr. 3? en 2. doen jullie komend jaar Nederland weer aan en 
dan m.n. omgeving Utrecht? 
Graag een tipje van de sluier opgelicht. 
 
hartelijke groet, 
 
Hans 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
Erik  
Breda (Netherlands)  
 
Nog nooit van jullie gehoord, maar vanmiddag op Canvas gezien en net als alle andere bezoekers hier... 
verkocht. 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
Jeroen Hozeman  
Giessen (Netherlands)  
 
Gewoonweg Fantastisch, verder geen commentaar, kende jullie niet tot voor Canvas, morgen ga ik eerst 
jullie Cd Dorothea kopen. Succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
De Schanullekes  
Druterwalde (Afghanistan)  
 
Allee Patatenkoppen!! 
Wa een toffe blijspelekes hat u daar opgetreed! We goender vinaal uit onzer patatzakskes! Onzer oom 
Druke schoot spontaan in ener slagaat van vertier. We hebben er veel leut van u.  
Nu, we maken onzer schrift maar nie ten lang. Kuskezz van de Schanullekes en tot wederomziens! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
Ellen  
Hoogeveen (Netherlands)  
 
fantastisch! Heb jullie zojuist voor het eerst gehoord, op Canvas.  
Heb nu jullie cd op mijn verjaarsverlanglijstje staan. 
 
Ellen 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
IGOR MASEROLI  
HEUSDEN-ZOLDER (Belgium)  
 
Ontzettend fijne muziek. Groetjes aan Jorunn van een ex humaonioragenoot. 



 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
Henny Kerkhoff  
Cuijk (Netherlands)  
 
Ikheb voor het eerst gehoor van jullie op de zender Canvas. 
Jullie hebben bijzondere stemmen en de begelijding van de folkinstrumenten maakt het geheel bijzonder 
aangenaam om te horen. 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
Bram  
Berlicum (Netherlands)  
 
ik zat net eventjes op tv te zappen en opeens ziet ik jullie en ik dacht meteen "shit zeg die zijn goed".ik ga 
morgen meteen naar de cdwinkel en gaat al jullie cds kopen.. 
ga zo door. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
Babs  
Stabroek (Belgium)  
 
Hi, ik vind jullie echt geweldig en heb al jullie cd's. Toen ik hoorde dat jullie in dat Midwinterconcert van mijn 
nicht zongen, ben ik meteen gekomen.... Hopelijk komen jullie nog es dicht in mijn buurt een concert geven, 
want geloof me, jullie kunnen zingen !!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
 
houthulst (Belgium)  
 
lais is gewune weg kweetnie oe schone.zen ne vrij schone stemme.en vooral smidje is ne schone.tis thopen 
daze noste jaar no dranouter kom 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2002 
Jérôme Comment  
Charchilla (France)  
 
J'ai vu qu'il n'y avait aucun message de français alors je me lance 
J'adore Laïs; 
C'est vraiment de très belle voix que j'ai découvertes en flanant dans les rayon CD de ma bibliotèque. 
J'ai tout d'abord été atiré par la pochette du1 Cd puis je me suis laissé prendre au jeu de ces voix, j'ai trouvé 
dans ces chants, auxquels je ne comprenais rien puisqu'ils en flamands, un exotisme grace à ces voix et à 
ces mots si mélodieux, et puis c'est la reprise merveilleus de "Grand jacques" avec cette pointe d'accent si 
envoutant. j'ai vraiment adoré. 
Puis j'ai écouté "Dorothea", que j'écoute toujours, l'exotisme à laissé place à des chant plus "francophones" 
et c'est merveilleux de redécouvrir les chants traditionnels francophone avec les merveilleuses voix de Laïs, 
une pure merveille, d'ailleurs chaque fois que je peu je fais découvrir ces merveilleuses sirènes -qui elles au 
moins ne dévorent pas les hommes-à mes amis. 



Merci à vous pour ces merveilleux moments passé à vous écouter. 
J'espère avoir l'occasion de vous voir en concert en France bientot. 
Tout mon amitié, et mon admiration. 
Jerome. 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2002 
Carl Verhaeghe  
Beerst (Belgium)  
 
Jullie zijn echt de MAX!!! Jullie hebben prachtige songs en live zijn jullie steen,steengoed!!!! K'heb dan niets 
anders kunnen doen dan jullie cd's te kopen! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2002 
sophie | http://www.thompiesplace.tk  
wetteren (Belgium)  
 
ik vind jullie liedjes super tof, vooral dat van '7 steken'. ik heb allebij de cd's van jullie. jullie hebben heel erg 
mooie stemmen. ik wou dat ik ook zo'n stem had. ik zou dolgraag eens naar een concert komen, maar ik 
denk dat ik niet mag. spijtig. groetjes sophie 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2002 
leen  
kruishoutem (Belgium)  
 
eeey, Laïs, jullie zijn gewoonweg super! 
de teksten zijn mooi, de stemmen nog mooier, de muziek ook, de stemmen nog mooier... 
en de teksten zijn ook grappig, bv Klaas, die vind ik echt de maks ! 
echt waar, maak nog vele liedjes, jullie zijn de beste! 
greetzzz leen 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2002 
sanne  
denderhoutem (Belgium)  
 
Ik vind lais gewoon prachtig.Jullie hebben prachtige stemmen en hele mooie muziek...In this heart is wel 
mijne favourit ze! dat is gewoon een zalig nummer! Zo moet ge der nog maken ze!!! nog veel succes! 
dikke kus dan sannexxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2002 
lotte van soest  
Essen (Belgium)  
 
hoi lais  
ik vind lais suuupppper goed. 
de mensen die lais niet kennen hebben geen benul van muziek. 
ik zou sterve dat lais zou stoppen met zingen. 
dus doe zo voort!!!!!!! 
xxxxxxx-jes lotte 



 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2002 
Barbara Ardenois  
Avelgem-kerkhove (Belgium)  
 
Elaba laiserkes! 
khoop echt da jullie dit lezen want eigenlijk heb ik jullie hulp nodig! 
Ik en mijn vriendin moeten voor esthetica een werk maken, dus wij hebben sebiet voor lais gekozen, maar 
het probleem is dat er op jullie site nog te weinig informatie staat om een deftig werk af te leveren! 
daarom dacht ik, misschien kan ik jullie via het gastenboek contacteren, ik weet niet hoe dat anders zou 
kunnen! 
Kweet ook dat de zanger van kadril in mijn gemeente woont, dus dacht ik , misschien gaan ze toch 
reageren. 
Moest je mijn vragen willen beantwoorden, dan liefst nog nu vrijdag, want ons werk moet worden afgegeven 
voor 8 november! 
Mijn vraagjes; 
hoe komen jullie aan de naam lais? 
hoe is de groep ontstaan? 
waar halen jullie jullie teksten vandaan? 
als je in een vreemde taal zingt, weet je dan waarover de tekst gaat? 
zouden jullie nog willen veranderen van beroep? 
hoe lang doe je er ongeveer over om een nummer in elkaar te steken en de 3 stemmen te vinden? 
hebben jullie speciale zanglessen gevolgd om zo goed te kunnen zingen? 
ga je ooit nog veranderen van genre muziek die jullie brengen of blijft het folkmuziek? 
welke soorten muziek horen jullie zelf graag? 
moeten jullie voor elk optreden nog eens deftig repeteren of hoeft dat niet als je juist een optreden hebt 
gedaan? 
hebben jullie nog tijd voor andere dingen dan zingen? 
moesten nu een van jullie de kans krijgen om in een andere groep te gaan zingen, zou je die uitdaging 
aannemen en de groep verlaten of heb je je hart verloren in de groep die jullie nu hebben? 
voor de muzikanten(dus de niet -zangers), moeten jullie improviseren of schrijven jullie jullie muziek uit? 
voor de accordeonist,(ik ben er zelf ook een), welk soort is het? een do1.2.3? belgische of is schuine 
bassen? 
is het moeillijk om de instrumenten en het gezang goed samen te doen klinken? 
moesten jullie nog iets weten waar ik niet aan gedacht heb en jullie vinden het toch wel interessant, mag je 
het altijd erbij scrhijven of mailen. 
mijn adres is Barbara Ardenois 
Bruggesteenweg 21 
8581 Avelgem-Kerkhove 
mijn emailadres;groengrasje@hotmail.com 
 
het zou heel veel voor mij betekenen moesten jullie die vragen willen beantwoorden! 
astublief, help ons! 
wij bedanken jullie op voorhand! 
lieflijke groetjes, Babs en Katrijn!xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2002 
Inge Vandecaveye  
Wingene (Belgium)  
 
Ik moet nu een spreekbeurt geven over mijn idool, en het is jullie geworden. Ik hou van jullie muziek, mijn 
lievelingsliedje is zeven steken. Ik vind het tof dat bij ieder liedje een verhaaltje bij hoort! 



 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2002 
Paul Hammecher  
Helmond (Netherlands)  
 
Hallo dames,ik volg jullie al een poosje via jullie cd's. Ik zit zelf ook in een muziekhobby-bandje en ik vond 
het opvallend dat wij een aantal nummers op ons repertoire hebben die jullie ook vertolken, met name " 
Belle qui tient" en "In this heart". Prachtige samenzang! Maar..als jullie nog een zware, donkerbruine 
mannenbasstem nodig hebben dan hoor ik het wel!! Ik ben beschikbaar. Ga vooral lekker door. 
Groetjes,Paul. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2002 
fleur  
essen (Belgium)  
 
hey jorruntje, dat was een leuk feestje gisteren he...ik ben er nog helemaal draaïerig van! Love you 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
noenie 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2002 
Ines | http://www.aslpage.com/ines  
Kalmthout (normaal, nu op uitwisseling) (Australia)  
 
Goeienavond (of bij jullie middag ongeveer). Ik dacht gewoon even binnen te springen om vlug even de 
groeten te doen aan Kalmthout en omstreken. Bij deze dus gebeurd! Jaja, ik zit hier in australie, en voor 4 
maanden al. Allemaal heel tof en zo he, maar sommige dingen mist ge toch wel hoor...zoals goei muziek en 
vrienden en zo! Ach ja, nog een paar maanden te gaan en ik staan er weer! xxxx ines (CU OP DE 
STRAATFEESTEN???ik vind echt dat jullie daar ook eens moeten optreden, kwestie van het beetje te doen 
heropleven, want lag het niet aan den Olivier van de Zoete dan zouden de straatfeesten niet meer zijn...)Het 
zou in elk geval een mooi 'welkom terug uit australie' zijn!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2002 
Delbecq Céline  
Tournai (Belgium)  
 
J'ai connu votre groupe LAIS après votre concert du 6/09 à Tournai. Je me suis empressée d'acheter vos 2 
cd que j'écoute sans arrêt. Il y a un bon site sur le groupe que je vais faire partager à mes amis francophone 
s'ils sont curieux de comprendre les chansons du groupe: http://nanok.free.fr/laiscd1.html ... Voilà! Sinon 
mon adresse internet est dodlyne@hotmail com. Je suis disposée à discuter sur msn. Anglais ou français. 
Encore une chose: longue vie à LAIS!! Céline 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2002 
eastsiders (yow yow)  
Hulshout (Belgium)  
 
Ik vind lais gewoon prachtig!!!!.....Elke dag zing ik met alle liedjes mee ik ken ze uit men hoofd(toch bijna 



allemaal).Ik wil supergraag naar een optreden komen zien. (!!!!!!) 
Ook de lyric van Grand Jaques zou ik graag hebben. Op één cd van mij staat geen titel van een liedje dat 
precies achterstevoren is opgenomen moet dat zo of is er een fout in de productie geweest ofzo en als het 
geen fout is zou ik graag die lyric hebben. (!!!!!!) 
 
Vele groetjes aan Laïs. 
-xXxXx- 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2002 
Sara Tachelet  
Wijnegem (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek heel goed 
nu ga ik tijdens de lessen godsdienst een kleine bespreking doen over het liedje "de wereld vergaat" 
dat heb ik zelf gekozen omdat ik het zo mooi vind. 
nog veel succes groetjes Sara x x x 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2002 
Caroline  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
elowkezzzz...kvie uldere muziek echt wo gewoon kei goe eje!! Kem ulder gezien in lokeren da optreden was 
echt zalig!! hehe 
groetekezz xxxxxx 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2002 
evelien wyffels  
moorslede (Belgium)  
 
hallo ik ben evelien en ik heb al 2 cd's van lais ik vind het zeer toffe muziek echt waar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
xxxxxxxxxxxxxx-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2002 
lisa debilde  
brakel (Belgium)  
 
ik vind deze muziek samen met de groep gewoon prachtig. Ik heb een voorkeur voor 'Grand Jacques'. als 
iemand die tekst heeft, kunt ge die dan es doorsturen voor mij? zo kan ik u ook leren kennen. merci op 
voorhand! (dancy_dancer@hotmail.com) 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2002 
emily brosens  
brecht (Belgium)  
 
ik vind lais heel tof en ze kunnen mooi zingen ik ben namelijk het nichtje van annelies maar ze kunnen 
alledrie heel mooi zingen 
 



+++++++++++ JES********* 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2002 
 
brussel (Belgium)  
 
hey, keep up the good work, zou'k zo zeggen, te mooje stemmen en muziek!!!!!!! zeven steken is zo mooj en 
tragisch, laat me een gedacht na. de wereld vergaat, fantastisch en gewoon blijf doorgaan want ge zet echt 
te goe en .... zijn geen woorden voor ;o) 
&#8226;::*::&#8226;  
( Y )  
¸,.&#8226;´¨`&#8226;.( , , ).&#8226;´¨`&#8226;.,¸  
¨`&#8226;- -&#8226;,.º(")(")º.,&#8226;- -&#8226;´¨  
«·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·»  
«·´¨*·.¸¸.~PEACE!!!~.¸¸.·*¨`·»  
«·´`·.(¸.·´(¸.·* ·.¸)`·.¸).·´`·» 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2002 
bogdan  
petrosani (Romania)  
 
Your 't Smidje is too cool. Danced on it like crazy. Too bad there's nothing to download (kidding!). Big kiss 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2002 
Elvira  
kaatsheuvel (Netherlands)  
 
hoi, ik vind jullie zo gaaf wanneer komt de nieuwe cd. ik kan alles kwijt in jullie muziek als ik boos ben wordt 
ik er rustig van. en ben ik te rustig word ik er actief van. jullie moeten lang zo door gaan. ik wil jullie graag een 
keer live zien. ik hoop dat het snel komt 
dikke xxx elvira 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2002 
Lisa  
Wevelgem (Belgium)  
 
Allo meisje als ik studeer leg ik altijd jullie muziek op en ook als ik ga slapen  
 
ik hoor ze allemaal graag maar het liefst  
t' zoutvat t'smidje Klaas Dorothea Doran  
 
ja eigenlijk allemaal 
 
dadadadadadadadadaadad 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2002 



nina | http://www.looknmeet.com/nijntje_loves_you  
gent (Belgium)  
 
heeeeeeeey, eerst en vooral ik vin ulle muziek dus zoooooo de max !!!! :-) Ik ken ulder(allez ulder muziek ;-) 
) al een paar jaar en ik luister er nog geregeld naar ! Ik vinda die muziek zo iets rustgevends heeft en heel 
diepzinnig !!!!! Ik heb 8 jaar in een jeugdkoor gezeten (da is nu gestopt) en daar zongen we een paar van 
jullie liekes : de wereld vergaat , in this heart en le renard et la belette.Zelf heb ik same mee 3 vrienden ulder 
lieke de wereld vergaat zo een beke"gecoverd" in ons koor.We hebben er zelfs nog een 4de stem op 
gevonde :-) Al zeg ik het zelf dit lied had altij de grootste inpakt op ons publiek !!!!!!!! En het was zalig het te 
zingen :-) Khoop da ge nog lang doorgaat !!!!!!!! -xXx- 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2002 
Bob F.  
(Mexico)  
 
Hoi, voor één jaar in Mexico. 
Wat ik meeheb in mijn valies : 2 cd's van Laïs. 
Ze zijn er hier zot van !!! Je moe eens naar hier komen optreden en CD's meebrengen, ik moet hier niet 
anderd doen dan hem kopiëren ... 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2002 
hanna  
utrecht (Netherlands)  
 
hallo, 
jullie zijn echt TE GEK!!! 
Waarneer hebben jullie een concert in nederland?ik hoop snel!mijn nicht en ik zijn fan van jullie!het is te 
hopen dat jullie snnel nog eens een mooie cd uitbrengen! 
 
groetjes,Hanna 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2002 
Stefan  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Ik heb voor 5 maanden in italie gewerkt. ik ontmoette daar een vlaams meisje die een cd bij had van Lais. ik 
was meteen verliefd op Doran. wat een prachtig nummer. de rest van de cd vind ik ook erg erg mooi. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2002 
leen  
zellik (Belgium)  
 
hey, ik vind jullie muziek mega goe. Ik luister dan ook graag naar wereldmuziek en daarom heb ik gekozen 
om over jullie mijn eindwerk van AmC te maken. In dat werk heb ik een partiture nodig, is het soms mogelijk 
de partiture van de valse zeeman door te sturen? 
 
*     *     *     *     * 
 



19-10-2002 
alfonso  
(Spain)  
 
i never knew that a belgium group could be that good, i've just bought the first cd of lais, dorothea i allready 
have!i don't understand the dutch songs,but those voices WAW! hope you'll be coming to spain sometime! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2002 
lieselot braem  
beveren (Belgium)  
 
hallo ik ben dus lieselot braem en ik luister super graag naar lais en ik zing da ook super graag ma een 
probleemke mij zus eeft ne cd van lais ma nu is ze die kweid :s lastig dus ze zeggen ook van mij dak redelijk 
kan zinge ma da weet ik zelf nie zodus ik zweig :) allé tis ook om te zegge da gunder kei goe kunt zingen 
eeeeel veeeeel kusjes lieselotje wilde gulder iets trug sturen ofzo?? slukes 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2002 
Miguel  
Brussels - Santander (Spain)  
 
Cool! I have just bought the Dorothea CD and it is as  
good or even better than the other one that I knew Lais. 
 
Congratulations for your voices and for mixing all kinds of 
folk tradition. And... nice website too!!. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2002 
rob  
antwerpen (Belgium)  
 
mooie site hoor, maar bij de taalkeuze vindt ik geen BELGISCH vlaggetje terug (let wel ik zeg duidelijk 
belgisch, geen Vlaams gezever voor mij). 
 
Op een Nederlands vlag drukken voor de Nederlands taal vind ik op zich niet zo erg, maar zo denken alle 
buitenlanders weer dat we ofwel tot Nederland behoren of dat België een provincie van Nederlandof 
Frankrijk is. 
 
Maar toch wel goede site hoor, 
 
doei, 
 
De vlagjes geven de taal aan. Het Belgisch op zich bestaat niet als taal (er zijn in België 3 officiële talen: 
Nederlands, Frans, Duits). De Nederlandse vlag vertegenwoordigt het taalgebied waar Nederlands als 
officiële taal gesproken wordt. Er zijn geen geografische grenzen aan verbonden - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2002 
Festival "Mosaïka, Voix de Femmes"  
64110 GELOS (France)  



 
Nous avons entendu parler de LAÏS par quelqu'un qui les a vues et appréciées en Alsace. Nous organisons 
à PAU (64000) près de Lourdes, un Festival de Voix de Femmes . 
Nous sommes intéressées par le groupe . Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer dossier presse + 
documents sonores + conditions financières. Merci d'avance. 
Christine LARAN - Marie- Hélène FLEUROT 
Festival Mosaïka 
1, Avenue du Parc Beauchamps 
64110 - GELOS (FRANCE) 
Tél : 0033559063290 
Fax : 0033559065535 
e-mail : mjc.mal@libertysurf.fr 
maison-arts-et-loisirs@wanadoo.fr 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2002 
Femke  
Sint-Kruis, Brugge (Belgium)  
 
Hey, 
Laïs is ongelooflijk fantastisch goed...  
Juist een vraagje: wanneer brengen jullie een nieuwe cd uit? Ik zit vol ongeduld te wachten om terug mee te 
zingen!!! 
Blijf gewoon zo zalig zingen hé... 
Bedankt Femke 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2002 
Annelore | http://www.asl.to/annelore  
Nokere is deelgemeente van Kruishoutem maar ligt dichter bij Waregem (Belgium)  
 
Hallo lieve Laïs,  
Ik heb jullie muziek ontdekt door een vriendin van mij! Ik ben in augustus naar Deerlycke geweest een lokaal 
folkfestivalletje dat me heel erg bevallen is! Omdat ik voor ik naar dit festival geweest ben nx van folk 
gehoord had, ben ik me gaan voorberijden, ik heb CD's ontleend van jullie uit de bib en ik was er weg van!!! 
Ik ben dan ook naar Krakrock geweest speciaal om jullie te zien!! You're the best!!!! Heeeeeeeel veeeeeeeel 
groetjes and keep it going!!! Gemeende kusjes  
Annelore -> I really like you!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2002 
Pollard Ellen  
Lier (Belgium)  
 
HEYYY!!! Ik vind jullie muziek echt wel zalig!!! 
als ik jullie muziek opzet begin ik meteen mee te zingen. Met mijn vriendin Inne zongen we "de wereld 
vergaat" 1 keer en sindsdien moesten we elke avond zingen want iedereen vond dat een KEI-MOOi lieke. ik 
ben naar 1 concert van jullie geweest. Wanneer komen jullie nog eens naar Lier!!! 
xxx-Ellen-xxx 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2002 
Yann  
Lille (France)  



 
Je viens d'acheter un de vos cds.... c'est vraiment très beau.... 
 
J'espère vous voir bientôt en concert.... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-10-2002 
Caroline Temmerman  
Serskamp (ergens bij wetteren) (Belgium)  
 
Jow, ik ben Caroline Temmerman, en bij ons op school hebben we een koor: 'abadabukileyo' En wij zingen 
allerlei wereld muziek, en ook een paar liedjes die jullie ook zingen. Onze dirigent vind jullie muziek keigaaf 
en ik ook eigenlijk. 
Groetjes van een hoge sopraan uit een koor die een superfan is. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2002 
tom jaspers et vriendje van sanne van soest  
essen (Belgium)  
 
hallo ik vind jullie muziek echt goed en sanne IK HOUW VAN U en annelies uw huisje is echt prachtig aant 
worden echt omaai 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2002 
Thierry  
Colombes (France)  
 
J'ai encore apprécié votre concert de Petit-Couronne ce samedi, malgré la mauvaise acoustique et 
l'assistance un peu froide. 
C'est très agréable et intéressant d'entendre certains morceaux évoluer au fil des concerts. 
Merci à vous et aux musiciens! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2002 
chloe et francoise  
strasbourg (France)  
 
Nous vous avons decouvert au concert de Schiltigheim, et quelle decouverte! 
Un grand bravo pour votre magnifique prestation! Vous avez vraiment un talent formidable! 
P.S: un grand bravo aussi pour votre accordéoniste qui a vraiment été excptionnel! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2002 
Arjan  
Sittard (NL) (Netherlands)  
 
grmbl, waarom hebben jullie nu jullie concert in Sittard geannuleerd? Ik vind jullie muziek super mooi! 
 
*     *     *     *     * 
 



12-10-2002 
Denis  
(France)  
 
C'est genial, continuez comme cela. C'est un réel plaisir que de vous écouter et de vous regarder ! On était 
au concert de Schiltigheim et nous avons vraiment apprécié. A bientôt, j'espère. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2002 
Sefanja  
Gent (Belgium)  
 
Hey Laïs,  
Ik vind jullie muziek gewoon super !!!! Echt waar. Wanneer komen jullie nog eens naar gent ? Jullie zijn 
fantastisch bezig doe zo voort. ER zit geschiedenis in jullie muziek,... 
FOLK MUSIC 4 EVER  
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2002 
Lisa Vandenbroucke  
WEVELGEM (Belgium)  
 
dag meisjes ik ben 12 jaar en ik vind jullie muzizk schitterend waneer komen jullie eens naat Kortrijk ??? 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2002 
Qing  
Tienen (Belgium)  
 
Hey, ik vroeg mij af waar ze posters van Laïs verkochten. Mocht iemand het weten, weet het mij dan t 
zeggen. 
Dankuwel! 
=xxx= 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2002 
Sterrekruid  
 
 
Beste Laisdames, 
Jullie hebben van 'Tjanne' een geweldig schoon nummer gemaakt! 
St. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2002 
Patrick  
Strasbourg (France)  
 
Je sors de votre concert au Cheval Blanc à Schiltigheim et j'ai vraiment été conquis par vos voix 
magnifiques et votre communion avec le public dans cette salle si chaleureuse. Continuez à chanter ce 
répertoire que vous aimez (ça se voit) et que vous nous faites aimer et surtout restez vous-mêmes et ne 
vous prenez pas la tête. Mille bravos et mille mercis du fond du coeur. 



 
P.S. A quand un album "LIVE" ? Je suis certain que cela ferait plaisir à beaucoup de gens. Tenez-moi au 
courant, les filles ! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2002 
hans scheepstra  
groningen  
 
nooit beter geslapen dan op jullie muziek, prachtig! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2002 
Tara  
Bucharest (Romania)  
 
I have just heard about Lais from a very dear friend... I hope I will find the discography in my country.... Keep 
up the good work.... It's great... lovely song, "Le grand vent".... 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2002 
Benoit Cocquyt  
Diksmuide (Belgium)  
 
Ik vind jullie 1ste 2 cd's super goed. 
ook het op treden tiden de nekka nacht met de nieuwe snaar was super. 
Hopelijk komt er vlug een derde cd uit. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2002 
michielk tjampens  
wortegem-petegem (Belgium)  
 
julllie durven tochs eens de waarheid te vertellen.de wereld vergaat is een beestig nummer.den tekst kom 
recht u jullie hart .voor de rest veel succes  
lais rule men 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2002 
marike  
(Netherlands)  
 
hallo, ik ben het er mee eens dat jullie snel weer in Nederland moeten komen optreden. Wil graag weer snel 
een avondje genieten van jullie muziek en dan ook live!!! Lang leven de cd's, maar live is nog meer genieten. 
En, als jullie weer in jullie buurland komen, hopelijk weer naar zwolle en deventer!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2002 
Eva  
Zwevegem (Belgium)  



 
Hallo! Onze school organiseert een soort talentenjacht en ik ga samen met 2 vriendinnen een liedje van 
jullie zingen maar we hebben wel een klein probleem nl. dat we nergens de noten of akkoorden van het 
liedje Isabelle vinden. Hopelijk kunnen jullie ons helpen ? Ik versta dat jullie dit niet graag prijs geven maar 
het zou ons een stuk verder helpen. Alvast bedankt ! 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2002 
Monserez Isabelle  
Kortrijk (Belgium)  
 
Ik ben niet echt iemand die vaak naar concerten gaat. Maar doordat jullie muziek mij beviel, ben ik eens 
komen kijken. Dit was echt fantastisch !!! Als jullie in de toekomst weer in mijn omgeving optreden, zal ik 
zeker aanwezig zijn !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2002 
Dirk  
Schwarzenberg/Erzg.  
 
Hallo Lais und Katharina aus Hof, 
war doch sehr überrascht und auch erfreut zu hören, daß Lais nicht nur Freunde in Belgien, den 
Niederlanden und Frankreich haben, sondern es auch in Deutschland Bewunderer der Band gibt, wenn es 
auch im Moment noch nicht so viele zu sein scheinen. 
Ja, Katharina, ich nehme an, du wirst bereits im Besitz der CD "Dorothea" sein; leider habe ich mich bis jetzt 
vergeblich bemüht, sie zu bestellen; die Musikläden bringen es nicht zustande. Womöglich ist das Label zu 
klein, so daß sie nicht versenden. Vielleicht hast du ja einen heißen Tip(p), wie man(n) in den Besitz der 
Scheibe kommen kann? Danke! Und beste Grüße nach Hof. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2002 
Karolien | http://asl.to/jako  
Melle (Belgium)  
 
liefste meisjes van Laïs, ik vind jullie echt heel tof en ik ken alle liedjes van buiten. Doe zo voort en hopelijk 
zie ik jullie ergens nog eens! karolien xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2002 
Xavier  
Lille-en-Flandre (France)  
 
Après avoir fait découvrir vos chansons dans mon entourage, c'est un véritable triomphe que vous avez 
suscité. Je vous renouvelle toute mon admiration et vous demande, de grâce, de garder votre authenticité et 
de ne pas sombrer dans un commercialisme musicalement correct. Si vous êtes tant admirées c'est 
justement pour votre identité propre que vous défendez admirablement. Notre Vieille Europe et en 
particulier notre terre de Flandre ont bien assez de richesses culturelles et musicales sans se sentir obligé 
de faire des chansons d'inspiration orientales ! Alors de grâce, restez vous-même et continuez à nous faire 
rêver ! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2002 



lien  
aalter (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek kei tof. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2002 
leen de witte  
aalst (Belgium)  
 
het is heel leuke muziek laat het liedje zeven steken is horen 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2002 
leen de witte  
aalst  
 
hio wil er iemand chatten 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2002 
tessa  
grembergen (Belgium)  
 
jo, ik vind de muziek van jullie kei cool. het is echt super hoe dat de liedjes worden gezongen. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2002 
Klesie | http://www.aedo.be  
Gent (Belgium)  
 
Meisjes van Laïs,  
zoals jullie waarschijnlijk al weten heeft AedO zijn eerste (mini) cd uit. 
En de website: dáár is alle recente informatie terug te vinden: ww.aedo.be! 
 
Groetjes, 
KLESIE 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2002 
anneleen  
Lennik (Belgium)  
 
jullie hebben echt mooie muziek!!! dikke kus, anneleentje 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2002 
Marieke  
Gilze (Netherlands)  
 



Was net ff aan het kijken wanneer jullie weer in Nederland komen zingen, maar ik zie er voorlopig nog niets 
bij staan. Jammer, want ik was graag weer een keertje komen luisteren. Komen jullie snel weer deze kant in 
please? Tis al te lang geleden!! Veel suc'6 en ga zo door!  
Liefs, Rieke 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2002 
Liesje & Laurtje  
Gent (Belgium)  
 
mooie cd's!!!!!!!!!! Mooi concert in Dranouter(2001) 
mooie liedjes, maak er nog maar heel veel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
wanneer treden jullie nog eens op? wij willen graag komen. 
vele xxx-kes 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2002 
Aya | http://www.geocities.com/het_droomland/index  
Bertem (Belgium)  
 
hey, 
eeft er iemand ergens partituren van laïs buiten die van nele geerts (houd u kanneke, marider, de valse 
zeeman) laat het mij wete, ik bespeel gitaar dus ik zou dat eel tof vinde. en trouwes wanneer zou messchien 
dat boek uitkomen met partituren van laïs??? 
ik hoop al binnen een jaartje ofzo. 
Maar ja, lat het mij a. u. b. weten ? 
 
x-jes 
 
aya xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2002 
Janneke en Annemieke  
(Netherlands)  
 
hoi annelies, jorunn en nathalie, 
wij hebben jullie al verschillende keren in Nederland zien optreden - iedere keer opnieuw een geweldige 
belevenis - we keken uit naar jullie optreden in spijkenisse begin maart 2003 - hadden zelfs al gereserveerd, 
maar jullie hebben afgezegd..... zo spijtig, wij hopen dat jullie snel weer in nederland gaan touren -  
alle succes gewenst 
Janneke en Annemieke 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2002 
Bobbie en Puck Blommesteijn  
Haarlem (Netherlands)  
 
Hallo, 
Wij vinden jullie muziek echt geweldig. Als jullie in Haarlem komen zitten wij (met onze ouders en ons kleine 
broertje) op de eerste rij. Mijn zusje (Puck) vind zeven steken en dorothea heel erg mooi, en ik (Bobbie) vind 
met name de franse liedjes op de cd Dorothea heel erg mooi. 



Veel liefs Bobbie(13 jaar) 
en Puck(9 jaar) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2002 
laure  
melle  
 
vind jullie een toffe groep doe zo verder 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2002 
Liesbethje !!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Passendale !!!!!!!! (Belgium)  
 
oooooooh , zalige muziek , vooral ," de wereld vergaat "!! Prachtig ! 
kus  
xxxx 
liesbethje 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2002 
Ricardo Miguel Coelho de Brito  
Coimbra (Portugal)  
 
Hi! First of all I just want to say that I have both "Laïs" and "Dorothea" albums.  
My question is: How much time do I have to wait to see you in Portugal or, as a second choice, in Spain. 
Thanks 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2002 
fen  
 
 
super concert à saint germain (avec tri yann ) j ai été emerveillé par votre voix.chapeau  
et tout ça sans musique  
encore bravo 
ma préféré est grand vent 
@+ 
 
*     *     *     *     * 
 
27-09-2002 
lieselot breynaert  
denderleeuw (Belgium)  
 
jullie muziek is :mooi ,prachtig,schoon, 
fantastisch ,formidabel,... 
gewoon gezegt : fantastimastisch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
de groetjes ,lieselot 
 
*     *     *     *     * 



 
25-09-2002 
Ruud  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Kwam hier via Veulpoepers, Bots, Wannes v.d. Velde en We-Nun Henk terecht. Even wat muziek van jullie 
beluisterd. Ik ben meteen verkocht! Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 
Een optredentje in Rotterdam zit er zeker voorlopig niet in? 
 
Groeten, Ruud. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2002 
Stout  
Saint Jans Cappel (France)  
 
Quand vous chantez, mes oreilles fleurissent d'amour ; Quand je vous vois, mes yeux deviennent une 
fontaine de béatitude ; quanq je vous perçois, j'entame ma mutation... 
Laïs leeft, 't is schoon vlamsch te zingen... 
Je zyt wel ekomen thuus. StOUt 
 
*     *     *     *     * 
 
24-09-2002 
floor (nathalie ist fleur)  
vorselaar (Belgium)  
 
gelle zij gewoonweg zaaaaaaaaaaaaaalig. Khem elle oep werchter gezien veureg jaar. Gelle waart kei goe. 
Khoop dak elle nog is life kan zien. Da zou gewoon mega zen. Khoop da ge nog veel muziek ga make. Dan 
kan ek nar nog meer liekes van elle luistere. Ik ken bekan al elle liekes uit menne kop. Allee tot ak elle nog is 
opt podium zien staan. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-09-2002 
nathalie vertommen  
vorselaar (Belgium)  
 
ik vind elle echt kei zalig ik heb jullie cd'kes al duizend keer beluister maar ben ze nog altijd niet beu 
gehoord!!Veel van mijn vrienden kende jullie niet maar dankzij mij zijn zij nu ook grote fan van jullie (smile) 
nog heel veel succes met julllie mooie, prachtige zangcariere!!! 
dikken zoen 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
23-09-2002 
evelien  
zwolle (Netherlands)  
 
heey, ik vindt jullie get top! jullie zijn vorig jaar en dat jaar de voor in nzwolle geweest en ik vond het heel 
mooi, kunnen jullie een mailtje sturen als jullie weer in zwolle komen? jullie zingen egt heel mooi we hebben 
allebei de cd's. Dikke Kuzz Evelien 
 
*     *     *     *     * 



 
22-09-2002 
Wencke  
Vinkem (Belgium)  
 
Jullie zijn echt wel een massa's goeie groep!! Vooral het liedje zeven steken vind ik echt heeeeel goe!! Nog 
veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2002 
Hans Van Dyck | http://www.hansvandyck.tk  
Mol (Belgium)  
 
Hallo, Proficiaat met zo een mooie site. Ook nog heel veel succes met jullie carière's en met jullie leven. Met 
vriendelijke groeten, Hans Van Dyck 
 
*     *     *     *     * 
 
21-09-2002 
Saskia Reinders  
Raalte (Netherlands)  
 
could you please let me know when (if) you have concerts in the Netherlands ? 
thanks a lot , 
Saskia Reinders 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2002 
Hiske Zandvliet  
Dronten (Netherlands)  
 
Bedankt voor de snelle service! 
 
Vriendelijke groet, 
Hiske 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2002 
Annelies Verschatse  
Meulebeke (Belgium)  
 
kvind ulder echt wel ne keisjieken groep! ke junderne muziek leren kenne via via, door nele en in de chiro en 
tis echt sfeerwekkend. moakt moar nog vele liekes bie want tis de moeite wert! 
greetz dadakes 
tweety 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2002 
Hiske Zandvliet  
Dronten (Netherlands)  
 
De liedjes zijn stuk voor stuk hartstikke mooi, ik ben blij kennis gemaakt te hebben met deze muziek! 



Op de site mis ik alleen de tekst van 'de valse zeeman', mijn favoriete liedje. Kan ik daar op de één of andere 
manier aan komen? 
 
Vriendelijke groet, 
Hiske Zandvliet 
 
'De Valse Zeeman' is terug van weggeweest. De tekst is opgenomen in de tekstrubriek - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2002 
lotte  
(Belgium)  
 
sebastien bedankt voor het antwoord e merciekes 
gegroet lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2002 
Bert | http://www.bertnet.be  
Brugge (die schone) (Belgium)  
 
danku voor een mooi deuntje in mijn leven  
et doet me goed echte muziek hier en daar aan te treffen 
 
-Bert- 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2002 
lotte  
(Belgium)  
 
Hey 
een klein vraagje voor dat werk van muziek.wat is de naam van de zangeres die er vaar Nathalie 
was??Noemde ze Eva??en haar achternaam?? 
bedankt 
 
Soetkin Collier. Ze is nu lid van de groep 'Oeda' - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2002 
fred  
mariakerke gent (Belgium)  
 
mijn gedachten, verhalen, opinies over laïs, over hun muziek, hun concerten, enz. herleiden zich tot deze 
ene belangrijke vraag: zouden jullie eens niet geïnteresseerd zijn om op te treden in een kleiner gehucht, 
zijnde ons jeugdhuis. Jullie optreden zal alvast zeker gesmaakt worden door het 'grote' publiek!! 
tnx, en hopelijk tot hoors, 
fred 
 
*     *     *     *     * 
 
18-09-2002 



Sodatune | http://sodatune.webb.be  
(Belgium)  
 
Sodatune zoekt optredens! 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2002 
christophe  
berlaar (Belgium)  
 
ik vind jullie liedje t'smidje gewoon bangelijk!!! ge moet weten,ik zen hardcore freak he 
ma dees is echt wel een goei lieke!!!! 
merci om het te maken!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2002 
Marc  
Perpignan  
 
J'aime ce que vous chantez. 
A quand un concert à Perpignan. Il fait beau et les lieux de concert ne manquent pas! 
A trés bientôt. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2002 
Xavier  
Rijsel (Lille) (France)  
 
Que Dieu soit ici vivement remercié d'avoir donné à notre belle terre de Flandre éternelle l'immense 
privilège de compter en son âme, trois magnifiques déesses aux voix sublîmes. Vous êtes la beauté de la 
Flandre et en la représentant ainsi vous lui rendez un vibrant hommage. 
Bravo pour votre simplicité, votre authenticité et votre fidélité. 
Vlaanderen leeft. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2002 
Jonas De Meester | http://www.aedo.be  
Erembodegem/Aalst (Belgium)  
 
neige site en de groetjes aan harald!!! 
jonas 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2002 
Cindy  
Escaudain (Nord) (France)  
 
Merci pour votre concert samedi 7 septembre à Bellaing, c'était tout simplement génial... 
A quand votre prochain passage dans le Nord? 
 
*     *     *     *     * 
 



14-09-2002 
marlies  
(Belgium)  
 
gezijt gewoon de beste 
 
*     *     *     *     * 
 
14-09-2002 
Nikki Verschueren  
Brasschaat (Belgium)  
 
hey Laïs, 
Ik vind jullie gezang wel mooi zeker als jullie met tweede stem en zo zingen!! ik hoop dat ik later ook zo mooi 
kan zingen als jullie. Want ik ben jullie grootste fan. maar cola is toch beter! (grapje). 
Nikki 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2002 
lotte bogaerts  
Rillaar (Belgium)  
 
Helaba, 
Wij hebben voor muziek weer een opdracht:we moeten ongeveer 10 minuten naar voor komen om over een 
onderwerp te praten en mijn onderwerp is natuurlijk Lais.Je moet ongeveer 5 a 6 minuten praten en de 
ander 4 minuten mag je beeldmateriaal of geluidmateriaal laten horen ofzo.Daarom vraag ik jullie iedereen 
die informatie heeft over Lais(heb ik zelf wel maar hoe meer hoe beter e)of iets wat ik kan gebruiken wilt die 
dat AUB doorsturen naar lottebogaerts@hotmail.com!Doe dat echt alstublieft!!!Alvast bedankt!!En Lais nog 
veeeeeeel succes 
xxx-jes lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2002 
peterurbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Mmm, 
Beste Laïs-website-beheerder, het Chassé-theater staat in Breda en niet in Amsterdam. Deze twee 
plaatsen liggen ongeveer even ver uit elkaar als Turnhout en Ieper.  
Groetjes, Peter U 
 
...en da's inderdaad een behoorlijk eind. We zullen er maar Carré van maken - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2002 
Bram van der Kleijn  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Hoi Laïs ik ben met toeval in aanraking met julie muziek gekomen en ik ben er helemaal weg van en dat 
terwijl ik eigenlijk een Metallica fan ben 8) 
maar ik wou vragen hoeveel albums jullie eigenlijk hebben op het moment en waneer jullie naar nederland 
komen voor een concert 
 
bij voorbaat dank Bram van der Kleijn 



 
(PS julie hebben hoe dan ook stemmen om jaloers op te zijn) 
 
*     *     *     *     * 
 
12-09-2002 
Anne-Mieke  
Wilrijk (Belgium)  
 
ik kan mij toch beschouwen als een fan van jullie. prachtige teksten. zelfs mijn zoontje van 2 is voor jullie te 
vinden. ik zet nog maar een cdeetje op en hij begint al te swingen. kunnen jullie mij op de hoogte houden 
van komende optredens ?? 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2002 
laure lapanne  
poperinge (Belgium)  
 
jullie muziek is heel mooi ik heb een paar liedjes gekopieert ik ben fan van jullie  
zou je graag willen contact met me opnemen? 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2002 
melissa  
(Hungary)  
 
Vooruit!!!!!! Hoe kan ik de eerste Cd van Lais kopen? Ik zit in Budapest! 
 
Je kunt de cd online bestellen via de sites van www.proxis.be, www.wildboarmusic.com of www.azur.be - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2002 
liestje  
damme (Belgium)  
 
hallo lais!! 
jullie zijn een fantastisch, wondermooie groep en daardoor zit ik met een probleempje. samen met een 
ander meisje volg ik zang en we mogen zelf de liedjes die we willen leren kiezen. ik heb overal gezocht maar 
ik vind geen partituren van jullie muziek. kan er iemand mij op de een of andere manier helpen a.u.b.? 
dank u wel, 
veel groetejs 
liestje 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2002 
Barbara Ardenois  
Avelgem-Kerkhove (Belgium)  
 
YO, dag toffe meidjes allemaal! 
Kvond jullie optreden op KRACKrock dit jaar beestig goed! 
Vooral opzij opzij, was heel goed bewerkt! 
Keb jullie vorig bezig gehoord op dranouter en jullie hebben toch veel vooruitgang geboekt! Aan Nathalie 
zou ik nog zeggen, genees vlug want ik heb gezien dat je wat ziekjes was op krackrock, en nu voor de hele 



groep, doe zo verder, maar ja, je hoeft niet naar mijn raad te luistren aangezien ik maar één van de vele fans 
ben ! 
dada, babsie, xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2002 
Clémence  
Vendee (France)  
 
Merci pour votre magnifique prestation à MOUILLERON. Quel régal. Vous êtes géniales. Félicitations, et 
revenez vite en Vendée. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2002 
Abraham Vanzitten (doordenkertje)  
tussen de weien en de koeien en in de buurt v. de kleine kongo  
 
ola line-dance chica  
 
lekker lachen houdt je fit, 
niet dat kwasie diep gespit 
diep is zelden diep genoeg 
op het hoekje is een kroeg 
hef het glas, en lach...het màg 
vier het leven, vier de dag 
Zorg voor lekkere wijn en olijven  
om gezellig de tijd te verdrijven  
en wat lekker bij te kijven. 
 
see you soon. 
jullie zijn de max rakker de stakker makkers  
*     *     *     *     * 
 
09-09-2002 
Guillaume  
Nantes  
 
Je vous ai vues pour la première fois hier, à Mouilleron le Captif mais je vous connais depuis plus d'un an. 
Vos voix sont tout simplement sublimes. La chanson de Brel un délice. Merci de continuer encore 
longtemps. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2002 
mvandewalle  
Lille (France)  
 
Bravo pour ce fabuleux concert samedi 7 Septembre à Bellaing. Vous avez du talent et nous espérons vous 
écouter à nouveau très bientôt. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2002 
André Pestiaux  



Namur (Belgium)  
 
Ik ben franstallig en ik hoor altijd met veel plezier uw cd's. Is dat mogelijk dat u een vertaling van uw liedjes 
doen. Ik begrijp niet het oud nederlands (minj nederlands is niet zeer goed). Dank u en proficiat voor uw 
succes. André. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2002 
Dimi  
Rijkevorsel (Belgium)  
 
Hallo, Sinds jullie begonnen zijn met Laïs heb ik er nog steeds niet genoeg van kunnen krijgen. Daarom laat 
ik jullie cd's meestal meerdere malen achter elkaar spelen. Maar... zou het aub mogelijk zijn om de 
verborgen track op jullie volgende cd achterwege te laten? Want die stilte ertussen is er gewoon te veel aan. 
Ik hoor jullie nu eenmaal veel liever zingen. Nog veel succes en België mag fier zijn om zo'n engelengeluid 
in huis te hebben. Gewoon zalig! xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2002 
tp | http://www16.brinkster.com/peeterstim  
leuven (Belgium)  
 
daarstraks nog interview op Radio 1 gehoord. zie er naar uit de nieuwe cd te beluisteren. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2002 
jan  
kortrijk (Belgium)  
 
Hebben jullie er al eens over nagedacht dat het begin van de tweede CD( Doran) begint met het geluid van 
mijn aflopende wekker? Iedere morgen, als die wekker afloopt, begin ik spontaan Doran te zingen. Het 
ergste-nou ja- is dat ik er dan de hele dag mee in mijn hoofd zit. Dan zeggen mijn kinderen 's avonds "papa, 
heb je weer de wekker niet op 'radio' gezet?" Fantastische muziek hoor 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2002 
Boulanger luc et manon  
Thiant (France)  
 
Fans de Denez prigent, nous avons voulu assisté à son concert à Bellaing-France, la première partie était 
assurée par un trio inconnu de nous. Mais lorsqu'elles se sont mises à chanter ce fut un émerveillement, 3 
voix extraordinaires que Laïs mêle pour créer des sonorités à donner la chair de poule d'émotion. Je 
m'adresse donc aux 3 chanteuses: hier ce fut une révélation, vous êtes GENIALES, on vous souhaite toute 
la réussite que vous méritez. 
a très bientôt car désormais le nom de Laïs ne nous sera plus inconnu et on essaiera de vous suivre car je 
le répète, c'était Genial!! 
Merci pour cet instant de bonheur et bon vent! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2002 
Dieter  



Oudenaarde (Belgium)  
 
Krakrock was gewéldig!Ik heb jullie vanop de 2° rij kunnen bezig horen en zien (knalrode pull...hihi!) en 'k 
heb zelfs een big smile van Nathalie gekregen!Mijn avond kon niet meer stuk...alleen jammer dat Nathalie er 
wat droevig bijstond en "Dorothea" niet is komen opdagen, tot groot spijt van het héle publiek. Bedankt voor 
het schitterende ambianceconcert, ik heb er wééral es van genoten! De groeten daar in Kalmthout xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2002 
liesbet  
damme (Belgium)  
 
laïs, jullie zijn een gewoon zalige fantastische en zoveel meer groep. ik luister altijd naar jullie muziek: voor 
ik ga slapen, als ik leer, als ik men tanden sta te poetsen... stop aub nooit! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2002 
Kelly | http://partyanimal.be/citronela  
Kallo (Beveren-waas- (Belgium)  
 
Hey Laïs 
Op reis heb ik een meisje leren kennen, waar ik echt goed mee overeen kwam, wij zijn allebei zowat in 
dezelfde dingen geïnteresseerd. En zij heeft mij een nieuwe muziekstijl leren kennen... En jullie zaten erbij. 
Ik moet toegeven, het is ff wennen hoor, als je eerst naar r&b luisterd :-) Maar ik vind jullie muziek is echt 
wondermooi, hierbij kom je tot rust... Maar ik heb ook een vraag. Ik en die vriendin zijn erg voor de hekserij 
en iemand heeft verteld dat jullie ook drie heksen zijn. Ik zou willen weten of dat ook zo is. Als dit niet zo is 
moet je je niet beledigd voelen hoor :-) Groetjes, Kelly 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2002 
Marion Kemeling  
Deventer (Netherlands)  
 
Ik wil heel graag naar een concert van jullie komen kijken en luisteren. 
Wanneer komen jullie 'eindelijk weer' naar Nederland toe?? 
 
Veel groeten, tot ziens, 
Marion Kemeling 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2002 
ellen  
torhout (Belgium)  
 
jullie waren heeeeeeel goed op feeling the world!! Ik hoop dat jullie nog veeeel optreden in de omgeving 
Torhout het is de moeite! ik hoop dat ik jullie nog eens bezig kan zien! dada groetjes ellen ....xxxxxxxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2002 
joliene  
aalst (Belgium)  



 
Yee lais, ik wil gewoon eventjes zeggen hoe geweldig ik jullie vind! Bij mij in de klas zitten der veel die 
vinden dat jullie muziek op kerk muziek lijkt en zelfs mijn vriendin haar oudes verbieden haar om te luisteren! 
Gewoon schandalig want het is gewoon te zalig om naar te luisteren! Jammer dat ik jullie moet missen op 
krackrock! groetjes joliene en zeker blijven voortdoen!! xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2002 
Katharina  
Hof (Germany)  
 
Lais - ihr seid einfach genial!!! Ich habe euch in Rudolstadt letztes jahr gehört und erleben können und 
seitdem lässt mich eure Musik nicht mehr los. Jetzt kann ich mit meiner Schwester und einer Freundin eins 
eurer Lieder singen. Es ist zwar wirklich schwer, aber dafür klingts einfach genial, auch wenn wir nicht ganz 
so schöne Stimmen haben wie ihr. 
Falls diese zeilen Dirk aus Schwarzenberg im Erzgebirge liest, würde ich mich freuen, wenn er sich mal 
meldet. Man muss doch die wenigen Lais-Fans in Deutschland kennen, oder? Außerdem ist 
Schwarzenberg gar nicht so weit von meiner ursprünglichen Heimat entfernt. Wirst du dich melden, Dirk? 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2002 
Thomas  
Bussy Saint Georges (France)  
 
Merci oui simplement merci. 
Je suis originaire de Dunkerque donc la Flandre je connais; j'ai du venir en région Parisienne pour le travail. 
privez de racines avec le mal du Pays, c'est pas facile et voilà qu'un ami me prête Laïs et là ... disons que 
pour la première fois j'ai pleuré sur de la musique. Depuis mes grands-parents, personne ne parle plus le 
flamand dans notre famille et pourtant ces textes me " parlent " il y a une emotion, un folklore qui se 
transmet. Et même à des lieux de chez moi, j'ai toujours une ancre en Flandre et s'il n'y a pas de rouli dans 
mon bateau c'est sûrement grâce à vous.Enfin je m'eternise ..... donc simplement merci et bon courage car 
vous êtes promises à un grand avenir. 
 
PS : Serait-il possible d'inclure au site une rubrique boutique où je pourrais envoyer des amis achetaient les 
Cds car les majors ne vous distribuent pas encore :-). 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2002 
Kurt  
Schoten (Belgium)  
 
Mijn vrouw en ik zijn in ons leven nog maar naar 2 concerten geweest. Vorig jaar Dranouter en nu naar 
Feeling The World. Telkens voor Laïs. En we zullen jullie blijven volgen. Hopelijk haalt de cover van "Opzij" 
ook één van jullie CD's. 
 
Nog veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2002 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 



Hey laïs! Nog enkele dagen en dan...KRAKROCK!Ik kijk er al enórm naar uit, hopelijk mag ik wééral eens 
met mijn mond open van de verbazing jullie aan het werk zien en horen. Ik heb nog 2 vraagjes...1) Zouden 
jullie op Krakrock please "Tina Vieri" en de Ballade van Boon" kunnen zingen? en 2) al enkele keren vroeg 
ik of jullie ons een site,boek...ik weet niet wat kunnen aanraden om folkteksten en/of 
folkmuziek(partituren...) uit te halen, want wij zijn hopeloos op zoek en zouden graag doorgaan met ons 
groepje. Alvast bedankt en tot op ...."We love you!"....Krackrock. Dieter -xxxxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2002 
Lieven  
reninge (Belgium)  
 
Ik zag jullie laats in feeling the world, het was de derde maal dat ik jullie live zag, jullie muziek is gewoon 
fantastis 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2002 
Yolanda  
Guadalajara (Spain)  
 
Tenéis unas voces perfectas. Espero que pronto editéis un nuevo disco en España o que paséis de gira 
cerca de mi ciudad. Besos. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2002 
François Melchior | http://www.fm69.be.tf/  
Remicourt (Belgium)  
 
Ik heb jullie om Hoei gehoord en ik heb het heel mooï gevonden. 
***************************** 
Je vous ai découvertes au Festival d'Art de Huy et j'ai été séduit par la beauté de vos chansons. J'aime 
beaucoup ces harmonies et ces chants a capella. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2002 
Holger  
(Germany)  
 
Thank you for your fantastic concert in Huy. 
It was the first time I saw you live and your beautiful voices were giving me goose-flesh several times and I 
still get it when I think of the concert. You are just great. 
All the best, 
Holger 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2002 
Gerlinde  
Brasschaat (Belgium)  
 
mensen zeiden soms dat hoe dat ik zing een beetje leek op de steil van Lais en dat ik later een groepje zou 
moeten vormen zoals Lais dus ben ik eens gaan zien wat Lais eigenlijk is en hoe 'n muziek julli maken en ik 



moet zeggen dat deze muziek Prachtig is en dat ik er wel wat van heb ik heb cd's gekocht en luister uren 
naar Lais tijdens ik studeer in mijn kamer. Maar zelf een groepje vormen leek mij toch niet zo'n goed idee... 
groetjes linde 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2002 
Dirk  
Schwarzenberg/Erzg (Germany)  
 
Liebe Jorunn, Annelies und Nathalie, 
Ich bin eurer grandiosen Musik und euren wunderbaren Stimmen zum ersten Mal während einer 
Frankreich-Reise im Jahr 2000 sozusagen "blind" begegnet. Nach dem "Zufallskauf" eurer Debüt-CD bin 
ich total begeistert von dem, was ihr macht. Vor allem imponieren mir die Klangfülle der mehrstimmigen 
Arrangements, die instrumentale Begleitung und nicht zuletzt eure Entscheidung, im wesentlichen auf 
Flämisch zu singen, was phantastisch klingt, selbst wenn man nur Bruchstücke "versteht". Der vorsichtige 
Einbau irischer,englischer, bretonischer und französischer Titel gefällt mir auch sehr gut, und ich kann euch 
nur bestärken, auf diesem Wege fortzufahren!! 
Leider wart ihr bisher nicht in Deutschland zu hören (oder ich habe es verpasst). Es wäre schön, wenn euch 
euer Weg einmal hierher führen würde!!! Viel Glück und Erfolg weiterhin für euch! Herzlichst, Dirk 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2002 
Stephanie  
De panne (Belgium)  
 
hallo laïs, zalige muziek dat jullie maken! ik en een vriendin zitten altijd de liedjes te zingen en met de 
djembe achter te spelen! zalig gewoon! bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2002 
cornelie hordijk  
zuid-holland (Netherlands)  
 
hallo Laïs! 
jullie versie van het oorspr. 17e eeuwse le loup le renard et la belette is werkelijk heel mooi. ik heb de tekst 
gedownload om te gebruiken voor de opening van ons schooljaar. ik ga mijn brugklas het lied laten 
instuderen om a capella te zingen.  
veel groetjes, cornelie hordijk 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2002 
hanne  
brugge (Belgium)  
 
Hoipippeloi 
ik vind jullie muziek echt mooi ik heb jullie nog nooit zien optreden maar als jullie ooit in brugge optreden 
kom ik zeker en vast kijke verwittig me er maar van  
doeoeoeoei 
vel groetjes van hanne 
 
*     *     *     *     * 



 
30-08-2002 
vanderstraeten jens  
lokeren (Belgium)  
 
hallo meisjes 
ik ben je grootste fan 
ik hou van jullie en luister naar elk liedje dat op de televisie komt 
zelfs als mijn broer naar iets anders wil kijken en het bakje afpakt dan slaag ik hem verrot 
sluukes 
xxxxxxxxx 
veel groetjes 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2002 
Christiaan Narinx | http://www.xanga.com/home.asp?user=Necroman  
Mortsel (Belgium)  
 
Ooit gedacht aan keltisch te zingen... accapela is sinds eeuwig en nog steeds de enige en meets 
indrukwekkende vorm van zang, gaat zo voort en strijd voort voor de folkloristische manier van zing, ze 
spreekt enorm aan. Laat ons niet in de steek, ontneem ons nooit onze basis en vooral, geniet van je werk... 
je heb recht op trots en voldoening, ruimschoots zelfs. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2002 
Floor Fagel  
Driebergen (Netherlands)  
 
Hey, schone dames. 
Ik luister met veel plezier naar jullie mooie gezang. Wanneer komt jullie nieuwe CD? 
Ik zit met smart te smachten. Wanneer treden jullie in Nederland op? Of in Gent want ik ben Gentgek! Willen 
jullie mij op de hoogte houden over de optredens en festivals? 
Veel Lieve Groetjes van Floor 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2002 
Maaike | http://Falling-Angel.cu2.nl  
(Netherlands)  
 
OH yeah!!! had toevallig een nummer van jullie gedownload... echt super... meteen albums aangeschaft :-) 
heb zojuist een nummer van jullie gevonden "NOI" die is echt heel mooi en staat niet op een album... wie is 
de zanger die hierin zingt...??? 
Kuzziez 
 
'Noi' is een duet van Laïs met I Muvrini (Corsicaanse groep) en vind je op de cd 'A Strada' (2000) van I 
Muvrini - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2002 
le renard | http://www.voxmusica.be  
Rousselaere (Belgium)  
 
Net zoals wel meer (jeugd)koren dat waarschijnlijk wel doen, wagen ook wij ons aan een versie van 't 



smidje. Of we zullen het toch proberen, want een troep van 70 jongens, meisjes, mannen en 
ongedefinieerde levensvormen hebben nu eenmaal een andere 'sound' dan drie jonkvrouwenstemmen... 
 
We zien wel 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2002 
Hazel  
Kortrijk (Belgium)  
 
Hoi, 
Heb jullie ooit eens gehoord op Dranouter, en jullie optreden was echt fantastisch! 
Gewoon schitterd hoe jullie die stemmen kunnen samenbrengen, 'k Ben heel weg van jullie muziek, meiden 
'k wens je nog  
veel succes toe...! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2002 
sanne  
zoersel (Belgium)  
 
ik heb jullie zo pas een beeteke lere kenne en ik vind jullie bangelijk. nu was mijn vraag: wanneer komen 
jullie nog is in de buurt van antwerpen optreden? want ik wil jullie sow graag is live horen 
dikke kus 
sanne 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2002 
Jaap | http://www.jaap.nu  
Zaanstad (Netherlands)  
 
Hallo Lais !! 
Mooie muziek, mooie stemmen, ik hoop jullie een keer in Nederland te kunnen horen. 
Mijn favorieten: Belle, Benedetta, 't Zoutvat en le Renard et la Belette..... hopelijk tot ziens ! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2002 
veerle  
 
 
hallo lekkere meiden, ik vind jullie super! (en jullie muziek ook wel een beetje)! tot in den draai!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2002 
Jean  
Huy (Belgium)  
 
Merci pour votre beau concert à Huy. Ce fut la troisième fois que je vous entendais. La première fois que je 
vous ai entendu, c'était au bar du "festival de musique folk et tradition" à Héron (Huy) il y a bien longtemps 
maintenant... Mais toujours votre musique est aussi envoutante... 
 



Encore un mot pour saluer votre magnifique rappel à Huy... 
 
Longue vie à votre chouette groupe 
Jean 
---- 
 
Dank jullie voor uw prachtige koncert in Huy. Het was het derde keer ik heb u gehoord. De eerste keer was 
aan een bar in een festival van folk musiek in Héron (Huy) een lange tijd verleden nu. Maar jullie musieke is 
altijd "envoutante". 
 
Nog een word om jullie te danken voor deze mooie "rappel" in Huy. 
 
Lange leven aan jullie groep... 
Jean 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2002 
Liselot  
Beauvechain(Bevekom) (Belgium)  
 
Hoi Laïs, 
 
Ik vind jullie echt supper goed! 
Ik heb de 2 CD's en t'smidje ken ik al van buiten! 
ik heb jullie leren kennen door een vriendin en ik zou willen vragen of jullie eventueel nog andere sites 
hadden! 
 
zie op de faq-rubriek (?) onder hoofding 'fanpages' - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2002 
Marlieke  
Maasdam (Netherlands)  
 
Jullie hebben echt geweldige stemmen!!!!!!! 
Maarre, waarom zijn jullie nog zo onbekend in NL en is het zo moeilijk om aan jullie cd's te komen in NL? 
 
Ga zo door!!!!! Maar dan met wel iets meer optredens in NL 
 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2002 
Heike  
Antwerpen (Belgium)  
 
Gewoon de max!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2002 
francesca  
antwerpen (Belgium)  
 



hoi  
aan jorun doe de goeten aan tjorven plaes 
supper coole groe 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2002 
Saskia  
Wageningen (Netherlands)  
 
Hoi dames van Lais, 
Jullie muziek vind ik echt heel erg goed. Ik heb alletwee de cd's, maar waarom treden jullie zo weinig in 
Nederland op. Meestal hoor ik het pas achteraf, dat jullie ergens opgetreden hebben.  
Groeten, Saskia 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2002 
Marieke  
Geraardsbergen (Belgium)  
 
Hey Laïs 
Ik ben wel een grote fan van jullie maar ik heb nog nooit de kans gehad een concert bij te wonen. Maar 
volgend weekend(30/31 augustus 2002)kom ik naar Torhout enkel omdat jullie op de affiche staan. Geef er 
daar maar een ferme lap op dat ik nog lang kan nagenieten. 
Groeten en doe zo voort 
Marieke 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2002 
patricia  
essen  
 
ik wou even vragen wanneer de nieuwe cd uitkwam. Waar kan ik ergens het singeltje van t'smidje vinden en 
van de ballade van boon? 
 
't smidje: ev. via azur (www.azur.be), proxis (www.proxis.be) of bij Laïs zelf (na optreden) 
ballade van boon: enkel nog op cd - soundtrack van 'vergeten straat' - ev. via azur of proxis (zie hoger) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2002 
Vincent et Charlotte  
St-Leu-La-Forêt et Taverny (France)  
 
Non non Marie tu n'es pas la seule francophone à la connaître, la preuve elles font des concerts dans toute 
la France ! :o) 
En tout cas nous sommes d'accord, c'est un groupe fantastique et elles chantent toutes les trois 
merveilleusement bien !  
Nous attendons avec impatience de les voir (enfin) en concert près de chez nous !  
 
Bonne continuation pour le groupe. 
Charlotte et Vincent. 
 
*     *     *     *     * 



 
24-08-2002 
Marie  
Tournai (Belgium)  
 
Je suis peut-être la seule francophone mais j'ai adoré dès que j'ai entendu ces superbes voix. Je tiens à les 
féliciter et à leur souhaiter bonne chance pour le futur.  
Gros bisous et merci. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2002 
Jan  
Oosteeklo (Belgium)  
 
fantastisch!  
Meer hoeft er echt niet te staan, doe zo voort! 
 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2002 
Jos | /  
hillegem (Belgium)  
 
hoi,Laïs en co,dit is echt een zeer goede folk groep een trots van België en daarom deze vraag,wie er 
tablaturen heeft van welk liedje dan maar ook van Laïs zeker doormailen men adres staat hierboven thnx!!! 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2002 
Kelly | http://groups.msn.com/funzone1  
Sint-Gillis-Waas (Belgium)  
 
Hey Laïs, 
ik wou gewoon even zeggen dat jullie geweldig zijn!!!! Ik ben al naar heel veel van jullie optredens gaan 
kijken en die waren echt super!!!!! Maar weten jullie soms hoe ik aan de tekst van Noi kan geraken??? 
 
xxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2002 
Annelies  
Aarschot (Belgium)  
 
Hallo, 
ik vind jullie muziek echt kei goed!!! Op kamp hebben we er een volksdans op moeten doen, en het was echt 
mega-tof!! Kunnen jullie niet eens komen optreden in de buurt van Aarschot of Leuven ofzo?? Heel hart 
bedankt!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2002 
Lise | http://www.looknmeet.com/lotterken  
Kalken (Belgium)  



 
Beste Laïs, 
 
Ik vind jullie een enorm goede groep! 't Smidje vind ik een geweldig nummer!! Ook de andere nrs vind ik echt 
super!  
Wanneer ik op kamp ben met de kaj, wordt 't Smidje altijd gedraaid op fuiven en dan danst de hele bende 
mee!! Ik wens jullie nog heel veel succes met jullie carrière! 
 
Liefs, 
Lise xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2002 
jenny  
lierop (Netherlands)  
 
allerliefste dames van laïs. 
ik ben echt een enorme fan van jullie. echt waar, ik vind jullie geweldig. ik kom zo vaak naar optredes toe als 
dat ik kan maar nou heb ik een probleem..: het komende jaar zal ik in Engeland gaan wonen. zouden jullie 
niet een op kunnen komen treden daar in de buurt van Brighton ofzo??? dan zou ik jullie geen jaar hoeven 
missen... 
dankjulliewel voor de heerlijke muziek.. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2002 
Meka  
minneapolis (United States)  
 
Your music is wonderful..now I need to visit Europe sometime, and see a live concert. *chuckles* 
 
~Meka 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2002 
Jan Dheedene  
Anzegem (Belgium)  
 
Wel, ik ben eigenlijk helemaal geen Laïsfan, en zal dat waarschijnlijk nooit worden. Je vraagt je nu af 
waarom ik dan deze site bezoek, wel omdat min vriendin zo gek is van jullie, terwijl ik daar altijd moet mee 
lachen.Ten slotte ken ik maar een paar nummertjes van jullie en er is er maar eentje dat ik echt graag hoor 
(da op de laatste Pure Music), dus jullie trekken me op een bepaald vlak wel aan, en ik doe ook wel mijn best 
om er wat in te komen. Eigenlijk ben ik helemaal niet aan folk, mits de pogingen die ik onderneem daar wat 
aan te doen.  
Maar wat wil je, mijn oren zijn nu eenmaal afgesteld op luide gitaren en kapotte stembanden. Niks aan te 
doen. 
Ik wens jullie alleszinds alle succes en vooruitgang toe.  
misschien moet ik wat meer boeken lezen over de middeleeuwen! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2002 
Freek pieters  
Eeklo (Belgium)  



 
Zalige muziek!!! 
Ik zou zo zeggen: Laat die liederen maar komen! 
Heel veel groeten van deze jongeheer, Freek 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2002 
Sofie  
Mechelen (Belgium)  
 
joe de manne, 
wanneer treden jullie nog is op in Mechelen? dan kom ik zeker!!!!!!!!!!!! 
jullie hebbe bangelijke liekes gewoon de max ! 
allez de groetjes uit Mechelen ! 
!!!!!!!! Sofie !!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2002 
debbie  
deinze (Belgium)  
 
keb gewoon een vraagske, den tekst van "de wereld vergaat" is blijkbaar van de site verdwenen. Dit vind ik 
zeer jammer, want kvind da een vree goed liedje. Kan anders iemand mij eventueel deze tekst bezorgen? 
Dank u 
 
"De wereld vergaat" is terug opvraagbaar in de tekstrubriek - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2002 
Roland Engelsma  
Brussel (Belgium)  
 
Een kijk op de geschiedenis. De eerste cd (1998) was er een die er mocht zijn een die niet te veel trucages 
bevatte en ook niet te veel samples. Je kon op die cd, als je aandachtig luisteren horen dat er drie stemmen 
aanwezig waren en dat maakte, op mij toch, een groote indruk. Naar mijn aanvoelen zijn drie stemmen die 
iet wat appart overkomen nog altijd het mooiste dat er bestaat. Op Dorothea wa dit al minder: meer samples 
en de stemmen lagen dichter bij elkaar. Ook wat te wijnig a cappela-nummers, maar de muziek bleef even 
goed. Ook deze cd had iets speciaals nl: de bluper op het einde van de cd. Ook was de mannelijke stem in 
Belle geen slecht gedacht net zoals Gabriel Yaqoup die Le Grand Vent iets vreugdevols. Daartussenin was 
de Balade ban Boon ook weer iets om trots op te zijn. Tulie mag er zeker wezen maar de vertie van De 
Wereld vergaat op minkpop is iets om zo snel mogelijk te vergeten. Het klinkt gewoon afschuwelijk en dan 
Nathalie die op een gegeven moment zo hevig naar adem moest happen. Toch maar niks. Ik ben niet op die 
optredens geweest maar tegenwoordig vind je veel op het internet. Je zal mij op het eerste beste concert dat 
ik kan meepikken wel vinden omdat ik een Laïs-concert beschouw als iets dat ik zeker moet gedaan 
hebben. Zo ik gaa jullie hier laten en hoop snel iets te horen. Groetjes Roland. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2002 
Michelle Corbeau  
Den Haag (Netherlands)  
 
Ik sluit me aan bij de dame hiervoor: wanneer komen jullie weer in Nederland? Of anders in het Vlaamse 



land, dan komen we ook gewoon hoor. Voor het nieuwe seizoen heb ik nog geen concerten op de planning 
gezien. Ik neem aan dat jullie volgend jaar toch nog wel optreden???? 
 
We willen jullie graag nog een keer (of 10) zien.... 
 
Groeten 
Michelle 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2002 
Tine  
Ieper (Belgium)  
 
Hallo, 
In 1999 had ik jullie lied " t' Smidje" hier en daar een keer gehoord. Mijn vriendin was ooit eens op kamp met 
de KSJ Elverdinge geweest en een dansje op gemaakt. Al vlug kende de hele klas het dansje. Zeer leuk 
trouwens. Jullie zijn een zeer leuk groep. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2002 
Nienke Heijdra  
Den Haag (Country not listed)  
 
Hallo, 
wat een geweldige muziek maken jullie!! Echt super. Ik ben degene die jullie mij bekend heeft gemaakt erg 
dankbaar! 
Wanneer komen jullie weer naar Nederland? 
Ik ben er zeker bij. 
Gegroet en houdoe, nienke. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2002 
sarah cornelis  
werchter (Belgium)  
 
Ongeveer 3 jaar geleden bevond ik mij op een gezellig Aarschots terrasje waar ik voor't eerst een prachtig 
nummer hoorde op de achtergrond. Ik was zwaar onder de indruk en vroeg onmiddellijk naar de naam van 
de dragers van die prachtige stemmen. Van toen af hebben jullie mijn hart gestolen .Luidkeels zing ik jullie 
nummers mee telkens ik ze hoor (alleen bijlange nie zo goed als jullie,hihi) maar gewoon telkens die 
razendsnelle ,soms vreemde woorden (na veel oefenen)juist te kunnen nazingen geeft mij een kick. 
 
MEIDEN jullie zijn FANTASTISCH!!! 
En ik een reuzegrote fan!!! 
Maak nog maar veel leuke nummers zodat ik mijn kattengejank nog wat kan bijsturen(zo erg is het nu ook 
wel niet) 
 
Heel veel succesvolle groetjes, 
Sarah 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2002 
Jolijn  



Den Helder (Netherlands)  
 
Op Lowlands 1999 heb ik jullie voor het eerst gezien. Kippevel kreeg ik! Jullie zongen daar het nummer 
"schoenenlap". Is dit ook ooit op een cd uitgekomen? 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2002 
charlotteken van lierde | http://groups.msn.com/kewlegamersk8ter  
nieuwerkerken (Belgium)  
 
Aaaaaaaaah!!! Laïs is nog altijd de max he!!! 
spijtig ma ik eb ulder ni kunne zien op de lokerse feeste :-( kzat in centerparks me mijn ouders :-( misschien 
volgend jaar!! ma ik em iemand lere kenne via deze site é!! LEUK!!! Allé baai hé!!! slukes!!!  
Tot volgend jaar é hopelijk!!! 
see ya!!! ciao!!! au revoir!!!! bye bye!!! 
doei!!! slu!!!! 
daaaaaaaaaaaaaaag!!!! 
Charlotte!!!! 
 
PS: laïs rules 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2002 
lore  
moorsele (Belgium)  
 
hoi ik wil gewoon zeggen dat ik via jullie een nieuw(e) vriendin/contact heb 
mercitjes!!!! 
greets 
hatsjikoebadorpix 
contacteer mij 't is gelijk wiene 
LOREKETJE@HOTMAIL.COM 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2002 
Wil  
(Netherlands)  
 
Vooral Barbagal is groots!! Echt geweldige muziek. Treden jullie ook wel eens op in Nederland? Ik ben van 
de partij! 
Groet, Wil 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2002 
Anoniem  
(Belgium)  
 
Jullie zijn toverachtig! Ik vind de beteknissen van sommige liedjes zo dromerig. Toen ik de vertaling van Tina 
Vieri las moest ik even met mijn ogen knipperen. Ik hou erg veel van jullie muziek. Ik vind dat jullie goed 
bezig zijn om de oude teksten te laten leven! Ga asjeblieft zo verder! 
*     *     *     *     * 
 



18-08-2002 
Bo  
Kontich (Belgium)  
 
kheb een live optreden van jullie gezien ,écht geweldig,khed ook alle cd's.x x x-kes en hugs van Boke 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2002 
Bo  
Kontick (Belgium)  
 
ik vvind alle leidjes gewoon geweldig mooi. 
En heb al een optreden gezien in lier in het cultureel centrum de mol. 
groetjes van Bo.x x x-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2002 
tsjolleke  
moerbeke-waas (Belgium)  
 
gulle zijt gewoon de max.ge waard beestig goed op de lokerse feesten!!tata tsjolleke 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2002 
andreas  
zeveneken (Belgium)  
 
lieven laispoezies !!! :-) :-) :-)  
jullie muziek is zooooo mooi !!!!! 
jullie zijn precies 3 zingenden poesjes maar dat is wel positief bedoelt omdat een poes mijn lievelingsdier is 
en mijn zus kunt ook mooi zingen en jullie hebben ook de groeten van mijn broer die noemt francis. 
daaaaaaaaaaaaaaag 
andreas 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2002 
Nikky  
(Belgium)  
 
Ik ben 12 jaar en ik ga op kamp met de cm, daar hebben we een volksdans op 't smidje!!! 
Een heeeeeeel tof liedje! 
 
xxx-jes, Nikky 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2002 
christophe, sophie et khéa  
reims (France)  
 
Merci pour votre sublime concert à Châlons en Champagne. Nous avons découvert une musique 
envoûtante et des mélodies enchanteresses. Longue vie à votre groupe. 



 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2002 
Hanna  
Rhenen (Netherlands)  
 
Hallo Lais, 
Jullie muziek is heeeeeeeeel leuk!!!!!!!!!!!!!!! 
Vooral het zeven steken lied=pijnlijk is heel erggg leuk!!!!!!! 
 
Groetjes,Hanna 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2002 
Katharine | http://aslpage.com/enya  
Kapellen (Belgium)  
 
Hey Kathalieke ! k' ben t' dochterke van Ritta, dus ge zult mij wel kennen :) Wanneer zien wij u nog eens ? 
want m'n beste vriendin wilt maar niet geloven dat ik u ken, zij is namelijk een fan van Laïs . 
kusjes, Katrientje 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2002 
GEUZE | http://www.geuze.org  
François (France)  
 
Bonjour, A quand un DVD ou un live des FABULEUX concerts ? 
 
Amicalement 
François 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2002 
Dashurija  
Shtime (Albania)  
 
actually i'm from Kosovo... but that wan't in your list... 
I just wanted to say i really like your music and you should go on like this... 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2002 
 
 
 
echt vreee sjeike muziek en toffe teksten!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2002 
Niels | http://users.pandora.be/sharknet  
Beveren (Belgium)  



 
Ga zo door laïs, toffe muziek, mooie samenzang!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2002 
Taverne | http://www.massif.be.tf  
Braine-l'Alleud (Belgium)  
 
Hallo Laïs, 
Jullie zijn fantastisch !!! 
Sinds één jaar dat ik jij bekend, heb ik nooit een andere groep zoals jullie gevond. 
Ik wasaan jouw concert te Lokeren... Het was zo toverachtig dat toen ik jij t-shirt heb gekoopt heb ik niet 
gezien dat het een meisjes t-shirt was !!! Maar het is niet zwaar. Het gaat goed met een van mijn broeken (ik 
doe mijn kleren mijnzelf... Als je iets original en op uw precies maat wil, schrijf me @ cedric@leprisme.be !) 
Bedankt voor alle jij tonen. 
PS: Sorry voor mijn Nederlands, ben ik franstalig. 
A+ Ciao Ced. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2002 
Vancayseele Sharon  
Oostduinkerke (Belgium)  
 
Beste laïs, 
IK vind jullie muziek heel mooi jullie zijn mijn lievelings zangeressen en ik heb alle 2 de cd's en als de 3de uit 
komt koop ik hem dereckt en ik zo heel graag eens naar jullie concerten komen vele groetjes en kusjes 
Sharon 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2002 
Julien  
BELLAING (France)  
 
Salut a toute trois!!! 
je ne vous connais pas mai j'espere que vous allé enchanté le coeur de mon petit village lors de la fete 
médievale le 8 septembre 2002. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2002 
Olivier Podevins  
Frankfurt/Main (Germany)  
 
beste Lais, 
hartelijk bedankt voor de mooie melodien en teksten. Dankzij jullie blijft een stukje Belgie bij me. 
Beste groeten uit Duitsland 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2002 
Margriet  
Poperinge (Belgium)  
 



hey!  
Jullie zijn echt massa's goed! don't stop de music! Ik bewonder echt jullie talenten! Doe zooooo vooooort!!! 
nen helen dikken zoen Margrietje  
ps: komen jullie nie eens dicht bij ons optreden da zou echt fantastisch zijn, volgend jaar op markt-rock 
Poperinge misschien????xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2002 
Emily Brosens  
Vaartkant Links 35 (Belgium)  
 
beste lais ik ben blij dat jullie zo mooi zingen en mooie liedjes maken ik kom naar torhout 
ik hoop dat jullie zo voort doen en nog veel samen de jaren doorbrengen met jullie groep natuurlijk  
 
daaaaaaaaaaaaaaag Emily 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2002 
Hanna  
Rhenen (Netherlands)  
 
Hoi iedereen,Lais is gewoon hele leuke muziek!!!!!!!!!!!!!! 
Waarneer treden jullie nou een keer in Nederland,dicht bij Rhenen Utrecht,op? 
Alsjeblieft!!!!!!!!! 
 
Groetjes,Hanna 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2002 
hootchie  
arnhem  
 
ff zeggen hoor mooi optreden in lesneven.... alleen beetje jammer van die "budet" :=) 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2002 
Mickaël  
Lesneven (France)  
 
Après avoir découvert Laïs par l'intermédiaire de l'album, ca a été une grande joie pour nous (Comité des 
Fêtes de Lesneven) de vous accueillir sur scène. Le spectacle était superbe... Trois voix a capella, c'est 
magnifique... Merci aussi aux musicos qui donnent une autre dimension au chant. Au plaisir de vous 
retrouver bientôt... 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2002 
Didi  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Met ons folkgroepje kijken wij enórm op naar jullie, Laïs!!! Bijna Krakrock, hou jullie maar vast! Nog steeds 
zijn wij op zoek naar folkteksten en/of -muziek, maar nergens vinden wij iets interessants...jammer, als jullie 



daarop geen atnwoord geven, is dat misschien wel te verstaan, maar tóch zou het zooooo fantastisch zijn 
moesten jullie ons een duwtje in de rug kunnen geven. Hopelijk tot op Krakrock (1°rij!!!) -xxxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2002 
esther  
hoboken (Belgium)  
 
hi,sinds een jaar of twee ken ik lais toch al wel en ik ben echt helemaal onder de indruk!!ik hoop dat jullie nog 
lang doorgaan. 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2002 
flanker  
St-truiden (Belgium)  
 
Na Transvision Vamp, met Wendy James, van eind jaren tachtig, is LAÏS het beste wat me is overkomen 
qua muziekaal genot. Jammer dat ik het nu pas ontdekt heb. Maar in de toekomst zal ik weinig missen. Don't 
stop the music!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2002 
smagge  
hoboken (Belgium)  
 
hey lais bangelijke muziek zeker die van de wereld vergaat jullie gaan het echt maken 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2002 
Yannick | http://deltapro.mine.nu  
Laakdal (Belgium)  
 
7 steken is een keigoe lieke, echt goeie muziek --> zeker nie stoppen!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2002 
Eva | /  
Buizingen (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek echt heel prachtig en luister er heel graag naar zalig doe zoo voort 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2002 
Silvia & Jérôme  
Tréflévénez, Finistère (France)  
 
Superbe(s) !  
Nous rentrons du concert que vous avez donné à Lesneven, et il m'est arrivé une chose dont je n'en reviens 
toujours pas : vous m'avez fait pleurer, les filles, rien que ça !  
Continuez à toucher les âmes comme ça, cela donne l'espoir que nous pouvons améliorer ce monde !  
XXX Silvia ( aussi née la St. Valentin ;-) ) 



 
Je vous remercie de vos hommages à Jacques Brel (Marieke, Grand Jacques) qui sont vraiment superbes 
! Le concert de Quimper était lui aussi génial et j'attends avec impatience celui de la Roche sur Yon !  
J'espère que vous reviendrez souvent en Bretagne !  
Amitiés, Jérôme 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2002 
charlottuhhh  
 
 
k'hoor uw muziek heel graag ! en k'vind u 'n steile groep,de look,de klere...gewoon geweldig! 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2002 
bregje  
Kapelle o/d Bos (Belgium)  
 
HALOHA!! 
 
ik vind het gewoonweg PRACHTIG , KEI goe jullie muziek !! ik zing ook meestal jullie liedjes !! ik heb 
gezongen op familiefeestjes NATUURLIJK jullie liedjes!! 
GEEF ER NOG EEN LAP OP !!!! 
en doe zo VOORT!! 
xxxxxxxxxxxxxxxx  
bregje 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2002 
Gabriela Belmar  
Ciudad de Mexico (Mexico)  
 
I met you becouse a consert I saw in International TV, you are wonderfull. 
I´m looking for your CDs in my country, and I hope I will find them. 
 
Recevie my love and admiration for your excellent work. 
 
Gabbi 
 
(my english is not good, sorry) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2002 
Roosje  
zeist (Netherlands)  
 
hoi, 
ik ben een hhhheeelllllleeee erge fan van jullie. 
ik draai niks anders dan lais thuis! 
doei, 
 
*     *     *     *     * 
 



09-08-2002 
ons bie  
Sint-amands (Belgium)  
 
hey, 
k vin ulle muziek echt zo zalig he,k ken al ulle liekes al. Echt fantantisch! Blijft nog ma wa jare voortdoen zen. 
Salukes -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2002 
Eva & Tine  
Poperinge (Belgium)  
 
Hoi, 
Wij vinden jullie muziek prachtig, in dranouter vorig jaar waren jullie fantastisch, we luisteren veel naar jullie 
liedjes en zingen ze ook zelf. 
We hebben ooit "het zoutvat" gezongen op een klasfeestje en we kregen een uitbundig aplaus. En vorige 
week zongen we jullie liedjes op de metro in Parijs. 
We hopen dat jullie nog vele leuke liedjes zullen maken, want de volgende cd's willen we zeker ook kopen!! 
Veel succes!! 
Daag 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2002 
Rickje | http://www.znl98.tk  
Langenboom (Netherlands)  
 
Hoi, 
 
Is het niet mogelijk dat jullie volgend jaar weer eens op Rock Werchter staan. Wij gaan ieder jaar naar 
Werchter. 2 jaar geleden kende ik jullie niet en heb ik jullie niet gezien. Vorig jaar waren we verhinderd en dit 
jaar waren jullie er niet.......... 
Ik zou jullie trouwens ook wel eens iets samen willen zien doen met DAAU of An Pierle......of zeg iets heel 
geks... 
Maar goed...ga zo door meiden....kijk alweer uit naar album 3 en ook om jullie toch eens te zien ! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2002 
bart  
haaltert (Belgium)  
 
elkemalen dat ik jullie muziek op tv zag heb ik tegen mezelf gezegt je moet die muziek gaan halen het is echt 
super en eidelijk heb ik het. het is echt machtig!ok ik hou normaal van rock muziek maar jullie muziek is 
gewoon hemels rust gevend, ontspanend, folkloris, gewoon NICE! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2002 
Steven Van der Sype  
Zelzate (Belgium)  
 
Wat een Lokerse Feesten!!! De harde Laïs-kern van Duinen-Heide v.z.w. wil jullie bedanken voor de 
prachtige muziek en de feërieke avond. Als jullie nu eens willen weten wie die 4 mensen waren die al hun 



enthousiasme voor jullie hadden opgespaard: Freya, Eric, Charlotte en ikke!!! Wel leuk dat jullie even 
begonnen meeswingen met ons op de DJ-muziek voor dat het optreden begon, ook al was het maar vanuit 
de coulissen.... 
 
Blijf voortdoen zoals je bezig bent, 
en de wereld zal aan jullie voeten liggen! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2002 
Sara Guinness  
Antwerpen (Belgium)  
 
yo nathalie ik ben je kleine achternicht sara guinness en bompa guy lambrechts zegtda ik kei hard op u lijk 
en ik eb u cd gekrege van bompa en ik vind 7 steke het mooiste lieke love you xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 
ses sara guinness 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2002 
fieneke  
Zemst (Belgium)  
 
ik vind laïs gewoon de beste en ik hoop dat ik ooit naar een optreden van jullie mag komen kijken! ik heb 
gelzen in het gastenboek dat iemand van 12j schreef: "niemand van mijn leeftijd kent jullie." awel dat is dus 
ni waar ik en mijn 3 vriendinnen Ellen,Ansje en marian zijn fan van jullie en wij zijn ook nog maar 12. 
ik vind jullie echt kei goed en ik heb jullie cd ik vind 't smidje, de 7 steken, Dorothea, le renard et la belette, 
houd u kanneke de mooiste liedjes veel kussen fiene 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2002 
RONNY  
 
 
LAIS is het beste wat me qua muziekintresse is overkomen in de laatste tien jaar. Sinds Transvision Vamp 
met Wendy James. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2002 
Elmer ESCOTO  
(Honduras)  
 
Hey! I write in English 'cause I can't in your language! 
 
I think you're just great! I saw a TV performance on the Radio Television Española.... you are just the 
greatest! I started searching for your CDs in three countries.... couldn't find it. I searched Honduras, El 
Salvador and Costa Rica (I live in Honduras), but I was just out of luck. 
 
Nevertheless, I enjoy your voices, the music, and I totally love you! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2002 
stefanie  



temse (Belgium)  
 
hallo, eerst kende ik lais niet maar ik leerde lais kennen door mijn vriendinnen ze hebben alle cd's van lais 
en ik vind houd uw kanneke het mooiste liedje daaaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2002 
katrijn  
wuustwezel (Belgium)  
 
ik vind jullie zalig om naar te luisteren en om jullie bezig te zien 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2002 
sofie  
hasselt (Belgium)  
 
Heb je de vertaling van min morfar , ik vind het gewoon een schoon liedje ma 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
Davy  
(Belgium)  
 
Het was gewoon prachtig op de lokerse feesten ... tot op krakrock ! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
malandain jean paul  
varengeville sur mer (Canada)  
 
c'est avec plaisir que nous irons voir ces 3 demoiselles aux voix d'or a rouen  
bravo à elles et à leur musique digne d'écoutes et féeriquement belles.... 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
soraya  
lokeren (Belgium)  
 
gaste jullie waren weer fantastisch op de lokerse feesten. kijk uit naar volgend jaar. zaten toffe nieuwe 
nummers bij.  
beezzze 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
Vaidietje | http://www.looknmeet.com/vaidietje  
Aartrijke (Belgium)  
 
Hoikes, 
jullie muziek is echt zalig en julie stemmen.....!!!! ongelofelijk, zo zou ik ook graag kunnen zingen, jammer 



genoeg leer ik dat soort zingen niet in mijn jongerkoor..........nu ja, jullie liedjes zijn de max!!!!!  
 
Kusje!!! 
 
p.s: zouden iedereen ne keer willen naar mijn homepage gaan??? www.looknmeet.com/vaidietje, of mij 
toevoegen in je msn lijst mag natuurlijk ook!!!!!thxx! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
jurgen  
Antwerpen (Belgium)  
 
Heb me bangelijk geamuseerd op de Lokerse Feesten. De eerste keer dat ik jullie live heb gezien/gehoord 
en het zal wel niet de laatste keer zijn. 
 
PS: Jorunn, het was tof na al die jaren u nog eens in het echt te zien. (ook al was het op afstand) 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
 
(Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
Evy Meuleman  
Erpe-Mere (Belgium)  
 
ik vind de muziek van laïs prachtig. ik zou er uren kunnen naar luisteren. en die stemmen zijn zo puur zo 
mooi. de teksten daar zit altijd wel een soort verhaal in en dat is vree chick. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
Helena  
Porto (Portugal)  
 
Hi... once again I'm here to said that I love your music... YOU'RE GREAT! 
When will you come to Portugal? Come to Intercéltico Festival... it's very great! 
Kisses from your portuguese fan: Helena 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
sas  
(Belgium)  
 
Live optreden op de Lokerse Feesten was gewoon geweldig!Ben geschrokken van de vernieuwing in 
sommige nummers van jullie eerste CD maar vond de arrangementen in een nieuw kleedje gewoonweg 
schitterend.Vergeleken met de originele vorm op de debuutCD.Kortom een leuke evolutie!!!Proficiat 
girls!Doe zo verder! 
 
*     *     *     *     * 
 



05-08-2002 
Alinda  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Bij mijn verzoek om de Nederlandse tekst van 'Belle' gaf ik een verkeerd e-mailadres. Het moet zijn 
sanli@hetnet.nl 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2002 
Alinda  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Gisteren hoorde ik jullie nummer 'Belle' tijdens een crematiedienst en was er zeer van onder de indruk. Mijn 
liefste wens is de tekst hiervan te bezitten in het Nederlands. 
Wie, o wie maakt me blij. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
BelgianArmada  
Zele (Belgium)  
 
Drie hemelse stemmen. Jullie optreden gisteren op de Lokerse feesten was prachtig. Jullie zijn gewoon top. 
Hopelijk volgend jaar opnieuw. 
Proficiat en bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
Monia  
Dendermonde (Belgium)  
 
Hey, 
 
Na Marktrock in Leuven vorig jaar heb ik jullie gisteren nog eens gehoord op de Lokerse feesten en weer 
eens werd ik bekoord!! 't Programma was heel gevarieerd en 't was heel mooi gebracht ! Hoelang duurt het 
nog voor alleer jullie volgende cd uitkomt?? Groetjes, Monia 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
Chloë  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
't was weer goed gisteren op de Lokerse Feesten. Ik heb echt van het optreden genoten.. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
Leroy Renaat  
Deinze (Belgium)  
 
Ik was gisteren op jullie optreden op de lokerse feesten. Ik wou gewoon laten weten dat het fantastisch was. 
Proficiat!!!!! Het was de eerste keer dat ik naar een concert van jullie ging, en het is zeker niet de laatste 
keer. ik heb jullie full-cd's al vanaf ze uitkwamen en kan niet wachten op de volgende. Laïs!, doe zo voort en 



laat nog lang van jullie horen! Groeten uit Deinze, Renaat Leroy 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
dorien  
buggenhout (Belgium)  
 
hey lais ik heb jullie voor het eerst live gezien op de lokerse feesten van zaterdag 3 augustus amai jong zo 
schoon en al wat oudere liedjes van jullie eerste cd een beetje veranderd zo mooi !!!!!!!!!! ik kom nog naar 
festivals of zo waar jullie komen hor ik ben thuis de grootste fan van jullie en mijn mama en oudere zus ook 
maar ik het meeste doe het nog goed in het buitenland twa echt fantaschtis hoor groetjes dorien 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
=Friac= | http://www.weezer.com  
Lokeren (Belgium)  
 
Schitterend optreden gisteren (Lokerse Feesten)!! Mooie dames met hemelse stemmen en fantastische 
muzikanten. Proficiat! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
An-Katrien  
houthalen (Belgium)  
 
ik vind jullie liedjes echt fantastisch!! 
ik ben blij dat ik jullie muziek heb leren kennen door een vriendin van mij. 
hopelijk horen we nog veel meer van jullie 
groetekes an-katrien 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
diefje | http://www.iruke.com  
Moerbeke-waas (Belgium)  
 
Ge waart zalig op de lokerse feesten het was echt zalig tis te hopen dat ge volgend jaar terug komt. 
Merci voor de ambiance! 
greetz and kisses to you all 
Mail me if you can 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
Chris Van Haevere | http://www.cursusdreamweaver.be  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Jullie waren schitterend op de Lokerse Feesten... KNAP! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
lore  



moorsele (Belgium)  
 
ik ben ier nog ne keer terug 
ik heb nog een concert van jullie bijgewoond en het was weer de max!!! 
p.s. wie wil contact opnemen me mij: loreketje@hotmail.com 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2002 
an-sofie  
Halle (Belgium)  
 
jullie stemmen zijn hemels. 
echt maar jullie inhoud van teksten zijn grappig(t'zoutvat) 
droevif(7 stenken) 
en veel meer 
echt schitterend ik hoop nog veel van jullie te horen. 
xxx. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2002 
Katelijn De Doncker  
Hamme-Zogge (Belgium)  
 
Ik kom deze avond naar jullie kijken op de Lokerse Feesten. Verheug mij er al op.Jullie doen het fantastisch! 
Veel succes nog 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2002 
fabienne  
kaprijke (Belgium)  
 
Ik heb jullie muziek pas leren kennen zowat een half jaar geleden via mijn vriend. En ik moet zeggen, jullie 
hebben smaak!!! 
Teksten en melodieën om weg te dromen, gewoonweg betoverend zijn jullie. Heel veel succes nog in de 
toekomst. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2002 
Grietje  
Geraadsbergen (Belgium)  
 
Hey, ik vin under echt vree goe, zaaaalig!!!! Ik hoop da jullie vant jaar op de stage in Gooik weer gaan 
optreden!! Vorig jaar hebbe we lang moete wachte en daardoor heb ik alleen heb begin van under optrede 
kunne zien, wel jammer want da was massas goe! xxx-jes van Grietje... 
PS : Jorunn wilde gij aub is de groetjes doen aan den Tjorven van mij? En mss ook aan Rurik... :) 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2002 
Folko  
(Netherlands)  
 



Zelf hoor ik graag Barok, Folk en Celtic geinspireerde nummers. Zo vind ik bijvoorbeeld Blackmore's Night 
fantastisch. 
Na het beluisteren van het materiaal van Lais moet ik zeggen dat zulk soort muziek zich uistekend leent 
voor de Nederlandse/Vlaamse taal! Echter, hoewel de nummers van Lais mij wel aanspreken ben ik minder 
te spreken over de uitvoering hiervan. Het klinkt best aardig maar ik kan alleen maar nu alleenmaar 
voorstellen hoe het geklonken had met een stel zangeres van niveau. Nu vind ik het ''aardig' tot 'knullig' 
klinken. Een matige uitvoering dat alleen maar aardig klinkt omdat er geweldig materiaal voor handen was. 
 
Zo hier is mijn ongezouten mening, tja er werdt gevraagd: 'opninies over Lais'. Mijn mening is puur 
gebaseerd vanuit een technisch standpunt i.p.v. een smaak kwestie. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2002 
Nele  
Puurs (Belgium)  
 
Hoi. Ik vvind jullie muziek super! Hopelijk kanik jullie dit jaar nog eens zien. Wat ik nog wou vragen is of jullie 
Malika nog horen en hoe?  
Groetjes Nele 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2002 
Joke  
Kalken (Belgium)  
 
ulle muziek is echt de max. Vooral 'de wereld vergaat' en ' 7 steken' . de wereld vergaat was voor ons de 
tippers(13-14 jarigen) het kamplied, want dit jaar was er geen kamplied voorzien. En op kampvuur hebben 
we met alle tippers de wereld vergaat volleding uitgebeeld en da was echt keibeestig. Telkens alsik da 
lieken oor denkik aant prachtig kampvuur en aan de toffe groep op kamp! 
Joke 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2002 
joke  
st-truiden (Belgium)  
 
ik wil even zeggen dat ik laïs nog niet zo lang ken maar dat ik jullie nu al fantastisch vind ! 
doe zo verder ! xxxjes joke 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2002 
annelies | http://asl.to/stimorol  
stekene (Belgium)  
 
whaaaaaaaaaaaaaa!, jullie zijn zo goe ik kan het nie geloven ik heb ulle cd en maaaaaf fantastisch 
gewoon!!!!!!!!eecht zalig ik luister er elke dag naar!!!!!!!!'t jeugdig groen is mijn favo en dan 7 steken!!!! 
annelies 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2002 
Kim&Griet  



Antwerpen (Belgium)  
 
Fantastische afsluiter van onze vakantie: schitterend concert van Laïs in Annecy. We hebben op de 
terugweg in Annecy een poster afgescheurd die nu in onze living hangt... bedankt voor het kippevel bij 't 
beluisteren van jullie muziek! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2002 
Annelies  
(Belgium)  
 
Laïs; jullie zijn fantastisch!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2002 
eva en elien  
kieldrecht (Belgium)  
 
Wij vinden Laïs een mooie groep gewoon omdat ze zo moooooi kunnen zingen! We vinden vooral "'T 
smidje" en "Zeven steken" prachtige liedjes!!We hebben ook een CD van jullie en die is gewoon fantastisch 
goed! Groetjes en we hopen dat jullie nog veel mooie muziek gaan maken !! -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2002 
Maarten  
Leuven (Flanders)  
 
Beste Laïs, ik was aanwezig bij jullie optreden te AUBENAS op de Place du Château. En ik moet zeggen: 
het was prachtig! Zulke hemelse klanken....schitterend. 
 
Vlaanderen is trots op jullie !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2002 
Jolijn  
Den Helder (Netherlands)  
 
Vorig jaar was ik zwanger en zocht ik nog een mooie naam voor een meisje. Ik keek op jullie eerste cd en 
vond wat ik zocht. Op 24 juli 2001 is mijn dochter Jorunn Anne geboren. Bedankt!!! (ook voor de vele uren 
luisterplezier!) 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2002 
evi  
aalter (Belgium)  
 
wil via deze weg mr wille nog es extra bedanken om ons tot bij laïs te krijgen.. dankzij hem hebben we de eer 
gehad annelies,jorunn en nathalie van heel dichtbij aan het werk te mogen zien in roeselare (tijdje geleden 
hoor). Bovendien hebben we van de fantastische ervaring mogen genieten met hen mee te zingen!!Hopelijk 
is dat ooit voor herhaling vatbaar want vond het super.. 
thx evi, jolijn 
 



*     *     *     *     * 
 
31-07-2002 
Wim Aanen  
Alphen a/d Rijn (Netherlands)  
 
Hallo! 
Mijn jongste dochter (8) is helemaal gek van jullie liedjes geworden sinds ze Dorothea heeft gehoord. Ze 
playbackt ze zelfs op school! 
Zelf lijkt het me leuk om in een folkband te zitten. Oei, en dat als oude rocker te zeggen! 
Alhoewel, in de jaren '70 vond ik de Belgische folkgroep Rum heel leuk! (Er waren twee coninckskinderen.., 
en: Ik zou zo gernen vrolijk zijn). 
Ga zo door, wanneer komen jullie weer naar Nederland en wanneer komt de nieuwe cd? 
Groeten! 
Wim en Fay! 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2002 
nic van leeuwen | http:// binnenkort op de site  
hoek van holland (Netherlands)  
 
Wat een prachtige meerstemmige muziek. Kippevel krijg ik bij het horen van jullie schitterende 
kristal-heldere stemmen. De Cd 'Dorothea' heb ik al tientallen malen gehoord maar blijft boeien. 
Jorunn,Annelies en Nathalie, ik kom jullie eens opzoeken bij een concert oke? In Nederland organiseer ik 
ook live concerten met Hollandse bands, ook het Belgische Clouseau heeft 3 jaar geleden nog opgetreden. 
We houden kontakt. Veel succes in Frankrijk, en hopelijk gauw tot ziens. Veel muziekgroeten van Nic van 
Leeuwen uit Hoek van Holland. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2002 
Ruth  
Moorslede (Belgium)  
 
Jullie zijn echt geweldig goed!!! Doe zo voort, blijf liedjes maken en vooral: have fun! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2002 
Delphine et Guillaume  
Paris (France)  
 
Chères Laïs, 
nous vous avons découvertes cet été à Annecy, pleines de coups de soleil et d'entrain. Nous ne cessions 
depuis d'écouter votre cd ('Dorothea') et faisons partager à qui veux l'entendre le plaisir de vousécouter. 
Nous vous souhaitons un long voyage et ne manquerons pas de venir remplir les salles de concert chaque 
fois que nous le pourrons. A quand un concert à Paris ? 
Merci et à bientôt. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2002 
Regina en Jeroen  
Doetinchem (Netherlands)  
 
Op 5 juli zijn wij getrouwd. De plechtigheid werd vergezeld van jullie muziek: Bij binnenkomst ; Ïn this heart' 



, bij het uitwisselen van de ringen 'Belle'en als uitsmijter 'Het zoutvat'. Bedankt voor jullie fantastische 
muziek, het was voor ons zeer speciaal. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2002 
sarah | http://looknmeet.com/klikniethier  
laakdal (Belgium)  
 
in éen woord: gewoonweg prachtig.. de eerste keer dat ik ze hoorde was met het lied " 'T Smidje" Kben 
direct hun CD gaan halen. Nu ben ik aan het sparen voor hun volgende CD. Maar de muziek is gewoon 
uitstekend. De beste Belgische zangeressen van het moment. Ze kunnen werkelijk alle toonhoogtes aan. 
Proficiat, doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2002 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Tja, geen antwoord...Als jullie me enkele sites kunnen noemen waar ik goede folkteksten en/of folkmuziek 
kan vinden, mag je me altijd mailen : didicovent@hotmail.com 
Of hier een antwoord zou ik nog altijd fantastisch zijn...Alvast bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2002 
foulon biene  
lendelede (Belgium)  
 
ik kom nog eens kijken naar julie mooie liederen de volgende cd kopen we zeker zegt mijn papa ik heb al 
veel in mijn zwempak rondgelopen.julie ook?ik ben ook op kamp mee gegaan ik heb julie ook al eens in de 
ranouter zien zingen en vrolijk dat julie altijd zijn dat zou ik ook wel willen elke dag kunnen lachen met alles 
. en zingen is ook mijn sterkste vak niet !en muziekles volg ik ook niet want een instrument spelen kan ik ook 
niet mijn mama heeft nog gitaar gespeelt. 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2002 
Ludwig en Karin "Escargot"  
Flobecq (Belgium)  
 
Bedankt voor de prachtige middag die we mochten beleven in Flobecq. Wij waren verrast door jullie 
ongedwongenheid en 'naturel'. Eveneens gecharmeerd door de korte babbel die we hadden. Doe zo voort 
!Wij blijven jullie werk volgen. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2002 
Thomas Belting  
Bocholt (Germany)  
 
Hallo, 
ich war am Samstag in Flobecq und bin begeistert. Der Auftritt war zwar - für mich - zu kurz aber es war sehr 
beeindruckend. Ich hoffe bald gibt es auch Konzerte in Deutschland. 
Besonders gut fand ich auch die akustische Gitarre mit Stahlseiten. Das könnte man auf der nächsten CD 
noch mehr aufnehmen. 



Bis bald au revoir a la prochaine bedankt 
Thomas 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2002 
Véro  
THUIN (Belgium)  
 
salut les filles, merci du plaisir procuré par votre (trop court) concert à Flobecq, continuez à nous enchanter 
par vos trouvailles harmoniques et vos voix qui vont si bien ensemble. 
A bientôt, j'espère... 
Véro 
PS: si vous pouviez passer le "petit bonjour à Paule" lors de votre concert à Huy, ce 15 août, comme on 
vous l'a demandé, ce serait super... 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2002 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Vraagje: waar op Internet kan je folkteksten en -liederen (goed weliswaar!) vinden? Samen met nog 2 
vrienden zit ik in een beginnend folkgroepje "Mobar", maar tot nu toe telt ons repertoire slechts 6 liedjes. We 
werken ze zelf uit, maar we vinden er geen...Kunnen jullie ons helpen, a.u.b.? Alvast bedankt, en tot op 
Krakrock (als je "We love you" hoort, zijn wij dat!!!) -xxxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2002 
Cédric  
Braine-l'Alleud  
 
Hello Laïs, 
Hier, à Flobecq, c'était la première fois que je vous voyais en live et c'était tout simplement Manifique !!! 
Merci pour ce super concert !!! Bonjour à tout vos musiciens qui on vraiment l'air heureux d'être avec 
vous.Bonjour à superbe petite fille, Nathalie. Bonjour à tous les petite Laïs dont les parent on bien choisit le 
nom ! 
A Bientôt, j'espère ! Continué comme ça, c'est génial !!! Merci. Bisoux. Ced. 
Hallo Laïs, 
Gisteren te Flobecq was er mijn eerste concert van jullie... Er was magnifiek !!! (ik bekend niet het woord in 
Nederland om wat ik wil te zeggen)  
Bedankt voor deze super concert !!! Goeiendag aan jouw muziekanten die gelukkig lijken om voor jouw te 
spelen. Nathalie, goeiendag aan jouw mooi meisjes en goeiendag aan alle kleine Laïs die een mooi naam 
heeft!  
Bedankt en tot zien ! Kusjes Ced. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2002 
Waalse Leeuw  
Doornik (Belgium)  
 
Leuk om als Vlaming in Wallonië eens Vlaamse mensen aan het werk te zien ten zuiden van de taalgrens. 
Nadat An Pierlé de laatste 2 jaar al 2 keer met groot succes in Tournai (Doornik) heeft opgetreden, heb ik op 
27 juli 02 genoten van het optreden van Laïs in Flobecq (Vloesberg). 



Blijkbaar treedt Laïs op 6 september ook in Tournai (Doornik) op. Hoera, dat Vlaanderen nog meer dochters 
moge uitzenden!!! 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2002 
Aidi  
GENT (Belgium)  
 
Nathalie, 
 
Bedankt voor je rytmische aanwezigheid in de Charlatan in Gent 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2002 
Muriel et Cédric  
Soignies (Belgium)  
 
Votre concert à Flobecq était fabuleux malgré un public disparate. Nous espérons vous revoir sur scène 
bientôt. Notre petite Laïs vous remercie pour le cadeau ! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2002 
paul  
toulouse (France)  
 
How about giving a concert in Toulouse, France? 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2002 
Aidi  
Hendricks (Belgium)  
 
Annelies, 
 
je bent een hartstochtelijk danser 
 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2002 
Veerle Castelijns  
Bladel (Netherlands)  
 
Hoi Laïs. 
Ik vindt jullie een hele leuke groep.Vorig jaar heb ik een spreekbeurt over jullie gehouden en ik had daarvoor 
een 9 als punt.ik heb op een vidioband het smidje laten zien dat vonden ze heel leuk.Inplaats van taal of 
verkeer hebben we toen heel de vidioband van julie afgeken.Nou heeft de meester het nog steeds over de 
spreekbeurt die ik een jaar geleden gedaan heb. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2002 
paulus  
den bosch (Netherlands)  



 
Jammer dat het concert in het Koningstheater in Den Bosch (2003) niet door gaat! Hoe komt dat nou..? 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2002 
Thierry Casties  
Colombes (France)  
 
25 juillet. Je reviens de Quimper où j'étais allé pour danser le soir devant la cathédrale, mais surtout pour 
vous écouter. Le concert était magnifique, comme celui du mois de mars à Paris. Vous trois et vos 
musiciens me donnez énormément de bonheur. Vous ressemblez tellement à votre belle Flandre! 
Et votre Marieke à cappela me fait pleurer... 
Merci, merci ,merci ! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2002 
Robert Hulston  
Ollerton (United Kingdom)  
 
I heard your first album in France and thought it was terrific. Apart from the song in English I couldn't 
understand a word but that hardly mattered as I can happily listen to folk songs in Gaelic and other foreign 
languages.Your music does not seem to be distributed in the UK which is a pity as there would definitely be 
a market for it.; the Medieval Bebes group here make similar music. There is a company called ARC Music 
Distribution UK that specializes is distributing ethnic music that might be worth contacting in order to sell 
your music in the UK. Keep up the good work. 
Rob 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2002 
Frank Maienschein  
Witten/Ruhr (Germany)  
 
hallo Lais, 
 
ich habe mir vor einigen Tagen "zufällig" Eure 1. CD angehört, und ich bin restlos begeistert. Bin selbst 
Hobby-Musiker (Vokalensemble 4-5 stimmig, Gitarre, Dudelsack (kein Schotte!), und anderes, und freue 
mich sehr, daß ich so wunderschöne neue Lieder von Euch gehört habe. Ich werde versuchen, mit einigen 
Freund(inn)en diese Lieder nachzusingen und zu spielen. Ich hoffe sehr, daß ich Euch mal im Konzert 
bewundern kann. Darf man vielleicht einmal nach Chorsätzen zu bestimmten Liedern fragen? 
Viele musikalische Grüße, 
Euer Fan 
Frank 
 
*     *     *     *     * 
24-07-2002 
charlotteken | http://groups.msn.com/kewlegamersk8ter  
nieuwerkerken (Belgium)  
 
YOOOOOOOOOOOW!!!!!! 
tis om nog es te zegge oe goe dak julle muziek vin echt vree goe!!!! 
zaaaaaaaalig!!!!!! 
en alster -iemand-(gelijk wie) es goesting eeft om mij te mailen of mij toetevoegen op msn messenger ge 
doet maar hé!!!!!  



baaaaaaaaaaaaaai!!!!!! ciao!!! slukusjes!!!! 
(lot66@msn.com) 
PS: kem ook ne communitie als ge wilt lid worde hé!!! ge kunt mij daar ook mailen!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2002 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Hey Laïs! Jullie kunnen niet geloven hoe opgelucht ik ben na te vernemen dat jullie toch nog optreden, en 
dan wel in Avelgem, wat niet zooo heel ver van mijn deur is... Ik was verdrietig omdat ik niet naar Dranouter 
kon, maar nu, JIPPIE!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2002 
jacob manderick  
zwevegem (Belgium)  
 
ge zijt gewoon de beste 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2002 
Maaike  
Deventer (Netherlands)  
 
Hoi lais! 
Jullie zijn echt geweldig. Ik heb jullie nu twee keer in Nedreland gezien, echt te gek. Ik kan niet wachten tot 
jullie weer naar Nederland komen of in de buurt...hebben jullie al plannen? En natuurlijk ben ik ook heel 
benieuwd of er al een nieuwe cd aan gaat komen... 
ga in elk geval zo heel erg door! 
groet 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2002 
 
Tilburg (Netherlands)  
 
Ik vind jullie muziek geweldig! Gelukkig heb ik jullie CD. Helaas zijn we de optredens in Tilburg en 
omstreken misgelopen. Hebben jullie enig idee wanneer we jullie weer in deze buurt komen?!? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2002 
Karin Milder  
Lichtenvoorde (Netherlands)  
 
Dag Laïs 
Ook wij genieten erg van jullie muziek, een luister genot in deze drukke wereld. 
Onze kinderen Juul en Wander zingen zelfs de liedjes mee. Hopelijk treden jullie gauw op in Nederland 
 
*     *     *     *     * 
 



23-07-2002 
Vaidietje  
Aartrijke (Belgium)  
 
hoi..... 
tot over 2 dagen geleden hed ik nog nooit gehoord van jullie. Totdat er iemand van msn een liedje van jullie 
doorstuurde ( 7 steken). Ik vond het maar niets, maar toen ik gisteren naar een vriendin ging hoorde ik al 
jullie liedjes, en ik vind ze prachtig!!!! Vooral 7 steken en 't smidje. In het begin kreeg ik kippevel van jullie 
muziek, nu ben ik een hele grote fan!!!!! 
 
Kus Vaidietje 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2002 
Charlotte Van Lierde | http://groups.msn.com/kewlegamersk8ter  
Nieuwerkerken (Aalst) (Belgium)  
 
Eeeeeeeeeeej!!! Ik ben echt zot van jullie muziek, kvin jullie muziek vree vree goe!!! Ik kan der uren en uren 
na elkaar naar luistere!!!! 
Alleen nog een vraagje: waar kunt ge de single de ballade van boon kopen want ik heb volledig Groot-Aalst 
afgezocht maar ik vind het nergens!!!! 
Allé baaaaaaaaaai hé!!! 
 
DE BALLADE VAN BOON is voorlopig enkel te vinden op de soundtrack-cd van VERGETEN STRAAT. Zie 
hiervoor de sites van proxis of azur - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2002 
Klaas Wiersema  
Alkmaar (Netherlands)  
 
Dag... 
 
Laatst hoorde ik toevallig jullie muziek, en ik vind het erg prachtig.  
Helemaal leuk dat er een liedje over mij is gemaakt (ik heet Klaas) ;-) 
Komen jullie gauw weer eens naar het hoge noorden? 
 
Klaas Wiersema 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2002 
anoniem  
(Belgium)  
 
heykes 
deze website is keigoe want ik zen ook fan van lais alleen zoek ik de tekst van 't smidje want da is men favo 
liedje 
groetjes van iemand anoniem 
 
*     *     *     *     * 
 
22-07-2002 
Kinga  



Budapest (Hungary)  
 
Hoi,  
 
I hope you do not mind if I present some of your songs in a small Hungarian Radio, they just have to listen to 
some quality music! 
Kinga 
 
I suppose the band won't mind to get known in Hungary too - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
22-07-2002 
Marisa Masala  
Herzele/Zottegem (Belgium)  
 
Ik kreeg kippevel de eerste keer dat ik jullie hoorde. Jullie muziek zal zeker niet ontbreken op mijn mooiste 
dag : mijn huwelijk.  
Nog heel veel succes gewenst en doe zo verder!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-07-2002 
Vincent Sclamender  
Mons (Bergen) (Belgium)  
 
J'aime tellement vous écouter, écouter vos chansons mais aussi vos messages au public. Moi aussi j'aime 
mon pays comme il est, tous ensemble, une seule langue en réalité, celle de l'amour de l'amitié et de la 
musique, j'aime ses formidables chanteuses comme vous trois ou An Pierle... je serai là en France et en 
Belgique pour vous revoir. Encore merci... nogmaals bedankt... 
 
*     *     *     *     * 
 
21-07-2002 
miksel | http://www.lookNmeet.com/mior  
moen (Belgium)  
 
heeeey lais tes geweun zalig daj na krakrock ga kga ip de eerste reke staan me min t-shirt aan en bereluwe 
meezingen!ge ziet 3 geflipte meiskes tope en d amaakt ulder zo goe 
dikke pieps xxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2002 
Patricia Verelst  
Essen  
 
Ik wou vragen waar je het singeltje van ''De Ballade Van Boon'' kunt vinden want ik vindt hem nergens 
Doei xxxjes 
 
Voorlopig enkel beschikbaar op de soundtrack-cd van VERGETEN STRAAT. Zie sites van proxis en azur - 
mt 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2002 



laika  
zwijndrecht (Belgium)  
 
hallokes :) 
jah ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin dat ik jullie muziek hoorde die toch maar heel stom vond maar 
hoe meer ik de muziek hoorde hoe beter ik ze vond en nu luister ik zeer vaal naar jullie muziek ik vind jullie 
teksten ook heel mooi vooral de tekst van zeven steken en t'smidje die vind ik het best daar zit echt veel 
gevoel in en jah de tekseten in de andere talen versta ik wel niet dus daar ken ik niet echt iets over zeggen 
op een optrede ben ik ook nog nooit geweest ik heb alleen maar jullie cd's dus een hele harde fan ben ik niet 
maar naar jullie luisteren doe ik zeker heel graag  
dikke smak en knuf 
veel groetsjes en succes  
laika :) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2002 
Elke  
 
 
Hey Laïs, ik vind jullie muziek echt hééééél goed, ik heb de cd "Laïs" en ken ondertussen alle liedjes 
compleet uit het hoofd en zing ze keidikwijls! Ik kijk ook alvast uit naar jullie optreden op de Lokerse feesten! 
Jullie maken gewoon zaaalige muziek, op school hebben we ieder jaar een free podium, ieder jaar wordt wel 
1 van jullie liedjes gezongen, en volgend jaar is het mijn beurt, ik ga voor "min morfar", da's mijn 
lievelingsliedje!! 
Dikke knuffelkes en tot de Lokerse feesten!!! 
...xxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2002 
joycie  
Blankenberge (Belgium)  
 
Jullie zijn e vree goeie groep en jullie ebben e echt prachtige stem!! 
Ik vind jullie muziek echt super!!! 
PROFICIAT 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2002 
evelien  
sint-lievens-esse(herzele) (Belgium)  
 
ik wens jullie veeeeel succes toe in de komende jaren! 
ik vind jullie muziek heel leuk! 
 
groetjes 
 
evelien 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2002 
Céline Gemnagib  



Epajoulat (France)  
 
J'admire vos voix. 
Continuez, vous avez vraiment du talent 
 
*     *     *     *     * 
18-07-2002 
Annelies V.  
Assenede (Belgium)  
 
Prachtige muziek!! Ik blijf er gewoon van houden.!!Echt waar :proficiat met jullie stem! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2002 
joula  
clermont Cénul (France)  
 
Votre concert m'a bien plu. 
L'ambiance était génial, j'ai pu en effet me mettre très près de la scène et danser en appréciant vos 
superbes chansons. 
Merci et bonne chance pour la suite. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-07-2002 
Sly  
ORLEANS (France)  
 
Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais présent à votre concert à Orléans et j'ai trouvé votre 
concert très sympa 
Bonne chance pour la suite 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2002 
juke | http://coolASL.com/becool  
Steenokkerzeel (Belgium)  
 
Hoi, 
Jullie muziek is echt schitterend, juist spijtig van de Franse liedjes. Waarom houden jullie het niet bij de 
echte Vlaamse boeren liedjes? Die zo mooi zijn. De sfeer op jullie optredens heb ik nog nergens anders zo 
goed gevonden. Kusjes van jullie grote fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2002 
nele  
haasrode (Belgium)  
 
Mijn zus en ik zijn gewoon weg van jullie muziek. Wij zingen zelf ook keigraag, maar we zijn maar met 2 en 
jullie met 3 dus het klinkt nooit echt goed zoals jullie. We hebben jullie cd's allebei en hopen dat er vlug een 
derde komt!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 



15-07-2002 
hermien samyn  
kortrijk (Belgium)  
 
ik vind dat jullie prachtige muziek maken!!!! 
ik luister normaal naar wat rappere muziek met wat meer instrumenten enzo maar toen ik in de chiro voor 
het eerst jullie muziek hoorde was ik er meteen verkocht van! in de chiro luisteren we er super veel naar! en 
ik nu thuis ook:):):)  
nog veel succes!!!!!!!!!!! 
mieneke xxxxxxxxxxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
15-07-2002 
Michaël Goossens  
DENDERMONDE (Belgium)  
 
HOUD UW KANNEKE VASTE!!! =P. Zalige muziek gewoon, hopelijk komen jullie in 2003 naar Werchter, 
LAÏS ROELT GEWOON. schrijven de bandmembers ook in dit GB? 
 
*     *     *     *     * 
 
15-07-2002 
Pierre et Najib  
Orléans (France)  
 
Tres belle voix. Chanteuses pleines de charme. 
Très beau concert à Orléans. 
Bonne continuation ! 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2002 
Warnez Lore  
Moorsele (Belgium)  
 
ik ben al 2 keer naar een concert gekomen van jullie en ik vond het telkens megafantastisch!!! op dranouter 
in 2001 kon het gewoon nie beter ! ge waart den besten!!!! 
greetz loreke ;) :) ;) :) ;) :) 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2002 
dortje  
buggenhout (Belgium)  
 
lais jullie zijn eén van mijn mooiste zangeresen ik hoor jullie heel graag maar ik zaag al lang voor eens naar 
een cobcert te komen maar wel zijn ze te ver of wel geen tijd wat zouden jullie er van vinden om naar 
buggenhout te komen dortje een grootse fan van jullie 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2002 
Tessa Vansant | /  
Geel (Belgium)  
 
Ik heb jullie ongeveer een jaar geleden gezien met jullie optreden in het cultureel centrum De Werft in Geel 



en ik vond het echt prachtig ! Ik luister nog heel veel naar jullie cd's omdat 'k het echt heel mooi vind. 
Ik ben dan nog maar 13, maar dat is geen reden om niet van jullie - toch wel aparte - muziek te houden. 
Ik kijk al uit naar een volgend optreden ! 
 
kus -x- 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2002 
gilbert wijnen | http://www.smooske.nl  
(Netherlands)  
 
ZWAAR GEWELDIG DIE MUZIEK VAN JULLIE ...PETJE AF!!! Ik heb je nog niet zolang geleden ondekt, 
maar ik ben er helemaal weg van. meiden ...GA ZO DOOR. X UIT HOLLAND 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2002 
Redha  
Alger (Algeria)  
 
Superbes voix, touchantes ... 
Tres fortes. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2002 
Didier  
Boeschepe (France)  
 
très très belles voix çà me fait penser à  
Steeleye Span 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2002 
Lotte Van Soest, Eline Hendrickx  
Essen, Kalmthout (Belgium)  
 
Wij vinden jullie muziek super tof 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2002 
Flora Keersmaekers  
Kessel-Lo (Belgium)  
 
Hallo ! Mijn naam is Flora en ik kom van bij Leuven. Ik wou even, zoals zovele anderen, persoonlijk zeggen 
dat ik Laïs fantastisch vind, het is een groot plezier om er naar te luisteren, maar vooral om, als je zelf ook 
graag folk zingt met je zussen, zo een heel nieuw repertoire te krijgen en de liedjes te analyseren en na te 
zingen. Dus : bedankt Laïs, voor jullie "angel voices", de heropleving van folk in Vlaanderen en België, en 
voor mijn zussen en mij het genot te geven van het proberen jullie te evenaren... 
Groetjes en nog veel succes van Flora 
 
*     *     *     *     * 
 



09-07-2002 
Gerlinde Vanhove  
Brasschaat (Belgium)  
 
ik ben 12 jaar en ik vind jullie muziek prachtig ik zing ook heel graag maar zo mooi als jullie zou ik het liefst 
kunnen zingen. 
Laïs is mijn favoriete groep! 
groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
08-07-2002 
valérie  
Bazel (Belgium)  
 
hoi laïs, ik vind jullie echt de max! als ik tot rust wil komen luister ik altijd naar jullie muziek. ik kom dan ook 
natuurlijk naar jullie optreden op de Lokerse feesten(met een goeie vriendin van mij!) groetjes van een 
megafan 
 
*     *     *     *     * 
 
07-07-2002 
Annabelle Sneyaert  
Oedelem (Belgium)  
 
Hoi,  
ik vind de manier waarop jullie zingen prachtig en oooo zo een pure stemmen. ook leven jullieje precies mee 
in de tekst van muziek zoals bij doran en Kanneke echt om van te zweven. Dankzij Ilse heb ik jullie leren 
kennen en dat was maar goed ook. Ik doe jullie muziek altijd aan tijdens de examenperiode en als ik me 
slecht voel. Het beurt me op.  
 
Groetjes Annabelle  
 
P.S.: Ik sta al te popelen om jullie live te zien samen met ilse. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-07-2002 
s'liwka  
jelenia gora (Poland)  
 
zapraszamy do Polski, do jeleni gory. Macie tam wielu fanow. Twoja muzyka jest bardzo dobra i podoba sie 
w polsce. Tez lubimy muzyka folkowa. S'liwka  
Kom aub naar Polen, naar Jelenia gora. Daar hebben jullie al veel fans. Jullie muziek is heel goed en bevalt 
ons. We houden ook van folkmuziek. S'liwka 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2002 
Leen | http://www.looknmeet.com/kinky1  
(Belgium)  
 
hemelse muziek maken jullie. Zeker wanneer ik jullie live bezig zie. Spijtig dat ik de akkoorden niet terug 
vind van jullie nummers. :o(.  
 
groetjes en knuffels 



 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2002 
DD  
Tongeren (Belgium)  
 
Gewoonweg fantastishe muziek meisjes!!! 
Ik zie er naar uit om jullie live te zien!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2002 
Imke (ja dat is mijn echte naam) | http://www.looknmeet.com/child  
Erembodegem (Aalst) (Belgium)  
 
mmmmmmmmmmm 
ik zweef door jullie muziek 
jullie muziek heeft me door een moeilijke tijd geholpen  
ik was zo blij toen ik een liedje van jullie hoorde 
ik wil jullie gewoon bedanken voor jullie prachtige muziek 
dank u 
xxx... 
Imke(tjeeeuuuuh) 
kusjes en knufjes voor jullie 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2002 
leen  
oudenaarde (Belgium)  
 
wouter je hebt gelijk jong , ik zou het heel tof vinden mocht volgend jaar Laïs op onze oudenaardse 
bierfeesten aanwezig zijn. Ondertussen zie ik er al naar uit om jullie te zien in Avelgem en Lokeren. Tzal 
weer super zijn. 
Meisjes doe zo verder, jullie zijn gewoon the best 
greeetzzz aan iedereen 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2002 
An Van Hertum  
Overpelt (Belgium)  
 
Mooie site 
 
Mooie muziek 
 
Laïs, bravo 
Heerlijke muziek 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2002 
Elke Van Heuven  
Brasschaat (Belgium)  



 
Jorunn was dit jaar op mijn school om te jureren voor Silasong !!! Dank u nog is voor de vermelding voor m'n 
zang !!! Immens zalig moment ! Go Lais ! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2002 
de jong julie  
beersel (Belgium)  
 
Deze keer was jullie concert in Brussel op Boterhammen in de stad dan toch geslaagd. Alledrie hebben jullie 
prachtige stemmen. Soms krijg ik er koude rillingen van. Jammer dat jullie er in Gooik niet bij zullen zijn. In 
elk geval bedankt voor die prachtige muziek van jullie! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2002 
sanne paepen  
Heist-op-den-Berg  
 
spijtig dat julie deze keer ni in werchter waren vorig jaar was et zalig. ik hou van jullie muziek ECHT 
HEMELS!!!!!!!! 
XXXXXXXXXX...-ies&*knuffiez*  
*     *     *     *     * 
 
01-07-2002 
Evelien  
St.- Lievens- Esse (Belgium)  
 
heeeey Laïs, 
 
Ik vind jullie muziek echt hemels! 
Bijna niemand kent jullie! 
Dat is heel jammer maar ik denk dat meer en meer mensen zullen geïnteresserd raken in jullie muziek(dat 
hoop ik toch) 
Ik wens jullie nog heeeeel veel succes toe ! 
 
vele groetjes, 
 
evelien xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2002 
Ali Alster | http://am-wehr.de  
Jena (Germany)  
 
Ihr macht ganz tolle Musik. Ich habe Euch zum Folkfest in Rudolstadt gehört. Leider keine neuen Auftritte in 
Deutschland. Möchte gern die 2000er CD kaufen und kriege diese nirgens. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2002 
Véronique  
Brumath (France)  
 



Chères Laïs, 
Je vous ai découvert à Strasbourg, lors du festival Babel et depuis je suis vos pas avec attention !!! 
J'aime beaucoup vos voix, continuez s'il vous plait à nous transporter. 
Bonne route et à très bientôt. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2002 
Anneke  
Brasschaat (Belgium)  
 
Laïs,... Jullie muziek is echt *FANTASTISCH* hopelijk maken jullie nog zo'n goeie cd's als die vorige!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2002 
Helena Ribeiro  
Porto (Portugal)  
 
Hi, Lais: 
 
I'm from Portugal and i love your music... it relax me and help me "free" my way of dancing!!! Come to 
Portugal.. you'll love it!!! 
Lots of Kisses and wishes of hapiness from your portuguese fan 
 
Helena! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2002 
Diddl  
Willebroek (Belgium)  
 
hoi, ik ben een hele grote fan van laïs de beste da ik vind zijn Doroteha,Klaas,De wereld vergaat en Houd u 
kanneke 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2002 
sien Depouvre  
Klerken Houthulst (West-Vlaanderen) (Belgium)  
 
Hallo, laïs ik vind jullie liedjes echt heel erg goed.Ik ben 12 en niemand van mijn leeftijd kent jullie. Mijn 
moeke is ook naar Nekka nacht geweest en ze vond dat jullie de mooiste liedjes zongen. Doe zo voort en 
maak maar veel cd's 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2002 
Neo® | http://looknmeet.com/trinity_WITM  
Neeroeteren (Belgium)  
 
Laïs, 
you're just the greatest!!! 
echt waar, jullie brengen mij in verroerring met jullie nummers. 
Just keep singing 



 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2002 
Loïs  
scherpenheuver-zichem (Belgium)  
 
jooow laïs! 
awel e jorunn,ik zen ook gebore in Diest! 
(op kamer 321;o)) 
eigenlijk was da al da ik te zegge had!  
ahja wanneer komt ulle nieuwe cd uit? ik wil die keiekei graag! ik wacht ter al lang op! 
als ter iemand van elle msn heeft of iemand annes mee msn voeg mij ma toe e!!!(miffy717@hotmail.com) 
are schatsiekes ik zen ter mee eweg exxxx  
love ya! 
LAÏS RULZZZZ4-EVER! doe zo verder! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2002 
Loïs  
 
 
jooow laïs! 
awel e jorunn,ik zen ook gebore in Diest! 
(op kamer 321;o)) 
eigenlijk was da al da ik te zegge had! 
aahja ik zou graag de cd voor dorothea 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2002 
Fieke  
Appels (Belgium)  
 
Ela, ik moet toegeven,mijnen maat heeft echt slechte smaak wat muziek betreft,maar jullie zijn daarop een 
uitzondering,dankzij hem wist ik van het bestaan van Laïs. 
KeEp It CoOl!!!!!!!!Dada 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2002 
Judith  
Tilburg (Netherlands)  
 
Geweldig, nog steeds...Maar wanneer komen jullie weer eens in Nederlands Brabant??? 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2002 
Joke (14jaar)  
houthalen-helchteren (Belgium)  
 
Nathalie,Annelies en natuurlijk ook Jorunn,ik hou echt van jullie muziek!!! 
Ik zou zo zeggen:doe zo verder! 
Jullie hebben prachtige stemmen !!! 



Ik heb jullie CD's al grijsgedraaid, zenne. 
Allé,nog vele groetjes van mij,Joke xxx. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2002 
benny en robke  
eindhoven (Netherlands)  
 
wij genieten altijd in de auto van jullie muziek. 
lachen man. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2002 
.  
(France)  
 
En voilà de la belle musique ! 
Bonne chance à vous,  
les trois "Belles" ! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2002 
Wouter Tack  
Oudenaarde (Belgium)  
 
hallo, ik vind het spijtig dat jullie niet naar werchter komen . En ook wil je eens op de bierfeesten in 
Oudenaarde komen. Komen jullie naar dranouter ? 
slu,(wouter 13j) 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2002 
Sanneke  
Brasschaat (Belgium)  
 
De drie te gekke meiden kunnen kei goed zingen ik ben een hele grote fan van jullie . 
Jullie zijn gewoon de beste!!!!!!!! 
 
xxx-jes Sanneke (12 jaar) 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2002 
iris en bie  
Deerlijk (Belgium)  
 
Wij luisterden vandaag naar jullie cd en 't is gewoon fantastisch!! op't smidje doen we een leuk dansje, 
zeven steken zijn we al de hele dag aan 't zingen: hij was een jongeling van 18 jaren die bij z'n meisje z'n 
liefde kwam verklaren en toen hij haar van haar eer ontrukt .....  
dat is wat al de hele dag in ons hoofd rond'spookt' jullie zijn gewoon HET ALLES VOOR ONS!!! ook jullie 
andere liedjes beluisteren we met plezier, hopelijk zien we jullie nog eens in het echt!! 
veel groetjes, uw grootste fans 
 
*     *     *     *     * 



 
22-06-2002 
veroniek | http://www.coolasl.com/piesbloempje  
koolskamp (Belgium)  
 
Komen julle pleeeezzzzzzzzzzzzzzzzz niet naar dranouter ??? dan is het nóg perfecter ! vorig jaar waren 
jullie zalig ! ken der van genoten ! dit jaar terug ?? 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2002 
John | http://www.IlluSionS667.tk  
B (Belgium)  
 
toch leuk dat er jonge mensen zijn die traditionele Vlaamse muziek terug mooi kunnen laten klinken. En ze 
zien er nog leuk uit ook. Hun handtekeningen die ik op Werchter 2001 heb verzameld, worden gekoesterd. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2002 
Femke Moerman  
oudenaare (Belgium)  
 
Jullie muziek, awel, gulle zij goe.'k wenste dak meer kon zeggen maar 'k moe voort, 't zal voor de volgende 
keer zijn. Hey dieter ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2002 
Jan | http://www.krakrock.be  
Brugge  
 
Het schijnt dat ze naar Krakrock komen in Avelgem, dicht bij Kortrijk !!!!! 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2002 
Dieter Covent  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Hey engeltjes! Het was al een hele poos geleden da ik jullie site nog eens had bezocht, en nu merk ik plots 
dat hij totáál gerenoveerd is! Véél overzichtelijker, maar de muziek blijft éven goed.Eén puntje van kritiek: 
waarom kunnen we niet naar DE BALLADE VAN BOON luisteren???Prachtigste lied ooit gemaakt, maar 
helaas niet beluisterbaar.... :'( 
Ik hoop jullie ooit eens na een concert te kunnen zien en met jullie een gezellig babbeltje slaan, maar dat is 
wellicht een droom die onvervulbaar zal blijven, vrees ik.... Ik wacht alvast vol spanning af op de dag dat julie 
een 3° CD uitbrengen. En als jullie dan ook zo vriendelijk zouden zijn mij een plezier te doen, plaats de 
Balldade van Boon er dan maar tussen!!!! Bedankt, jullie zullen op verscheidene concerten nog vaak "We 
love you!" horen roepen -xxxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2002 
Charlotte  
ledegem (west vlaanderen) (Belgium)  
 
jullie maken zalige muziek !!! kvind et echt spijtig dat jullie dit jaar niet of de affiche van Dolkfestival 



Dranouter staan ='( 
dikke kussun!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2002 
lieven | http://www.multimediart.be  
gent (Belgium)  
 
jullie muziek is echt fantastisch, k ben er als klein vlamingske ongelooflijk trots op !!! Als ik naar jullie muziek 
luister, voel ik me thuis .... 
Veel geluk en veel inspiratie toegewenst !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2002 
bert  
 
 
hey 
toffe website alleen spijtig dat de soundtrack van vergeten straat erniet opstaat ......niet te vinden trouwens 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2002 
lotte  
Gontrode (Belgium)  
 
Jow Lais keitoffe muziek moet ik zo zeggen ik ben nu al 2 jaar fan van jullie en ik ken al op 12 van jullie 
liedjes een dansje zo heb ik jullie ook leren kennen met een dansje op t'smidje op chirokamp ik wil iets 
vragen: ik zoek een mail-vriendin! kunnen jullie mij helpen 
lotte_godefroi@hotmail.com 
alvast bedankt en doe zo voort  
x x x x x van Lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2002 
Ellen  
Torhout (Belgium)  
 
ik vraag me af wanner lais nog eens in belgie komt optreden het liefst in West-Vlaanderen kan iemand mij 
soms helpen? 
alvast bedankt!!!! xxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2002 
Giordano Morettini | http://www.duodimorcote.ch  
Noranco (Switzerland)  
 
J'ai connu Laïs pendant un voyage en Belgique et je suis tombé amoureux de ces voix. Comme connais pas 
mal de gens qui organisent des concerts ici en Tessin (dans le sud de la Suisse), je vais sûrement proposer 
ces trois anges pour des festivals. Dommage que je sois arrivé en retard pour l'organisation du S. Salvatore 
Folk Festival (où je joue avec le Duo di Morcote). On aurait pu faire quelques pièces ensemble! Mais pas de 
peur, ça sera pour la prochaine fois!! 



Mes meilleurs voeux pour votre avenir!! 
 
Joe 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2002 
Flurkie  
Torhout (Belgium)  
 
Normaalgezien zou ik nu aan t blokken moeten zijn, maar met eerlijk toegeven dat ik al 2 uur jullie site aan t 
bekijken ben en aan t luisteren ben naar jullie muziek. Zaaaaaaalig!! Denk gewoon nie meer aan de 
examens, alhoewel dat dat nie al te positief voor mij is moh kom 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2002 
isake  
tongeren (Belgium)  
 
wacht eventjes moet op de woorden komen............................................................................. 
............................................................GEWOONWEG FANTASTISCH!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
blijf zo doordoen (liefst) en wat ze (=roddelpers) allemaal over jullie willen zeggen moeten jullie je niks van 
aantrekken!!! 
 
LAIS AAN DE TOP 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2002 
nele | http://ikziejegraag.org  
grimbergen (Belgium)  
 
hej iedereen 
aan lais en zo: willen jullie niet naar rock werchter komen dit jaar? alsjeblieft! jullie zingen gewoon te goed 
om niet te komen! blijven zingen zou ik zo zeggen 
ciao! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2002 
Claus  
Essen (Germany)  
 
Hallo an alle! 
Ich habe Lais 2001 in Rudolstadt (Tanz- und Folkfest) live erlebt und bin restlos begeistert. Allerdings habe 
ich hier in Deutschland Schwierigkeiten, CDs zu bekommen. Wo werden sie vertrieben oder wo kann man 
CDs bestellen? Die wichtigste Frage aber ist: Wann kommen Lais mal wieder nach Nordrhein-Westfalen? 
Viele Grüße an alle, die auch von Lais verzaubert sind... 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2002 
pieter | geen  
berchem (Belgium)  
 



hoi  
ik heb het eerst laïs gehoord op de radio  
ik was direct fan  
ik vind het liedje " De wereld vergaat " het beste 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
Sontka Romaneessen  
(Germany)  
 
Ik ben een duitse meisje en ik hoorde Laïs tovallig in Leuven-Ik vind het jammer dat er geen concerte in 
Duitsland zijn! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
Elias Baudouin  
Antwerpen (Belgium)  
 
hoy ik heet Elias en ben ondertussen 
al 4jaar fan van julie !het begon in de 
auto. Mama had julie fantastise muziek 
opgezet ,en ik vond het meteen 
prachtig .Ik ben nu 9 jaar. 
Daaag 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
Heleen Mens  
Loppem (Belgium)  
 
Hier in de site van Laïs staat zoveel leuke informatie dat ik het zelf in twee uur nog niet helemaal gelezen 
heb !!! Het is een leuke site !!! Ik hoop dat Laïs nog veel geluk gaat hebben met het verkopen van cd's. 
Groetjes,Heleen. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
Heleen Mens  
Loppem (Belgium)  
 
Dag allemaal, 
Ik ben hier op de site van Laïs omdat ik mijn spreekbeurt over Laïs zal geven omdat ik al twee jaar fan ben 
van Laïs. Allé,ik ga verder zoeken naar informatie !!! 
Groetjes van Heleentje xxx. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
Miek Willems  
Kasterlee (Belgium)  
 
dag Lais, 
jullie hebben geweldige muziek  
ik hoop dat jullie nog lang mogen doorgaan samen en dat jullie nog veel moooie liedjes maken.Ik hoop dat ik 



jullie ooit is mag ontmoeten. vele groetjes en kusjes 
Miek 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
hervé  
Tours (France)  
 
j'écoute votre musique depuis six mois 
pur plaisir merci pour vos efforts 
j'espere bientot vous voir en concert 
je suis en train d''apprendre le flammand  
tellement jai eu un choc en decouvrant les flammands merci encore vous m'apporttez beaucoup je vous en 
remercie 
sinon je suis un poil poete d'ou ma question si je vous ecris un texte ou puis je l'envoyer pour vous 
???????????????????????? 
sinon merci et bonne chance vous etes merveilleuse 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
Vochten Lindsy  
Brasschaat (Belgium)  
 
ik heb jullie leren kennen door mijn vriendin daar voor kende ik jullie niet en daar heb ik veeeeeeeeeeeeeeel 
spijt van want jullie zingen mega goe!!!!!! 
xxxxxxxxxxxxxxjes een goede fan Lindsy 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
EMILY  
BRECHT (Belgium)  
 
LAIS IK HOOP DAT JULLIE ALLEDRIE BIJ ELKAAR BLIJVEN EN NOG VEEEL CD S VERKOPEN  
 
+++++++++EMILYKE+++++++++++++ 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2002 
Emily Brosens  
Sint lenaarts  
 
ik ben het nichtje van Annelies en Lais kan heeeeeel mooi zingen 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2002 
nina | http:///  
holsbeek (Belgium)  
 
jullie zijn the best kben 13 en kluister naar korn ma jullie muziek is pakke beter kzing altijd op schoolfeesten 
liedjes van lais  
JULLIE ZIJN DE MAX 



 
stuur terugxxxxnintjexxxx 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2002 
gwen decock  
overijse (Belgium)  
 
hey annelies,jorunn,nathalie!!!! 
ik ken jullie al vanaf jullie begonnen zijn in gooik. ik ga daar al 10 jaar naartoe en vorig jaar was de stage 
zeer goed geslaagd met jullie fantastische optreden!! dit vergeet ik NOOIT meer!! ik hoop dat jullie nog lang 
mogen doorgaan met mooie liedjes te maken. jullie doen dat zeeeeeer goed!!! 
hopelijk tot op de stage in gooik als jullie eens afkomen!!!  
hele dikke knuffels,gwenneke 
ps:jullie kennen mijne papa( "de gille")!!! 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2002 
judith  
poperinge (Belgium)  
 
wieeeeee....Laïs you are the max!!!!! k'heb jullie al 2 maal live aan't werk gezien en das was zeer goed é. 
zeker blijven doorgaan!!(goede raad van ...). En nog een vraagje aan alle laïs fans------>contacteer me!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2002 
Celine  
Drogenbos (Belgium)  
 
As jullie zo blijve doorgaan dan wordt ik nog verslaafd aan Laïs ( da s wel ni erg zene ma mijn ouders vinde 
Laïs ni zo goe, begrijpt ge???) 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2002 
dani 15  
landgraaf (Netherlands)  
 
halliooo jullie zijn echt helemaal geweldig!!! ik ben nu ongeveer 2 jaar fan en t verveeld nog steeds niet 
hoor!Ik heb jullie leren kennen via mijn vader hij had jullie eerste cd lais op staan en ik vond het helemaal 
fun.Toen mijn vriendinnen het bij mij hoorde vonden zij het ook helemaal fun.Ik zing zelf ook en heb zelfs 
Isabelle samen met mijn beste vriendin voor publiek gezongen.trouwens jullie concert in kerkrade was 
helemaal geweldig ik heb jullie handtekeningen en foto's ga zo door! ik verheug me op een nieuwe 
cd!!!!!!!!!!!!!dani 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2002 
Jan Geerinckx  
Antwerpen (Belgium)  
 
Awel awel Nathalie! Laat me weten wanneer je een keer in de buurt speelt, 't wordt hoog tijd dat ik eens kom 
kijken! 
groetjes en tot gauw 
*     *     *     *     * 



 
05-06-2002 
Rob  
Waasmuster (Belgium)  
 
meiskes , gulder zijt gowoon fantastisch ! doe gewoon zo voort , tot in het oniendige ! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2002 
anneke  
0 (Japan)  
 
ik woon al 5 jaar in japan, op mijn tiende verhuisde ik naar daar .kan nog altijd goed nederlands.ik kwam 
vorig jaar speciaal voor jullie naar België tijdens de vakantie zag jullie op dranouter en ik probeer julie 
bekend te maken in Japan bij mijn vriendinnen . 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2002 
anneke | http://kweenie  
koksijde (Belgium)  
 
jullie zin echt de beste ,zag jullie op dranouter vorig jaar en hoop jullie dit jaar daar opnieuw te zien. Ik ken 
(een klein beetje) de opa van jorunn . Heb vorig jaar een handtekening kunnen bemachtigen danku 
daarvoor!!!! nog een vraagje: waar kan ik jullie eerste cd nog halen ?heb de tweede cd al gekregen.Alvast 
bedankt 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
 
ps:zag jullie ook in kortrijk ,was echt prachtig 
WE LOVE YOU!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2002 
Elea de Jager  
Utrecht  
 
Wanneer komen jullie weer in Tivoli? Dan neem ik mijn hele vriendenkring mee.  
Op het bevrijdingsfestival vorig jaar in Vlissingen stonden een vriend van mij en ik vooraan als enige mee te 
zingen. 
Wij kende alle teksten uit ons hoofd terwijl weinigen wisten wie jullie zijn. 
We hadden zelfs ons Lais-T-shirt aan.... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2002 
 
 
 
Beste Laïs ik ben op zoek naar de PARTITUUR+TEKST van "de valse zeeman" 
stuur me a.u.b. een e-mail: lotte-godefroi@hotmail.com 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2002 
Els  



Borne (Netherlands)  
 
Muziek is echt het mooiste dat er is en dat laten jullie zien! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2002 
Maaike Segers  
tielrode (Belgium)  
 
ik vind jullie heel goed, maar ik zou graag de tekst met noten bij hebben. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2002 
Kevin  
Erpe-Mere (Belgium)  
 
I LOVE LAIS 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2002 
 
 
 
Nathalie, tis even om te zeggen dat ik op 2 druppels water op jou lijk. Zowel innerlij als uiterlijk. Ik ben nu 14j 
en wiskunde is mijn beste vak ook niet,kunst intereseert mij enorm en ge kunt het wel raden ik rijd paard ik 
heb 3paarden nl. Orlando, Jo-anne en Aldanati. Mijn passie is dus paarden !!!! Ik wou dat we zussen waren 
of tenminste verre familie of zo. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2002 
Lynn Scheepers  
Neerpelt (Sint Huibrechts Lille) (Belgium)  
 
Ik ben vanaf het begin al fan van lais ik bemin ze enorm. Ik zet iedere dag de cd s op en zing ze mee tot de 
laatste seconde. Ik wil heel graag naar concerten komen maar ik ben tenslotte nog maar 14j. Ik ga deze 
vakantie toch mijn ouders te overhalan. Zelf zing ik ook heel graag en de liedjes van lais zijn helemaal het 
einde, ik heb al vaak mijn stem laten horen (liedjes van Lais) aan vrienden en ze zeggen dat ik zoals jullie 
moet gaan zingen maar daar wacht ik nog even mee. Ik zou zo graag willen dat jullie mijn stem eens zouden 
willen beoordelen dan weet ik zelf waar ik sta. Maar ik weet dat dat bijna onmogelijk is. Ik heb nog niet zo 
lang geleden de 2de cd gekocht en ik ken hem al helemaal vanbuiten. Ik hoop dat het niet bij een 2de cd 
blijft ! Ik zou zegen DOE ZO VOORT!!! En ik hoop ook een beetje dat jullie eens iets laten horen aan jullie 
grooootste fan. Het zijn echt hele mooie liedjes voor mee te zingen, en om smorgens wakker te worden 
(radio wekker). Veel liefs Lynn xxx Dikke kus xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2002 
De Rue Beniot  
Namur (Belgique)  
 
Malgres les conditions detestables au niveau de la salle, Votre concert aux nuits celtes de grivegnee fut 
pour moi un intense moment de bonheur musical. J'aimerais pouvoir vous revoir dans de meilleures 



conditions. Merci de me tenir au courant de vos prochains concerts dans une salle et avec une sono a la 
hauteur de la magie de vos voix. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2002 
Nathalie Maes  
Westende  
 
Aloekes Laïs! ule muziek is gewoon zaaaaaaaaaaaaalig!!!! ik vin et ook mega om mee te zingen me ule 
liekes die echt wel de max zen! allé, k gon ule late, slukes from a real fan!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2002 
een jestl-ke  
Oostakker (Belgium)  
 
jullie zijn gewoon té fijn. 
Ons grote voorbeeld om ons a capella gropeke uit de grond te stampen. Merci 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2002 
sharon  
nieuwkerke (Belgium)  
 
hey nathalie,jorunn en annelies  
ik vind je echt fantastisch, hoe jullie zingen is om gek van te worden dan wel in de positieve zin bedoelt. Ik 
vind je mega toffe meisjes en vorig jaar was ik ook in het folkfestival van dranouter en ik heb jullie daar ook 
gezien en jullie waren weeral fantastisch  
 
knuffel ,een grote f 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2002 
EVI  
Brasschaat (Belgium)  
 
jullie muziek is echt zaaaaaaaaaaaaaleg!!!!!! 
DIKSTE ZOEN -X- 
*EVIKEEEUUU* 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2002 
wafa bulckens  
bonheiden (Belgium)  
 
Weet je ik vind jullie gewoon te goed  
de eerste keer dat ik naar julie liedjes luisterde was ik al mee aan het zingen 
ondertussen ken al julie teksten ver vanbuiten 
wat is ook nog wou zeggen is dat jullie stijl van kleden ook heel goed bij julie passen 
dus ik kan maar alleen zeggen doe zo voor en ik wacht op de volgende Cd 



Een hele groote fan van julie 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2002 
maai  
temse (Belgium)  
 
jullie zijn echt heel goe en ge zou een a cappela cd moeten uitbrengen 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2002 
eva  
brugge (Belgium)  
 
hey, wanneer komen jullie eens naar brugge! 
verwittig me! bye bye 
*eva* 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2002 
eva  
brugge (Belgium)  
 
hey, t'is vo te vragen wanneer jullie eens naar brugge komen?! ik zou zo graag eens naar een concert gaan 
van junder. zou je me willen verwittigen want i love lais!!! 
jullie muziek is echt zaligggggggggggggg! 
alle ik ga junder laten bye bye 
*eva* 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2002 
joke  
wijnegem (Belgium)  
 
piepeloe, ik vind jullie beide cd's echt zalig! Als ik even op mezelf wil zijn, of we zijn op weekend met de 
jeugdbeweging, of ik zit in ons jeugdhuis... maakt niet uit, overal schuilt er wel een nummer van jullie, echt 
leuk.  
liefs xjokex 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2002 
christine carthieux  
ardèche-SAINT PONS (France)  
 
depuis que j'ai découvert votre chant sur France-Inter ("les fous du roi" avec Stéphane BERN), je suis 
tombée amoureuse de vos voix !!! En Ardèche, votre C.D circule ! 
Vous etes une cure de jouvence... 
bises et longue vie 
christine, jean et isis (ma fille)...à capela 
 



*     *     *     *     * 
 
30-05-2002 
lientje  
eeklo (Belgium)  
 
Amaai nie !gulle zij echt vree goe de max gewoon!ik vroeg mij af of jullie naar gooik gaan deze zomer .mijn 
vriendinnen gaan op draailier cursus en op het einde is er een festival met folk groepen en omdat jullie daar 
bekent zijn geworden of daar is het toch wa begonnen dacht ik mss zijn jullie daar ook . 
mja oke dan  
doe zo voort zou ik zo zegge geeft er ne lap op en ik wacht vol verwachting op de volgende cd ! 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2002 
Dani Ramiris  
Agra (India)  
 
Hello beste Marcel and Lais! 
I went yesterday evening, in the city of Jaipur (capital of province Rajasthan, India), into a restaurant where 
there was a group playing live songs... I really had to think about Lais: there were also 3 girls singing and the 
music was really from high quality. The harmony of all these different kinds of instruments (most of those 
tipical from here) and the sound of the beautiful voices really impresed me. I was then just wondering what 
would Lais sound like in an Indian style... really exotic i believe... maybe a new idea to a new album... an 
"indian" stylish song.. who knows..? 
Greetings from Agra, the city of the "Taj"! 
Dani 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2002 
Henriette Willems  
Goirle (Netherlands)  
 
Lais is puur genieten. In concert maar ook op de CD's. Ik heb geen favoriet nummer maar ik kies de 1e of 2e 
CD gewoon op gevoel. Zijn jullie stiekum al bezig met een nieuwe CD? Ik hoop van wel, natuurlijk! 
Wat ik wel het meest bizonder van jullie meiden vind, is dat jliie zo heerlijk gewoon blijven! Groetjes van een 
NL-fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-05-2002 
Patricia Verelst  
Essen (Belgium)  
 
hoi laïs, 
Wanneer komen jullie nog eens in de buurt van essen of kalmthout want jullie treden alleen op waar ik ni 
naartoe mag en waar kan ik het singeltje van't smidje nog krijgen?  
doei 
xxxxxjes 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2002 
Robin Segers  
Ekeren (Belgium)  
 



Laïs RULZ . De max super tof mmmmmmmmmmmmega gaaf en bij ons in chiro donk vinden ze dat ook. 
Ik heb trouwens ook de2 CD's en ik beluister ze minstes 1x per week. 
 
Robin Segers 
13 jaar oud  
P.S. ik doe mijn spreekbeurt over jullie 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2002 
Erik  
MARIE (France)  
 
J'adore ce groupe. Elles chantent si bien ! c'est un pur bonheur que de les écouter. Je suis content qu'elles 
ne soient pas un produit commercial comme beaucoup d'"artistes" le deviennent de nos jours.  
J'adore le vieux flamand et en plus elles nous font l'honneur de chanter en français. La musique de fond de 
leurs chansons est souvent discret mais efficace, jamais assourdissant. 
A quand une nouvelle tournée à Paris ? 
 
Erik, 18 ans, Saint-Leu-La-Forêt (région parisienne). 
 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2002 
Laura | http://asl.to/pietjeu  
izegem (Belgium)  
 
ahja,ik wil veronique gelijk geven!! 
pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzz.. kom dit jaar naar 
dranouter,ik ben dus 14 jaar en begin nu al in mei te sparen voor een kaart voor heel het weekend!!!!!! Stel 
me niet teleur,hé!!??!! kisses 
 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2002 
laura | http://asl.to/pietjeu  
izegem (Belgium)  
 
hoi!! 
ik vind jullie muziek prachtig!! 
k'heb jullie horen zingen enkele jaren geleden in dranouter!!! Ik ben echt blij dat we hier in belgie toch nog 
goeie groepen hebben!! 
Misschien een rare vraag,maar hebben jullie er al over nagedacht om mee te doen aan het 
eurosongfestival??? Ik ben zeker dat als je met zo'n rakende tekst als " De wereld vergaat "(misschien in het 
engels?) af komt,je zeker weten een goeie kans maakt!!!! 
Misschien moeten jullie er eens over na denken.... 
Ik ben 14 jaar oud/jong maar jullie muziek raakt me echt!!!!!! groetjes van Lauraa 
---xxxx--- 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2002 
elke  
olsene (oostvl) (Belgium)  
 
Wanneer treden jullie nog eens op in België??? We missen jullie tussen de affiches van alle verschillende 



festivals. Na vorig jaar op TW zijn we totaal verknocht aan jullie en verlangen we om jullie weer aan het werk 
te zien live!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2002 
Celine  
Merchtem (Belgium)  
 
Nathalie, Jorunn en Annelies,  
jullie zijn ongelooflijke, onbeschrijflijke, geweldige zangeressen!!!! 
Wanneeer komt jullie nieuwe CD uit? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-05-2002 
Richard Messelink  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Kwil ff zeggen dat ik per ongelijk bij jullie muziek terecht kwam. En het is WAANZINNIG. echt geweldig. Me 
zusje (van 4) is helemaal weg van K3. Nu heb ik ook die zingende belgische meiden waar ik fan van kan 
zijn!! Jullie zijn echt helemaal zoals muziek hoort te zijn. Puur, eerlijk en recht naar je ziel. vooral de wereld 
vergaat. G1 woorde voor. Ga zo door 
 
Groet Ries 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2002 
Eddy Raffin  
Toulouse (France)  
 
Trés adepte de la musique traditionelle Celte,qu'elle soit originaire de France,d'Irlande,d'Ecosse ou du 
Québec,je n'avais aucune idée de sa variante Belge.Aussi,depuis que je connais Laïs,je suis devenu un vrai 
fan!leur chant et leur musique aussi épurés que riches,me ravissent et je ne me lasse pas d'écouter leurs 2 
albums!Quand venez-vous en France et à Toulouse en particulier? 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2002 
moemsie  
(Belgium)  
 
Hela laïs, van de eerste moment ik jullie muziek beluisterde smolt ik weg. Niet alleen jullie muziek, maar ook 
jullie uitstraling vind ik zo prachtig. Nathalie, je bent zo'n mooi meisje... Maak dat jullie eens langs komen in 
Deinze! veel succes nog 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2002 
Croes Hannelore  
Gingelom (Belgium)  
 
Hellllloooooooooo!!!!!Laïs...jullie zijn echt heel goe,ik ga zo vlug mogelijk jullie nieuwe cd hale!Zelfs vandaag 
zit ik al de hele tijd bij " 't smidje " in mn hoofd!!!Doe nog lang verder door zo...jullie zijn echt fantastisch!!!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
22-05-2002 
Dani Ramiris  
Phnom Phen (Cambodia)  
 
Hello beste Laïs en Marcel! 
I just wanted to stop by and say hello... Lais has been played in a couple of places this last month (wel.. in 
my diskman!)... so people from USA, New Zealand, Thailand and now Cambodja got to hear a little of your 
music! There were specially people from Thailand who asked for the cd! 
Keep on going... you're doing a wonderful job! 
Vele groetjes vanuit Phnom Phen, Cambodja! 
Dani  
*     *     *     *     * 
 
21-05-2002 
marloet  
Zandvliet (Belgium)  
 
Ik vin elle ehct kei goe, mor kom eens wa dichter bij mij uin de buurt! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2002 
Vanteene Marjorie  
Loon-Plage (France)  
 
Je suis responsable communication de la mairie de Loon-Plage et prépare le dossier de presse pour 
préparer votre venue. Pourriez-vous me faire parvenir des photos et autres illustrations ?  
Marjorie Vansteene 
27, place de la république 
59279 Loon-Plage 
 
Merci d'avance. 
Bien cordialement. 
 
Marjorie Vansteene 
Responsable communication 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2002 
Jeroen aka JP  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Lees zojuist in de de nieuwe Theater-agenda van het Chasse-theater in Breda (van 2002/2003) dat Laïs op 
11 maart daar zal spelen. Zijn er al meer data bekend in den lande? 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2002 
Freddie | http://www15.brinkster.com/darthfreddie/tempstation  
Haasdonk (Belgium)  
 
De muziek is uitstekend, de stemmen zijn zo mooi, het geheel is dromerig, echt bedankt voor al jullie muziek 
en maak zeker nog veel meer! 



 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2002 
veronique  
(Belgium)  
 
Kunnen jullie pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzzz dit jaar 
terug naar dranouter komen ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2002 
Olivier  
Brasschaat (Belgium)  
 
Een van de betere folk groepes  
trouwens kan dat dat ik met een van jullie op school heb gezeten en dit in het sisa ?? 
doe zo voort 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2002 
Stevie  
Gent (Belgium)  
 
Keitoffe muziek ! 
Annelies, Jorunn en Nathalie, doe zo verder ! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2002 
Han | http://home.wanadoo.nl/xenix  
Goor (Netherlands)  
 
Ik volg jullie al een tijdje en zou zo graag een keer een concert bezoeken. Wanneer wordt de nieuwe agenda 
bekend gemaakt. Ik zal mijn best doen om Lais eens een keer naar Goor te praten. 
Doorgaan zo. Groeten, 
Han 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2002 
Cams  
Brasschaat (Belgium)  
 
nekka was geweldig, lais was (natuurlijk) de beste act. spijtig dat er maar 3 liedjes waren,maar ik heb er 
zeker en vast van genote!!echt heel moooooooooi.... groetjes,Cams xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2002 
Carla  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Ik wil zo graag weer naar een optreden, maar... op de lijst van concerten komt niets meer voor. Wanneer 



komt er weer een overzicht? (please, please, please) 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2002 
anna  
wester - koggelna (Netherlands)  
 
ik vind jullie echt hlemaal top 
en jullie teksten zijn keigoed 
love you 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2002 
Pascalle de Beer  
(Netherlands)  
 
YESYESYES Lais komt zowat bij mij thuis op 1 maart 2003 in ons locale theater. Ik heb meteen 6 kaartjes 
besteld en kan echt niet wachten om ze weer eens live te horen. Hopelijk signeren ze net als vorige keer en 
kan ik nog even een praatje met ze maken! Het is echt wel grappig want ik vond hun cd echt heel leuk vanaf 
de eerste keer en nu heb ik al 8 andere mensen er ook helemaal gek van gemaakt! Nou meiden succes en 
tot ziens Groetjes Pascalle 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2002 
osvaldo santarone  
rio grande - tierra del fuego Is. (Argentina)  
 
me enamore de vuestra musica, sin entender el idioma......el amor es mas fuerte que las palabras... 
felicitaciones..!!!! 
osvaldo 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2002 
Carmen Bellens  
Lede (Belgium)  
 
Jullie muziek is echt wel de max en kik hoop da ge nog lang verder zult doen want die stijl ligt mij wel . Jullie 
cd's zijn echt wel prachtig en ik vind et tof da jullie ook in andere talen dan Nederlands zingen. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2002 
Elina ooms  
Sint-Nilkaas (Belgium)  
 
Wonderful music and fantastic singers !!!! 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2002 
Evelyn Callewaert  
Hulste (Belgium)  
 



Jullie muziek is echt goed, vele groetjes  
-xxx- -xxx- -xxx- -xxx- -xxx- 
Evelyn 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2002 
kim  
bekegem (Belgium)  
 
junder muziek is echt kwee nie oe goe 
vooral da lieke: " de wereld vergaat" vinde kik da max 
bluft a zo voort doen 
kus 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2002 
Anneleen Van Meervenne  
Merchtem (Belgium)  
 
DOE ZO VOORT!!! 
Ook al ben ik nog maar 12... Ik vind het prachtige muziek!!! 
x-x-x SUCCES, Anneleen x-x-x 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2002 
Céline De Bondt  
Merchtem (Belgium)  
 
Hallo, 
Ik vroeg me af wanneer jullie je nieuwe cd uitbrengen. Ik kijk er naar uit, jullie zijn echt 
geweldig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1) 
 
(1) De derde Laïs-cd wordt verwacht einde 2002 / begin 2003 - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
12-05-2002 
Hanne Defraeye  
Oostrozebeke (Belgium)  
 
Ik krijg steeds rillingen van jullie muziek! Zo fantastisch vind ik hem! Doe zo voort! 
kus - Hanne 
 
*     *     *     *     * 
 
11-05-2002 
Emily Brosens  
St Lenaarts (Belgium)  
 
hoi lais ik vind jullie kei tof en mega cool. de teksten zijn heeeeeeeeel leuk en ook triestig. nog 
veeeeeeeeeeeeel sucses. 
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag - Emily 
 



*     *     *     *     * 
 
10-05-2002 
Jana Mathys  
Dilbeek (Belgium)  
 
ik vind jullie goe en ik vind het demax da gelle mij vergezelt in den auto op weg naar de 
vakantiebestemming. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-jes - jana 
 
*     *     *     *     * 
 
10-05-2002 
Roos  
 
 
Dag meiden van Lais. 
Ik ben Roos Biesheuvel, 7 jaar oud en ik kom uit Nieuwendijk in Nederland. In de auto luister ik graag naar 
jullie CD ! Ik vind jullie liedjes altijd heel leuk ! Ik heb een paar vragen aan jullie. Hoe voel je je als je met zen 
drieën op zoon podium staat ? Als je op zoon podium staat en een liedje zingt, zingen jullie dan ook een keer 
iets fout ? En hoe krijgen jullie die liedjes bedacht ? Of bedenkt iemand anders het ? En maken jullie wel 
eens ruzie over welk stukje van het CD'TJE een van jullie mag zingen ? En wat zijn jullie lievelings dieren 
ijgelijk ? Mijn lievelings dier is een konijn . Wat zijn jullie hobies ? Hoe kwamen jullie er op om te gaan zingen 
? Kunnen jullie ook ergens op spelen op de piano of zo ? Ik kan een beetje op de piano spelen . Lezen jullie 
vaak ? En als jullie vaak lezen , wat is dan jullie lievelings boek ?En wat is jullie lievelings televiezie progama 
? Mijn lievelings televiezie progamas zijn Peter Pan & de piraten Montana en Flores . En mijn lievelings boek 
is Parcival . En ik kan heel heel goed tekenen . 
En ik wil jullie ook nog een verhaaltjes vertelen . OP school gingen we gymen . Toen we klaar waren met 
gymen en doesjen , was ik mijn onder broek kwijt ! Ik zoeken en zoeken maar niks . Wel een anderen onder 
broek maar niet de mijnen . toen zij juf Rosalie trek je broek gewoon aan dan lopen wij even naar school om 
een onder broek van school aan te doen uit . En nu heb ik nog steets mijn onder broek niet trug ! 
Ik ben net terug van vakantie . in het park waar we op vakantie waren was een heel heel groten kuil .En die 
kuil heten de Leemkulen en het grapigst was dat het park ook de Leemkulen heten . En we gingen dus van 
die kuil af glijden dat was leuk . En langs die kuil waren bomen dus je zag de wortels in de kuil uit. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2002 
Milka Metso  
Montauban (France)  
 
Je vous ai vu en concert (mars dernier) à Paris, bravo!! Je voulais, en plus de vous remércier de votre 
musique, vous demander de quoi parle la chanson "Klaas" que j'aime tout particulierement? Bonne suite et 
continuez à nous faire rêver!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2002 
Jeroen aka JP | http://lais.vdweijde.net/  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Kunnen we Laïs nog op een of ander festivalpodium zien ergens in Europe deze zomer? Een derde keer op 
Lowlands, maar nu in een sfeervollere ambiance in een tent lijkt me geweldig! 
 
*     *     *     *     * 
 



08-05-2002 
Hanne  
Ekeren (Belgium)  
 
Jorunn vind ik de tofste van alledrie. 
En ik kan niet kiezen welke cd ik het mooiste vind. 
Daag - Hanne. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2002 
Nele, Diete, Marieke Parenoster  
Gent (Belgium)  
 
Hallo, 
Ik ben 7 jaar en ik ga sinds 2 jaar elke avond naar mijn bedje met jullie muziek! Zonder jullie raak ik 
gewoonweg nooit in slaap! Ik denk vast dat ik jullie ALLERgrootste fan ben! 
Zoentjes 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2002 
Kiki  
Burgos (Spain)  
 
De nada Sonia, con cariño porque a mi también me gustaron muchísimo cuando las vi en la casa de la 
cultura de Aranda de Duero (Burgos). A Beatriz Suso también le gustaron. Son estupendas y tienen una voz 
preciosa ¡MUCHO EXITO! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2002 
Maxime  
Québec (Canada)  
 
Vraiment très bien votre musique, j'adore !!! Et pourquoi pas venir faire un tour au Québec, question que l'on 
vous connaisse un peu plus... 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2002 
Jasmien De Clerck  
Zwijnaarde (Belgium)  
 
ik vind laïs een zee leuke groep en vind hun liedjes zeer mooi, Ik vind het wel dom dat er zoveel mensen zijn 
die laïs zagenmuziek vinden omdat dat niet waar is en omdat je moet luisteren naar de teksten en er de 
betekenis achter zoeken. 
groetjes - Jasmien 
XXXXXXXXXXXx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2002 
Lara Vergauwen  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 



de muziek van lais is fantastisch (anders zou ik hier ook niets schrijven) de teksten hebben ook een 
boeiende inhoud en zijn zalig om mee te zingen!! 
De drie meisjes zijn echt geweldig en hopelijk komen jullie ook dit jaar naar Werchter!! 
Lara 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2002 
Sonia  
Miranda de Ebro - Burgos (Spain)  
 
SIMPLEMENTE GENIALES! Gracias Kiki, este fue uno mas de tus buenos consejos musicales. Alguien se 
las imagina cantando flamenco? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2002 
Pieter Heuvick  
Zele (Belgium)  
 
hallo laïs, 
ik net een cd gekocht. prachtige groep. zeer mooie muziek. over jullie hebben we al muziekles gehad. 
zouden jullie iets willen doen voor mij. ik zou graag een handtekening van jullie willen hebben. 
liefs, pieter. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2002 
Bob Debrouwere  
Tielt (Belgium)  
 
jullie muziek is gewoonweg SUPERMEGAFANTASTIMATISCH prachtig. in de dansschool dansen we nu 
zelfs op tiena vieri. hierdoor wordt de muziek nog mooier. ik wil jullie bedanken hiervoor... misschien ooit 
een optreden met ons in tielt... ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2002 
Anneke | http://looknmeet.com/punkske  
stokkem (Belgium)  
 
haaaaaaaaalllllllllllloooooooooo 
this effe om te zegge da ulle muziek eeeel sjik is zelfs mama bij ons vindt ulle eeeeeeeel sjik zo ben 
uitgepraat 
daaaag xxx Anneke 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2002 
Trui  
(Belgium)  
 
Jullie muziek helpt mij mezelf erbovenop te helpen als ik dat nodig heb, ze troost me ... en maakt me 
ontzettend opgewekt! bedankt en doe zo voort! 
(we wachten op de full-cd!!!) 
 



*     *     *     *     * 
 
01-05-2002 
Ilse Van Looveren  
Brecht (Belgium)  
 
Hallo Nathalie, hier Ilse van vroeger op school. 
Hoe gaat het er mee, met mij gaat alles goed. Laat als je tijd hebt nog eens van u horen, we hebben groot 
nieuws!!!! RARARA wat zal het wezen. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2002 
Hanne Ostyn  
Vichte (Belgium)  
 
Mag ik weten welke cd's jullie al gemaakt hebben en welke jullie van plan zijn te maken? (1) Mag ik ook es 
zeggen dat ik jullie fantastisch vind en dat ik jullie cd's ongeveer elke dag probeer op te leggen? Ik heb jullie 
nog maar pas ontdekt en ik ben al weg van jullie cd's. Ik wil ook mijn nichtje Kamie bedanken omdat ik 
dankzij haar jullie ontdekt heb.  
PS: Sorry dat ik mijn hotmail adres niet geef maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. 
 
(1) De cd's en singles die door Laïs uitgebracht zijn, vind je terug in de discografie. De eerstvolgende cd 
wordt verwacht eind van dit jaar - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2002 
sarah  
antwerpen (Belgium)  
 
hehey!!!ik ben er weer!!!! nog eens ffjeus zeggeuh that lais soooow goed is he!!! maar stureuh jullie ook 
mails naar ons,???? pls???!!! ik vind jullie gewoon zo goed en zou graag ook eens een mailtjeuh krijgen van 
jullie! 
fatte bees 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2002 
Bruno Desjardins | http://www.cyberpresse.ca/  
Québec (Canada)  
 
Bonjour, 
Je suis un grand amateur du groupe Laïs et j'appréhende le jour où elles vont venir jouer à Montréal. 
Savez-vous s'il y a des dates de prévues? 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2002 
Annelies Vanheukelen  
Mol (Belgium)  
 
Hoi, ik vind jullie muziek de beste die er is !!! Terwijl de meesten van mijn leeftijd naar slipknot, sum41,... 
luisteren. IK hoop dat jullie nog lang blijven zingen !!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 



 
27-04-2002 
willem  
(Belgium)  
 
ik vind jullie muziek wel goed. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2002 
jasper bonduelle  
watou (poperinge) (Belgium)  
 
te gek te veel woorden om te zeggen 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2002 
hugo  
(Portugal)  
 
a vossa é musica é magica. ouvir-vos cantar é algo formidavel. boa sorte para o vosso futuro, e que 
continuem o vosso bom trabalho. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2002 
hanne de praeter  
passendale (Belgium)  
 
hey allerbeste laïs, 
ik vind jullie keigoed en ik zou graag een mailtje van jullie ontvangen. Ook zou ik graag een van jullie 
interviewen maar als dat niet kan begrijp ik het best.  
Dankjewel - Hanne 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2002 
sarah  
antwerpen (Belgium)  
 
whaaaa ik vind laïs gewoon een kei fijne groep!!!! echt waar ik zing samen met m'n vriendin de liedjes na!!! 
laïs is gewoon een groot voorbeeld voor ons! en we hopen dat we het later ook zo ver gaan schoppen als 
hun!!! in ieder geval ze hebben het zeker en vast verdiend!!! en niet alleen hun liedjes maar de teksten zijn 
ook heel mooi!!!! echt waar!!! maak er nog heel wat van want het is gewoon kei goed!!!! 
groetjes - sarahhhhh 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2002 
Mieke  
 
 
Hoi, bedankt voor het mooie optreden op Nekkanacht! kWas blij om jullie nog eens opnieuw te horen!! 
Hopelijk tot op Dranouter? (beste optreden van vorig jaar, trouwens!) 
 



*     *     *     *     * 
 
23-04-2002 
Marie Pianalto  
(Belgium)  
 
Terwijl ieder 7 jarig kind naar K3 of samson luistert, zo luistert onze zoon karel naar LAïS. De kinderen van 
zijn klasje kennen deze groep niet!! En Karel van bijna 7 zingt alle liedjes mooi mee : nederlands, of Frans hij 
zingt erop los. De CD is bijna op gespeeld. Bedankt voor de fijne muziek en we nemen hem mee naar een 
optreden, al zal hij er niet van kunnen slapen als we hem dit toffe nieuws brengen. 
Groetjes van Marie 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2002 
peter urbanus  
Goes (Netherlands)  
 
p.s. Laïs gezien bij de Rode Loper. Oké, Nathalie is door een gediplomeerd coiffeur onder handen 
genomen, maar zo heel erg anders zag ze er nu toch ook weer niet uit, me dunkt. Ik zie dat via het 
gastenboek nieuwe Laïsjes ontstaan. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2002 
Loïs Helsen  
Scherpenheuvel-Zichem (Belgium)  
 
elaba! ik zen een meiske van 13 jaar en ik vind Laïs gewoonweg geweldig!!! Ik vind het wel grappig da mijne 
naam er een beetje op trekt. Vele mensen kennen Laïs niet en dan stuur ik gewoon een liedje door en de 
meetste vinden het wel goed! alle geluk of ik begaa een ongeluk! hihi! ik heb jullie wel nog nooit live gezien 
maar mijn mama wel op marktrock vorig jaar en ze vond het gewoon geweldig!!! en deze site is gewoonweg 
de beste die er bestaat! alekes ik zen er mee eweg e! 
lots of kissesxxxx Loïs 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2002 
Miridith  
Lochristi (Belgium)  
 
Ik zou graag willen reageren op de 15-jarige Eliseke uit Zeveneken; ik ben een meisje van 17 jaar en woon 
in Lochristi. Ik zing ook erg graag, ook de liedjes van Laïs... Over zingen in een groepje had ik eigenlijk al 
veel nagedacht, zeker nu ik iemand heb 'ontmoet' met dezelfde wens als ik. Mijn vraag is dus Eliseke, als je 
het zou zien zitten om misschien samen eens iets te zingen, schrijf dan nog eens in dit gastenboek. Ohja, 
nog even vermelden dat ik in Lochristi woon en dat dat niet zo ontzettend ver is van Zeveneken... Ik hoop 
dat je dit snel leest! In ieder geval, vele groeten en laat je snel iets weten? 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2002 
Peter Urbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Dat is wel een beetje schrikken: geen Laïs-optredens in België meer dit jaar. Dan geldt dat waarschijnlijk 
ook voor Nederland. En ook geen Dranouterconcert. Intussen spreekt iedereen over het nieuwe kapsel van 



Nathalie. Is ze dan zo spectaculair veranderd? Ik heb nog niets gezien. Als hun (door mij van harte 
gegunde) rustpauze maar niet zo lang duurt dat de dames grijs zijn bij hun terugkeer op de podia in de lage 
landen. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2002 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Hoi Nathalie, Annelies en Jorunn, 
Een tijdje geleden alweer dat ik iets in het gastenboek schreef. Gisteren weer genoten van een "vleugje 
Laïs" op televisie, de Nederlande televisie nog wel. Ook Herman van Veen genoot zichtbaar van jullie 
uitvoering van "Opzij, opzij". "Marieke" heb ik gemist, dat komt misschien nog in een volgende aflevering. En 
dit is speciaal voor Nathalie: ik kende je helemaal niet meer terug! 
Groeten van Jos Meijers, en zodra Nederland weer in jullie agenda "past", kom ik weer naar een concert. 
Tot dan! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2002 
Frits Broekema  
Groningen (Netherlands)  
 
Gisteren (20/4) naar het Gala van het Nerderlandse Lied gekeken: 
Meiden, wat een als vanouds vocaal spetterende uitvoering van 'Opzij, Opzij'!! 
Frits 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2002 
Ben Rombouts  
Brecht (Belgium)  
 
Voor de eerste keer Laïs gehoord op Nekka-nacht. Dit is echt hoe muziek moet klinken, ik ben na 1 ( en dan 
nog klein ) optreden verkocht. Ga nog lang door zo asjeblief...jullie waren geweldig. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2002 
Jan Bontje | http://users.skynet.be/evds/jabo100.htm  
Spijkenisse (Netherlands)  
 
Wanneer komt Laïs weer naar Nederland!? 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2002 
Laurent Moens  
Mechelen (Belgium)  
 
Hmm...misschien jammer dat Barbagal er op Nekka niet bij was, maar toch, zalige show!! Laïs ownt gewoon 
het podium at all times :) 
Goed werk, girls! 
 
*     *     *     *     * 



 
19-04-2002 
Erwin  
Regensburg (Germany)  
 
Super, ich höre viel Folk(rock) hauptsäclich aus Skandinavien. Aber LAÏS ist mindestens genau so gut wie 
z.B. GARMARNA etc. Hoffentlich gibts bald eine neue Platte. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-04-2002 
miek  
 
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ik at zo graag nar de nekkanacht geweest om ulle nog 
nen keer te zien keb ulder 2 cd's al grijs gedraaid echt waar!!! kvond super daj gulle ging é ma dan was er als 
eerste ongeluk dat uitverkocht was en als tweede d aik een peesontsteking eb dus moest ik een kaart ebben 
gehad zou ik nie eens kunnen komen kijken zijn !!!!!! gulle zijt 3 schatten van meiskes me pracht van 
stemmen maak maar veel cd's bij da ik nog meer kan genieten van jullie wonderbaarlijke zangstemmen!!! ik 
zou graag ebben da gulle eens een mailken were stuurt na mij kzou da wel tof vinden wilde ulle da doen 
??????? 
dikke smakkerds. 
miek (die ulle nog lang nie beu is gehoord en die tot het eind van aar dagen zal blijven luisteren naar lais !!!!) 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
mag dat derin?????????????????????????????????? 
of waarom moe ik mailen na gij ?????????? 
 
*     *     *     *     * 
 
15-04-2002 
lotte  
essen (wildert) (Belgium)  
 
hoi lais. 
ik wil jullie nog heel veel zangplezier wensen 
en ik hoop dat laïs nog heel lang blijft bestaan! 
xxxxxxxxxxxxxxxxlottexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
15-04-2002 
eliseke  
Zeveneken (Belgium)  
 
lieve meiden van laïs !!! 
ik vind jullie muziek echt fantaaaaaaaaastisch !!!! ik ben 15 en zelf zing ik ook heel graag, ook jullie liedjes en 
ik zou ook graag een groepje opstarten. wanneer komt jullie nieuwe cd er aan ?? ik verlang er echt naar. ik 
heb jullie optreden op Dranouter gezien en dat was echt het hoogtepunt van mijn jaar. Ik hoop dat jullie nog 
lang zo verder doen en dat ik nog veel concerten van jullie mag meemaken. veel liefs en knuffels. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2002 
Bert van Waeyenbergh  
Machelen (Belgium)  
 



Dank zij onze juf Veerle Vandensteen (6de leerjaar) heb ik jullie groep leren kennen.Ik kan er uren naar 
luisteren en ken reeds enkele teksten van buiten. Mijn klasgenootje Veerle is er eveneens in geïntersseerd. 
Ik woon in Machelen (Brabant). Er is een muziekacademie in Vilvoorde,maar vind hun website niet en zo 
heb ik geen inlichtingen over hetgeen ik daar kan aanleren. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om mij 
meer info te geven waar ik zo een zanglessen kan volgen? Graag antwoord en met vriendelijke groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2002 
Nimue  
Brabant (Netherlands)  
 
Ik vind Laïs fantastisch, ik kan er de hele dag naar luisteren, en vaak ook 's nachts zonder dat ik het beu 
wordt. Helaas kan ik alleen de cd 'Dorothea' vinden. Ik wil ook graag eens naar een concert gaan, weet 
iemand wanneer er weer concerten zijn (in Nederland of België)?(1) 
Blessed Be! - Nimue. 
 
(1) Nekka Nacht (19 april e.k.) is voorlopig het laatste optreden van de groep. Nieuwe concertdata zullen in 
de concertrubriek geplaatst worden zodra het Laïsmanagement deze vrijgeeft - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
12-04-2002 
Tinne Stevens  
Turnhout (Belgium)  
 
gullie zijt gewoon de max!!!! 
En ullie liedjes zijn gewoon kei schoon!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2002 
wim den hartogh  
sluiskil (Netherlands)  
 
ik vind laïs een zeer goede groep. ook de site is goed. alleen mis ik de tabs of chords van de liedjes. als 
iemand deze heeft mail ze me.(1) eigenlijk zouden ze bij de cd bijgeleverd moeten worden net als de 
teksten. misschien een tip. 
maar lais ga zo door kom zeker naar jullie optredens. 
 
(1) Een aantal (officieuze) tabs is terug te vinden in het Laïsforum. 
internetadres: http://nescio.studentenweb.org/phpBB/ - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2002 
Marion Kemeling  
Deventer (Netherlands)  
 
Ik vind jullie muziek zó ongelóóflijk mooi, elke keer als ik de cd weer draai (en dat is bijna dagelijks!) krijg ik 
weer kippenvel en word ik helemaal blij!!! Weet je wat erg is? Ik hoorde van jullie één week nadat jullie in 
Deventer zijn geweest!! Verschrikkelijk, dat heb ik dus gewoon gemist!! Kom terug!!! Veel succes en plezier 
samen. 
Groeten uit Deventer - Marion. 
 
*     *     *     *     * 



 
10-04-2002 
Joke Delcour  
Anderlecht (Belgium)  
 
Hey meisjes! Jullie muziek klinkt nog altijd een engeltje dat in je oortjes aan 't zingen is! ma bon hier is de 
vraag: treden jullie op feestival og stage nog 's op? da was echt wel leuk verleden jaar! 
Lieve kus - Joke XX 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2002 
maarten de weerdt  
mechelen (Belgium)  
 
Toen ik jullie voor het eerst hoorde, dacht ik O nee, wat is da voor iets. Maar na de tweede keer begon ik de 
muziek gaan te mogen en kei tof te vinden. Nu ben ik al ongeveer 3 jaar zot op jullie muziek. Wanneer 
treden jullie eens op in de buurt van mechelen. Ik zal zeker van de partij zijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2002 
Diana Heijman  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Ik vind jullie muziek heel mooi en ik doe mijn muziekbeurt over jullie. 
Groetjes, Diana. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2002 
Wim Kaptein  
Heverlee (Belgium)  
 
Zelf ben ik een heel groot liefhebber van Folkmuziek, Volksdans en Volksmuziek. Vorig jaar dacht ik van nu 
moet ik eens naar jullie optreden komen kijken om het eens live mee te maken, want dat is toch heel anders 
dan op CD. Maar helaas op 't laatste moment kon ik niet daar mijn werk dat belette. Ik hoop dus nog steeds 
om eens voor de eerste keer jullie optreden te kunnen bijwonen en eventueel backstage een praatje met 
jullie te kunnen maken. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2002 
Nicolas  
S-G Rode (Belgium)  
 
Dacht dat jullie dit leuk zouden vinden: in het blad Télémoustique staan jullie vermeld als hun "culturele 
hoogtepunt over de afgelopen week", met de live-versie van Marieke. Dit prachtnummer van le grand 
Jacques moet in jullie versie inderdaad wel apart klinken. Dit is meteen de reden waarom Laïs-muziek me 
aanspreekt. Helaas is er in de ether weinig plaats voor artiesten die origineel of toch anders proberen te zijn. 
Bovendien heerst daar een hokjesmentaliteit, dus radio staat hier nooit op. Zeg, en 't is toch een grap, dat 
van die danspasjes? Eén van m'n favoriete concerten was Loreena McKennit in het Brusselse PSK in '98, 
en zij had daarvoor geen ingestudeerde choreografie nodig. Tenslotte, Jorunn, Daniel Lanois is inderdaad 
een grote meneer. Heb je de ambientplaten al gehoord die Brian Eno met hem heeft gemaakt? Die zijn 
subliem! Wel spijtig dat hij zelf maar 2 solo-albums heeft uitgebracht. Vooral als je weet dat hij daarnaast 
nog vele andere composities heeft (waaronder een Pink Floyd-achtige instrumental die mij kippevel 



bezorgde bij zijn AB-concert in '90). Enfin, genoeg gezaagd nu. Veel geluk in de toekomst, en dat jullie 
mogen blijven doen waar je zin in hebt. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2002 
Wim Smet | http://www.aslpage.com/angelboy  
Eke-Nazareth (Belgium)  
 
Laïs, jullie hebben iets apart op de wereld gebracht, iets dat mij enorm gepakt heeft. Ikzelf ben meer een 
techno fanaat dus vinden de mensen het raar dat ik jullie muziek er ook tussen beluister. Maar wat ze ook 
zeggen, ik vind dat jullie muziek prachtig is, het roept veel gedachten en emoties op. Alle drie een Dikke kus 
daarvoor! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2002 
Ricardo Miguel Coelho de Brito  
Coimbra (Portugal)  
 
I'd just want to invite you to come to Portugal to make some research about our folk culture. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2002 
nicolas  
liège (Belgium)  
 
on vous considère comme la dernière nouvelle folk des ces dernières années et ce n'est pas pour rien! 
Votre prestation lors des Nuits Celte à Grivegnée était très convaincante. merci et au plaisir de vous revoir 
peut être aux Anthinoises de cette année qui sait? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2002 
Liese Boudry | http://www.voxmusica.be/  
Roeselare (Belgium)  
 
ben op zoek naar de partituur (tekst en muziek) van "'t smidje". waar kan ik die vinden? is het mogelijk om op 
één of andere manier aan de partituren van "'t smidje" te geraken of is er iemand die dat zou hebben en zo 
goed zou willen zijn om die even te melden???? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2002 
Jade  
West-Vlaanderen (Belgium)  
 
Hoi, komen jullie nog eens naar Kortrijk. de keer dat jullie kwamen kon ik niet komen en daarom zou ik zo 
graag eens willen dat jullie nog eens kwamen. 
Groetjes - Jade 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2002 
Elien Van der Gucht  



Boechout (Belgium)  
 
Ik vind jullie kei leuk. Mijn papa heeft al jullie cd's voor mijn zus en mij gekocht. Het zijn super leuke cd's! Ik 
ben ook naar één van jullie optredens gaan kijken. Jullie vind ik de beste popgroep! "'t Smidje" vind ik het 
beste liedje, vooral dat van: nooit mag ik een pintje drinken nooit mag ik eens vrolijk zijn nooit mag ik iemand 
beschinken met een glaasje bier of wijn... 
Zeg kennen jullie Katrien? Zo ja, zij is het liefje van mijn neef Michaël Michoel. 
Vele groeten - Elien, 9 jaar. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2002 
Poeme  
Lille (France)  
 
j'ai découvert fortuitement Laïs un jour dans un rayon de la fnac et depuis je suis devenu un grand 
admirateur de leur musiques. 
Je vous souhaite beaucoup de succès. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-2002 
Eric Germijns  
Ekeren (Belgium)  
 
Hallo beste webmaster, 
Wanneer komen er op de officiële website nog eens nieuwe foto's? De recentste dateren van augustus 
2001. (1) Ondertussen zijn er toch nog talrijke optredens en interviews geweest? Om nog te zwijgen over 
Nathalie's bezoek aan de kapper... - Eric Germijns 
 
(1) Hallo. Van 't moment dat er hier nieuwe Laïsfoto's binnenkomen, worden ze op de website geplaatst - de 
webmaster 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2002 
Gianni  
Maasmechelen (Belgium)  
 
Hallo, Laïs doe zo verder, mooie muziek, schitterende melodieën, wat willen we nog meer. Hey Nathalie 
Delcroix, ik ben het Gianni je slechtziende vriend van vroeger, enfin, een vriend natuurlijk. Zou je mij eens 
een berichtje willen sturen? Het zou leuk zijn om nog eens met jou te mogen praten, je kunt ook een 
privébericht achterlaten op het forum. Ik wilde eigenlijk aan iedereen vragen hoe ik aan live-opnames en 
exclusieve nummertjes van Laïs kon komen, iedereen mag mij daarvoor schrijven, ik ben ook bereid u 
eventueel te helpen, als ik dat kan. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2002 
peter urbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Kan iemand mij verder helpen? Op de onvolprezen website (via het Laïsforum te vinden) van de Laïsclub 
staat een leuke foto van Nathalie Delcroix met haar dochterje, dat daar zo te zien ongeveer een jaar oud 
moet zijn. Het lijkt er sterk op dat de foto is genomen op een boot in de jachthaven van Goes. Is dat ook zo? 
Het zou wel heel sterk zijn; ik heb Laïs behalve in Zeeland op Dranouter, in Zwolle en in Tilburg gezien, heb 



dus heel wat gereisd om ze te kunnen horen (en zien!), om vervolgens een foto van Nathalie tegen te 
komen, die op nog geen honderd meter van mijn eigen huis is gemaakt. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2002 
Didier RAME  
(France)  
 
Fantastique, envoutant, enchanteur, ... Que des qualificatifs positifs pour décrire le concert auquel j'ai 
assisté le 15 mars 2002 à l'Européen à Paris. Un grand merci pour ce spectacle de qualité et de très grande 
sobriété. 
A quand une prochaine date en Région Parisienne ? 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2002 
André OESTIAUX  
Namur (Belgium)  
 
J'ai découvert Laïs par hasard au travers d'une pub télé pour un festival. J'ai été directement sur internet 
pour m'informer sur ce groupe et j'ai acheté les deux cd's le lendemain. A quand un autre album? (1) 
 
(1) probablement à la fin de l'année - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2002 
David  
Nivelles (Belgium)  
 
BRAVO pour votre prestation de vendredi soir a Liege!!!!!! C'etait super!!! 
Merci a vous - @+ David 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2002 
Nico Landman | http://home.tiscali.nl/~ti050776/  
Hendrik Ido Ambacht (Netherlands)  
 
Ik ben toevallig in het bezit van de eerste cd van Laïs gekomen. Na het beluisteren ben ik meteen de tweede 
wezen halen. Fantastische stemmen en muziek. Deze muziek hoor je veel te weinig en in Nederland bijna 
helemaal niet. Ik hoop dat er nog meer uitkomt van Laïs, ik zie het met spanning tegemoet. Vooral doorgaan 
en niets aantrekken van mogelijke kritiek. Mocht er ooit een concert in Nederland zijn in de buurt van 
Rotterdam of Dordrecht wil ik dat graag weten, dan ga ik zeker kijken wanneer het mogelijk is. 
Groetjes en misschien tot ziens bij een concert - Nico 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2002 
Eric Colpin  
Barchon (Belgium)  
 
Une découverte extraordinaire... Le concert du 22 mars à Grivegnée. Dieu existe, j'ai entendu ses voix... Si 
il ne devait y rester qu'une seule raison d'être fier d'une Belgique pluricommunautaire (et donc 
multiculturelle), ce serait LAÏS. 



Merci pour ce grand, très grand moment d'émotions... - Eric 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2002 
Nele Tomsin  
Tongeren (Belgium)  
 
Laïs... Ik ben 10 en laïs is mijn favoriete groep. Ik zing samen met mijn vriendin Joke jullie liedjes op vrij 
podium. Mijn favoriete liedje is "De wijn." Nog veel succes met jullie groep!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2002 
nizet  
alleur (Belgium)  
 
J'ai fait connaissance du groupe ce 22 mars 2002 à grivegnée (nuits celtiques). Superbe ! Un grand bravo! 
Des voix, de la classe et du talent ! Continuez ! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2002 
bert van waeyenbergh  
machelen (Belgium)  
 
hej, 
juffrouw heeft ons het liedje barbagal aangeleerd en nu kan gans de klas het zingen. tof he. vriendelijke 
groeten en nog een heel pretig weekend. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2002 
patrick mees  
zandhoven (Belgium)  
 
hallo meisjes. 
op nekka zal ik jullie voor de eerste maal zien. 
ps sta daar in de artiestenbar; zal jullie goed bedienen (nekka 19-04-2002) 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2002 
Ann  
Genk (Belgium)  
 
Wanneer komt jullie nieuwe CD uit???(1) 
 
(1) indien alles planmatig verloopt, zou er een nieuwe cd moeten/kunnen verschijnen einde 2002/begin 
2003 - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2002 
anneleen  
gent (Belgium)  



 
kan er soms iemand mij helpen bij het zoeken naar de partituren van de liedjes van laïs.(1) 
 
(1) partituren van Laïsliedjes zijn nog niet beschikbaar. Wel is de (officieuze) tablatuur van enkele nummers 
terug te vinden in het Laïsforum - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2002 
bert van waeyenbergh  
machelen (Belgium)  
 
ik vind jullie liedjes heel mooi. het is door de juf dat we jullie hebben leren kennen, omdat ze altijd liedjes van 
jullie aanleert. nu is ze ons 'barbagal' aan het aanleren en 'de zeven steken' maar dat liedje ken ik al van 
buiten. vele groetjes en nog veel succes met jullie optredens. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2002 
Maaiii  
 
 
Ik ben 14 en Laïs is mijn favoriete groep. Mijn vriendinnen lachen mij daar altijd voor uit, maar dat ben ik al 
gewoon. Ik vind jullie Franse liedjes heel tof, maar ik vind het toch ook een beetje spijtig dat jullie nieuwe 
liedjes niet meer in het Nederlands zijn. Ik heb mij laten wijsmaken dat jullie door in het Nederlands te zingen 
het Vlaams Blok aantrokken. Dan begrijp ik volkomen dat jullie niet meer in het Nederlands zingen. 
Groetjes en nog veel succes!!! - Maaiii xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2002 
marijke  
friesland (Netherlands)  
 
laïs...ik ben nog steeds erg fan van jullie en ik hoop dan ook dat jullie nog lang blijven doorgaan.. 
kusje - marijke 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2002 
Liesje  
kontich (Belgium)  
 
hey! 
Ziet Laïs dit? Nee zeker, voor het geval ze het wel doen: spijtig dat jullie op tournee in Frankrijk zijn, want we 
moesten een taak maken voor 't school en we moesten daarbij een bekend of meerdere bekende personen 
interviewen. Nuja, ik wou Laïs interviewen met mijn vriendin, maar uit nood nemen we nu maar Rob 
Vanoudenhoven of zo (hum alsof dat zal lukken - maar ja bye 
XXX liesje XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2002 
Koen  
Arnhem (Netherlands)  
 



Lieve Laïsmeiden, 
Al vervelen jullie prachtige nummers mij nooit, het zou leuk zijn als er een uitbreiding kwam in de vorm van 
een nieuw album. Nu snap ik wel dat een album niet zomaar af is maar Le grand vent, Rinaldo, Al Beole 17 
en Polly zijn nummers die al een paar maandjes oud zijn maar nog nergens verkrijgbaar zijn. Ik ben 
natuurlijk niet van plan om jullie halfgoddelijke dames ter verantwoording te roepen maar ik zou heel graag 
willen weten of er nu eindelijk een verschijningsdatum van een nieuw album bekend is? 
In muzikale afwachting... 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2002 
Guillaume Facon  
Paris (France)  
 
Merci pour le sublime concert du 15 mars à L'Européen à Paris... Des voix captivantes, de très bons 
musiciens et une sincérité rare... A quand votre prochaine venue en France, des festivals cet été ? Un 
nouveau disque bientôt ? 
Amitiés - Guillaume 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2002 
Pedro Canete Crespo  
Ivry sur Seine  
 
Merci pour vos 2 disques, toujours autant de plaisirs à les écouter. Votre concert à l'Européen était 
excellent, évidement trop court, mais... 
Merci encore et continuer - Pedro. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2002 
ulrike  
düsseldorf (Germany)  
 
jullie zijn geweldig! ik heb vandag voor het eerste keer naar jullie geluisterd in het radio, de hermann van 
veen gala, en wow! ik zal wel naar jullie cds gaan kijken!! 
mijn beste wensen voor jullie toekomst, ulrike 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2002 
Jeroen aka JP  
Dordrecht (Netherlands)  
 
In navolging van wat Ton al in het gastenboek schreef: 
De KRO zendt zaterdag 27 april het Gala van het Nederlandse Lied op televisie uit om 21.50 uur op 
Nederland 1. Leeuk ! Want het is al zeker 3 maanden geleden dat ik Laïs live bezig zag...zouden ze nog iets 
aan de grote festivals doen dit jaar? 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2002 
Martine Moaerts  
Landen (Belgium)  
 



Hallo, 
Ik vind jullie stemmen echt adembenemend mooi!!! Ik ben bij 't jeugdkoor O.L.V.-Ten Poel in Tienen en we 
hebben daar 't liedje In This Heart gezongen en dat is echt fijn om een werk van jullie te zingen!!! Ik hoop dat 
ik jullie eens kan ontmoeten!!! 
Groetels, Martine. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2002 
PEDO Eric  
Paris (France)  
 
We went, my wife and I, to your two concerts in Bretagne (Fougères 1998, before I Muvrini and Chartres de 
Bretagne 2001) and also last night in Paris. They are deeply wriyten in our memories as marvellous 
moments. We're fond of your voices and we have all your disks. We particularly like your famish songs. 
Never hesitate to come again in France so that we can see you again in concert. 
Marie-Laure & Eric (30 years old) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2002 
Ton Damen  
Alphen (Netherlands)  
 
Morgen, 17 maart, treed Laïs op tijdens het GALA VAN HET NEDERLANDSE LIED. In Carre zullen zij 2 
liedjes zingen ter ere van Herman van Veen, die de radio 2 zendtijdsprijs heeft gewonnen. 
Het programma wordt rechtstreeks op radio 2 (nederland) uitgezonden tussen 14.00 en 18.00 uur. Veel 
luisterplezier toegewenst. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-03-2002 
Joeri Werbrouck | http://limzibad.20m.com/  
Kinrooi (Belgium)  
 
Welke knappe juffrouw reed woensdagochtend rond 7.30 op de E313 richting A´pen in een sportieve gele 
renault megane? 
 
*     *     *     *     * 
 
14-03-2002 
Christa  
Tilburg (Netherlands)  
 
Hallo Laïs, 
Mijn complimenten voor jullie stemmen, jullie muziekkeuze, de manier van uitvoeren, gewoon het totaal 
plaatje Laïs is geweldig. De eerste keer dat ik van jullie hoorde (Folkfestival Tilburg 2000) was ik meteen 
fan. Geweldige indruk gemaakt. Kom nog eens terug naar Tilburg, de zaal zal plat gaan voor jullie. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2002 
an  
koksijde (Belgium)  
 
hello, ik zag jullie op dranouter en in de schouwburg van kortrijk, ik hoop dat jullie opnieuw op de affiche 



prijken van dranouter want het was een fantastisch concert. net zoals in kortrijk: we love you. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2002 
laisfannetje  
indeklingecity  
 
jooooooo, 
ik dacht: ik zit zo op ullen sitetsjen en werom zou ik dan ies nie in het gastenboek schrijven! ik wou ff zeggen 
dak ullen echt super vin! gulder heb superschone liekes die mij telkens weer ontroeren zoals tjeugdig groen 
mor ook liekes zoals tsmidjen wour ik zoe zwour nie op kan stil blijven stoun hé! ma goed, ik wens ullen nog 
heel veel succes en doe zeker voort en tot op den negentienden april of zoiets want ik kom nor de 
nekkanacht! 
xxxruthiexxx 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2002 
loes verstappen  
elsloo (Netherlands)  
 
hey laïs, 
toen ik een liedje voor de musical van school moest zingen merkte een lerares op dat Laïs wel mooi zou zijn, 
want de muziek was anders dan anders. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar toen ik jullie cd beluisterde 
was ik gelijk verkocht. Ik ben nu hard aan 't oefenen om met 3 andere meiden barbagal te vertolken. Als er 
een concert bij mij in de buurt is wil ik zeker komen. Ga zo door!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2002 
RUUD COOLEN  
 
 
Lieve dames, 
Niets dan lof voor jullie oeuvre. Wat ik zo plezierig vind, is dat jullie in verschillende talen zingen. Ik kan me 
voorstellen dat met name Fins niet zo eenvoudig is om te zingen. Ik snap er in ieder geval niets van, hoewel 
ik albums van Värttinä in mijn verzameling heb. De volgende stap wordt zeker Gaelic? 
Als semi-Belg (Sint-Niklaas) wil ik jullie alle succes in de wereld toewensen en kijk nog met plezier terug 
naar jullie optreden in Diligentia in Den Haag verleden jaar november(?).  
Hopenlijk tot ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2002 
valérie steenssens  
bazel (Belgium)  
 
meisjes, jullie hebben een echt een prachtige stem. hoe komt het eigenlijk dat niet veel kinderen van mijn 
klas jullie kennen? ik zou zeggen: nog veel succes en toffe cd's toegewenst van een super-fan. 
P.S.: mijn vriendin Emma is ook een super-fan van jullie!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2002 
Valerie Baeyens  



Mechelen (Belgium)  
 
Hey meisjes van Laïs!!! 
Ik ben een grote fan van jullie ! Jullie hebben alledrie prachtige stemmen. Dorothea is een fantastische cd. 
Zelf hou ik ook veel van zingen! 
Groetjes, Valerie XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2002 
Peter Urbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Tip voor Nathalie. Als je nu van echt te gekke country houdt: 'Old No 1' van Guy Clark. Tien fantastisch 
mooie liedjes (Vooral 'Desperados waiting for the train'). Emmylou Harris zingt ook mee. Overigens ben ik 
wel nieuwsgierig. Wordt dat Parton/Williams-tribute nu ook nog uitgezonden? 
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2002 
patricia verelst  
essen (Belgium)  
 
hoi laïs, 
komen jullie dit jaar nu naar de rex in Essen? 
En is er nog ergens een singeltje van 't smidje te koop? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2002 
Luc Moors  
 
 
Dit gaat mijn petje te boven. 
Proficiat met de nieuwe cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2002 
valérie steenssens  
bazel (Belgium)  
 
laïs, jullie zijn echt drie toffe meiden. alleen zou ik graag hebben dat de tekst van 'grand jacques' op de site 
verschijnt. ik wil namelijk uit volle borst meezingen. nog veel succes van een super-fan!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2002 
Jean-Jacques JULLIARD  
Albertville (France)  
 
Tout d'abord, Merci. Inculte que je suis, je ne vous ai découvert qu'au travers de votre passage sur France 
Inter. Je me suis précipité pour acheter votre CD Dorothéa. Ouhaaa !!! Je me repète, Merci pour ce moment 
de pur plaisir. Quand elles sont racontées comme ça, j'adore les histoires belges. Petit bémol cependant. Je 
ne comprends malheureusement rien à votre langue, et je subodore que les textes sont à la hauteur de vos 



musiques. Vous serait-il possible de mettre sur votre site, les traductions en français. 
A bientôt, quand j'aurais trouvé vos autres oeuvres - Jean-Jacques. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2002 
peter urbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Hoe staat het eigenlijk met de aangekondigde a capella-cd van Laïs? Ik zou het zowel persoonlijk als 
beroepsmatig (journalist) op prijs stellen tijdig te weten of en wanneer deze cd uitkomt (e-mailtje?). Wie weet 
kan ik nu dan wel een keer wat over de groep schrijven. Een eerdere poging om aandacht aan Laïs te 
besteden in een van de bladen waarvoor ik werk, is helaas de mist in gegaan, mede doordat de redactie de 
groep niet kende. Jammer, ik had mij er erg op verheugd. De cd's zijn ook lang niet overal te vinden. Werk 
aan de winkel voor de Nederlandse platenmaatschappij? 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2002 
Emilie  
Montréal (Canada)  
 
Je viens d'entendre "De wereld vergaat" et je veux maintenant acheter le cd le plus tôt possible :) 
 
*     *     *     *     * 
 
23-02-2002 
miek | http://www.looknmeet.com/mior  
moen (Belgium)  
 
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey man lais is gewoon super gaaf zeg.  
als ik heel vrolijk ben leg ik laïs op om luidkeels mee te zingen, als ik heel triestig ben leg ik las op om te 
genieten van de muziek, en als ik een gewone bui heb zing ik mee met mijn lievelingsliedjes! met andere 
woorden jullie liggen dus bijna elke dag op. ik zou wel graag wat meer nieuws over jullie concerten hebben 
want jullie zijn mijn lievelingsgroep en zijn overlaatst naar kortrijk gekomen; niks van reclame is daarover 
gemaakt, dus ik wist van niks! dat vond ik heel erg! ik ben deze vakantie naar marktrock geweest speciaal 
voor jullie te zien en te horen en ik zeg jullie het was zaaaaaaaaaalig !!!!!!! 
dus liefste laïsertjes ga zo door en maak nog veel cd's bij en zeker nog een optreden geven met kadril want 
die ken ik persoonlijk(harlend libbrecht) en ik vind jullie samen niet alleen zalig maar heeeeeeeeeeeeeeeel 
super. 
dikke smakkerds van een heeeeeeeeeeeeeeeeeel grote fan !!! 
p.s.: mijn beste vriendin orfee hoort jullie ook, zo graag dus da's nog meer positiever é! 
dada xxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2002 
Markus Schmidt  
Bayreuth (Germany)  
 
Hello Laïs, 
saw and heard you in concert in Rudolstadt in July 2001. Fantastic! Thank you for the brilliant concert(s)!!! 
Now I want to buy "Dorothea" and found out in "proxis.be" that two versions exist. What is different about 
them? One is listed as "folk" and one as "pop". Any suggestions which to buy??? Thanks for your answer, 
and all the best for the future. 
Hope to see/hear you one day again! Markus 



 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2002 
Yannick Journaux | http://www.kryptogame.com/  
(Germany)  
 
Je viens de vous découvrir il y a quelques jours chez une amie qui m'a fait écouter «Dorothea». J'ai été très 
impréssionné. Cela m'a rappelé un peu Malicorne. Malheureusement vos CD ne sont pas facile à obtenir en 
Allemagne, mais il est inscrit sur ma liste pour mon prochain voyage en France ou en Belgique. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2002 
emilie  
blankenberge (Belgium)  
 
hallo, ik ben een meisje van 14 en hoor zeer graag jullie muziek. samen met 2 andere vriendinnen kennen 
we "bijna" al jullie liedjes van jullie 1ste cd van buiten. ik moest zelf als straf (school) een andere tekst maken 
op t'smidje met dezelfde melodie; leuke straf hé. m'n leerkracht van god. kent jullie ook ... willen jullie me 
e-mailen aub. 
alvast vele groetjes van mij :0) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2002 
Catharina Soenen  
Loppem (Belgium)  
 
gewoon om ff te zeggen da junder muziek echt super is. Maak een werkstuk over jullie samen met een 
vriendin voor AMC. Tmocht alleen als we een vergelijking maken tussen jullie muziek en oudere klassieke 
muziek. Soms een idee, wan et is wel moeilijk! Allé, kgaan junder laten. 
bye, Cath. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2002 
Lies Vangheluwe  
Ieper (Belgium)  
 
Het is nu 2:53u en ben net terug van een prachtige avond uit! Ons Dani-tje is namelijk terug in België. Ze liet 
het mooie Brazilië achter voor dit België. Je kunt gewoon nie beseffen hoe zalig het was om haar terug te 
zien! Tis gewoon een grote schat onze Dani... Nog steeds ist alsof dak aan het dromen ben! Morgen vroeg 
zal ik wakker worden en zal ik beseffen dat ons Dani-tje echt terug is... VRIENDEN KOMEN EN VRIENDEN 
GAAN, MAAR ONS DANI-TJE BLIJFT NOOIT VER VAN ONS VANDAAN... 
Nope mensen, het is geen droom! Ze is terug! 
Een hele dikke knuffel, LIEStje. 
En Laïs, jullie mogen er zeker van zijn dat jullie ons samen met onze Dani binnenkort eens tegen het lijf 
zullen lopen op één van jullie optredens! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2002 
Caroline Devijver  
Kalmthout (Belgium)  
 



Ik vind Laïs een geweldige groep, daarom maak ik mijn eindwerk AMC ook over hen. Proficiat dat jullie je 
niet laten meeslepen door de 'moderne' muziekmaatschappij!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2002 
Helena Ribeiro  
Porto (Portugal)  
 
Hi... I'm very happy... so now you have a portuguese site... thanks!!!I only think it would be good for Us (your 
fans) if you translate the lyrics! What do you think? 
Congratulations for your work... and come to Portugal... you'll love it! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2002 
Marieke Desimpel  
Moorslede (Belgium)  
 
Gelukkige verjaardag Nathalie. 
Jullie muziek is mega goed. Zo goed zelfs dat ik en m'n 2 zussen op de markt van La Roche jullie muziek 
zelf gaan zingen. Om wat reclame te maken voor jullie en natuurlijk omdat we het heel graag doen. Nog veel 
succes en ge zijt zeer goe bezig. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2002 
Anneleen Dossche | http://looknmeet.com/smetseke  
Mortsel (Belgium)  
 
Hey iedereen, 
Dit is vooral gericht aan de makers van deze site. 
Ik luister zelf heel erg graag naar de liedjes van Laïs, maar krijg de CD's niet. Daarom dacht ik dat ik 
misschien hier de liedjes kon beluisteren.Dat kan ook niet, want wij hebben enkel Windows media player om 
muziek te beluisteren, dus vraag ik of jullie er ook liedjes op kunnen zetten die je daarmee kan beluisteren. 
Dank bij voorbaat. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2002 
Helena Ribeiro  
Porto (Portugal)  
 
Hi Lais... i bought one more of your cd's...loved it!I would like to thank you for the portuguese site! THANKS! 
A suggestion: why don't you translate your lyrics?? Congratulations for all your work and talent! 
Kisses from your portuguese fan. 
helena! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2002 
 
 
 
Ik wou ff gewoon meedelen dat ik jullie muziek echt wel te zalig vind en zeker voor onder de douche. 
 



*     *     *     *     * 
 
15-02-2002 
Sharon en jennifer Remmery  
Nieuwkerke (Belgium)  
 
Jullie zingen echt fantastisch verder nog veel geluk. 
groetjes van ons. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2002 
line  
brugge (Belgium)  
 
yeeeet, 
ij allesinds ne gelukkige verjaardag (sorry bekke te laat ma beter laat dan nooit) 
ik vind jullie muziek dus echt wel verschrikkelijk fantastisch !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
en ja nu ben ik zo bekke uitverteld denk ik :) 
slukes en nog vele groetkes van heel brugge hier. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2002 
magali  
Lille (France)  
 
Merci. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2002 
freya vanherberghen  
lennik (Belgium)  
 
Gelukkige verjaardag mijn vriendin verjaart ook vandaag hele toffe site en ik heb natuurlijk 7 steken 
gedownload dat is mijn favoriete nummer aller tijden ik ken het helemaal van buiten en erg leuke foto's dus 
een super hyper kinetische site 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2002 
Peter Urbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Hoi Nathalie, 
Van harte proficiat met je verjaardag. Ik zou je natuurlijk het liefste een aubade brengen, maar 1 ik weet niet 
waar je woont, 2 m'n auto is stuk en 3 mijn gitaarspel zou nogal te lijden hebben onder de huidige barre 
weersomstandigheden. Een fijne dag toegewenst. 
Groetjes, Peter Urbanus 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2002 
Tommy  



 
 
Nathalie, ne ongelofelijk dikke proficiat met uwe verjaardag. Maak er een geweldige dag van. Voor de rest 
van de bende, hopelijk tot in de zomer op een of ander festival. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2002 
Lotte  
Oss (Netherlands)  
 
Nathalie, gefeliciteerd met je verjaardag! 
liefs, Lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2002 
lotte  
Rillaar (Belgium)  
 
hey 
nathalie een gelukkige verjaardag xxx 
nog veel succes met laïs en met je gezin 
goe bezig en doe zo voort plsssss 
groetjes, lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2002 
Tina Cumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Dag Nathalie, 
Ik wens je een formidabele verjaardag, maak er een toffe dag van!! 
Groetjes, Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2002 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo Nathalie! 
Even een kort berichtje om je te feliciteren met je verjaardag. Maak er een geweldige dag van en blijf nog 
lang genieten van een schitterend leven! 
Proficiat! 
Veel liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2002 
lotte  
lee (Belgium)  
 
haai daar laïs! 
gunder zijt ten einde:) zooo de max die liekes, fieuw, chapeau alget mij vraagt!! neeh serieus, nen groep als 



dezen das nognooit naar vore gekomen, tmag er echt wel wezen!! khoop dagge rap nogges nen nieuve 
ceedee op de markt brengt zulle!! tis zooo sjiek.. die stemmen passen kweetni oegoe bij elkaar!! dagge nog 
lank voortdoet zallek zomaar zegge!! ale, noh veel leute en ambiance, veel sjans me laïs zelf én vaneigest 
noh vele ceedees hee!!! een dikke smakkert van mij!! byezzz.. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2002 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Hoi Nathalie, 
Als ik Annelies en Jorunn feliciteer met hun verjaardag, mag een felicitatie aan jou natuurlijk niet vergeten 
worden. Dat zal een heel zware taak worden voor je postbode, want het is dan immers ook valentijnsdag. 
Nu maar hopen dat de dozen pralines en andere attenties je niet om de oren vliegen, anders zul je voorlopig 
geen podium meer kunnen betreden. Desondanks: een fijne verjaardag, donderdag de 14e. Jammer dat 
dan de vasten-periode al is aangebroken, zal je alles moeten bewaren tot na de Pasen....... 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2002 
Katrien  
Itegem (Belgium)  
 
Jullie zijn fantastisch, drie prachtige stemmen bij elkaar, wat willen we nog meer? Een nieuwe CD 
misschien? 
Muzikale groeten van Katrien. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2002 
patricia verelst  
Essen (Belgium)  
 
hoi jorunn 
nen dikke kus me u verjaardag en doe zo voort!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2002 
Sugar  
Veurne (Belgium)  
 
Laïs is the best!!!xxxxxxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2002 
Yeshim  
Veurne (Belgium)  
 
Hey Laïs!!Ik ben Yeshim en ik hoor jullie zo graag!!Vele vriendinnen van mij trouwens ook. Vooral marider & 
dorothea hoor ik graag!Ik heb jullie al een paar keer zien optreden en iedere keer vind ik jullie optreden 
aangrijpend, vooral jullie concert op dranouter '96 vond ik heel tof! Ik hoop dat ik later net als jullie een goeie 
zangeres word (maar dan nog het liefst in van die jazz-bars). Ook wil ik zeggen dat ik hoop dat jullie jullie 
partituren van jullie liedjes op jullie site brengen, want ik zou graag samen met 2 vriendinnen en een vriend 



(piano) een liedje van jullie willen zingen op school! Vele kusjes van Yeshim!! 
@dios & vele kusjes *Yeshim* xxxxxxx.... 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2002 
Katelijn De Doncker  
Hamme (Belgium)  
 
Hey, 
Een jaar geleden heb ik jullie muziek ontdekt en nu ben ik er niet meer van weg te slaan. Jullie hebben 
fantastische stemmen! En jullie albums zijn prachtig. Hemelse muziek... 
Katelijn 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2002 
Jean-Louis Bernard  
Wavre (Belgium)  
 
Cher Laïs, 
Je vous ai découvertes il y a deux ans, en étudiant votre chanson "Zeven steken" au cours de néerlandais. 
Ensuite, je vous ai entendues en première partie du concert d'Alain Souchon, le 30 janvier dernier au Cirque 
Royal. Ce fut un véritable enchantement. J'ai aussi acheté vorte album "Dorothea". Je vous félicite pour 
votre talent tout en douceur et en subtilité. Vous savez parfaitement allier la douceur de vos voix avec des 
textes très poétiques et des musiques mélodieuses. 
Bravo et continuez ainsi, c'est sublime - Jean-Louis 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2002 
nele verelst  
Muizen (Belgium)  
 
Ik sta er altijd van versteld als ik naar jullie muziek luister dat jullie op zo'n jonge leeftijd (jullie zijn net iets 
ouder dan ik) toch zo ver staan, en nog met iets origineels ook. Hopelijk concerteren jullie eens in Mechelen. 
Ik zal er dan allezins bijzijn. 
Nog veel succes en vele groetjes - Nele 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2002 
Nuriel | http://nuriel.republika.pl/  
Suwalki (Poland)  
 
Laïs is the best;) just sing the way U do and don't change the lyrics. mes favories chansons sont: De wijn, De 
wereld vergaat et Barbagal et Kanneke. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2002 
an  
koksijde (Belgium)  
 
jullie waren geweldig op dranouter!!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
07-02-2002 
Sanne  
Essen (Belgium)  
 
Ne kei gelukkige verjaardag Jorunn!!!!!!!! Have fun!!!!!!!!!!! 
3 dikke kussen van mij!!!!! 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2002 
Lotte  
Oss (Netherlands)  
 
Van harte gefeliciteerd Jorunn! 
liefs, Lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2002 
Jeffrey De Vliegher  
Moerbeke-Waas (Belgium)  
 
Ik hoorde Laïs voor het eerst op de radio in mijn wagen waarop ik prompt naar de muziekwinkel racette en 
de 2CD's in voorraad kocht. Zijn er soms posters te verkrijgen? Laat iemand me eens iets weten AUB? Een 
gemeende dank voor al die mooie zang, wanneer komt de volgende cd? 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2002 
Karin van de Kam  
Veldhoven (Netherlands)  
 
Bedankt bedankt bedankt!!! 
Mijn verjaardagscadeau was een concert van jullie op mijn verjaardag op 20 januari in Uden. Sindsdien ben 
ik stiekem een fan geworden. Ondanks een paar eikels uit het publiek vond ik het een verjaardag om niet te 
vergeten dus nogmaals bedankt. 
Vele groeten uit Veldhoven... 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2002 
Tina Cumps | http://home.tiscali.be/tinacumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Jorunn, 
Ik wens je een gelukkige verjaardag, maak er een fantastische dag van! 
Groetjes, Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2002 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  



 
Hoi Jorunn, 
Als het goed is, komt dit bericht precies op je verjaardag in het gastenboek te staan. Proficiat dus, met je 
verjaardag vandaag, en dat je maar heel erg veel muzikale kado's mag ontvangen. Een hele fijne dag met je 
familie en vrienden. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2002 
lotte  
Rillaar (Belgium)  
 
hallo jorunn. 
ne gelukkige verjaardag (xxx) 
en doe er nog heel veel jaartjes bij en zeker ook bij laïs 
doe zo voort 
xxx - lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2002 
christiaan colman  
kontich (Belgium)  
 
Gewoon subliem! 
En voor mij persoonlijk staat LAÏS voor: Lekker Aanhoorbare Intense (Integere) Schoonheid. 
De twee puntjes op de 'i' staan dus elk voor een adjectief (maar zelfs die zijn nog ontoereikend). 
Doe ongelooflijk voort zo! Eindelijk 'Sant in eigen Lant'! 
En tevens nog eens een lust voor het oog.... het kan niet meer op! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2002 
Charlotte Scheelen  
Mol (Belgium)  
 
Dag Jorunn, Natalie, en Annelies. 
Ik ben Charlotte Scheelen. Ik word op 29 mei 12 jaar. Ik ben een grote fan van jullie. Ik heb eigenlijk een 
grote vraag. Waarom staat dat frans liedje er niet op de teksten van cd 1?(1) 
Mijn lievelingsliedje op cd 1 is Isabelle. En op cd 2 Belle. Ik wil de groetjes doen aan iedereen. Willen jullie 
een terugsturen? Mijn e-mail adres is Charlotte.Scheelen@pandora.be 
Daaaag - Charlotte Scheelen 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2002 
emma  
(Netherlands)  
 
heeej! ik wou ffies zeggen dat ik Laïs helemaal te gek vind, ik heb ze 3 keer gezien, en vooral in apeldoorn 
klonken ze nog beter dan op de cd! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2002 
Peter Urbanus  



Goes (Netherlands)  
 
Laïs was weer te gek, afgelopen zondag in Tilburg. Al Beole(?)wordt mooier naarmate ik het vaker hoor, 
voor mij een kenmerk van echt goede muziek. Sinds ik de groep ken, klinken niet alleen surfmuziek en 
rockabilly, gitaarpop en zelfs country door mijn kamer, maar ook hele mooie vrouwenstemmen. Laïs-liedjes 
hebben bovendien een sterke neiging zich voor langere tijd in je hersenen te nestelen. Vraag ik bij de 
groenteboer om een prei, dan beginnen terstond lieftallige stemmen van 't Zoutvat te zingen ('gij prei wat 
zult gij mij hier wetten komen zetten'). Idem dito met de Ballade van Boon in de bibliotheek alhier. Zo blijkt 
Laïs, zij het zijdelings en niet echt aantoonbaar, ook verband te houden met voedingsvezels, vitaminen en 
geestelijke verrijking. Afijn, het moois komt tegenwoordig uit Vlaanderen, of het nu film is (Pauline en 
Paulette) of muziek (Laïs). 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2002 
Hanne Defraeye  
Oostrozebeke (Belgium)  
 
Hey Laïs! 
Ik ben Hanne en ik word 14 jaar. Ik vind jullie muziek echt héél fantastisch, zo mooi dat er geen woorden 
voor zijn! Als ik naar jullie muziek luister word ik helemaal stil en ik kan er de hele tijd opnieuw naar luisteren. 
M'n lievelingsliedje op de CD Dorothea is Belle. Ik wens jullie nog veel succes en mooie liedjes toe! 
Groetjes - Hanne 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2002 
Annelies Michiels  
Beernem (Belgium)  
 
hoikes, 
ik zit een beetje in de problemen...We moeten namelijk voor frans een lied bespreken en ik had gedacht aan 
Grand Jacque (of zo iets) ma ik vind de tekst nergens. Kan iemand mij astublieeeft helpen? Mail naar 
annelies@michiels.cc 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2002 
Glen Clifford  
Canberra (Australia)  
 
Hello Laïs, 
Well ... to be honest - I don't know you - have never heard even one of your songs! But I'm writing this 
because you are all good looking girls, are you single? (heh!). 
Greetings from Down Under and all the team at The Purist Side on QBN and CUE-FM. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2002 
Joost Verduin  
Utrecht (Netherlands)  
 
Een paar jaar geleden stapte ik een muziekzaak binnen waar "Isabelle" gedraaid werd. 't Is niet overdreven 
gezegd dat ik als door de bliksem werd getroffen. Wat een stemmen, wat een sfeer! Sindsdien twee 
optredens meegemaakt, fantastisch. Overigens namens de rest van Utrecht nog excuses voor het rumoer 
achterin de zaal bij het optreden van januari 2002. Er zit een vaste kliek lomperiken die door ieder concert 



heenpraat, dus trek het jullie niet persoonlijk aan. Ga door: we wachten met spanning op een nieuwe CD! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2002 
Sanne  
(Belgium)  
 
Even een woordje voor een zekere Jan Meijers. 
Ten eerste, ik denk 100% zeker dak ik Laïs toch wel 10 keer beter ken dan u, en ten tweede, ik weet ook 
maar al te goed dat Laïs op verschillende festivals is geweest, maar daar zit net het probleem, wij worden dit 
jaar 16 dus, dat zou de eerste keer zijn dat wij naar zo'n festival MOGEN gaan!! 
Groetjes aan Laïs!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2002 
liesje  
landen (Belgium)  
 
Lais is the best!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2002 
Tom Ielegems  
Reet (Belgium)  
 
Schitterende muziek. Doe zo voort!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2002 
bartje  
Uden (Netherlands)  
 
hey tantes, 
jammer van dat veel te luidruchtige volk afgelopen zondag in uden. Verder was het geweldig! Dit jaar weer 
pinkpop trouwens, zou wel tof zijn. Was afgelopen week toevallig effe op de noordkaap en je hebt daar 
aardig wat volkeren, waaronder de samian (?) met hun yoti gezang of zoiets (hoop dat iemand weet wat ik 
bedoel). klonk tof en lijkt me iets voor jullie! 
mazl. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2002 
Marcel de Knegt  
Deventer (Netherlands)  
 
Het concert afgelopen zaterdag 26-01 vond ik heel indrukwekkend. Zo zuiver gelijk ook zonder de band. Ik 
had Lais alleen nog op de radio gehoord en vind het nu nog veel mooier. Het enthousiasme springt er vanaf. 
Groet, Marcel. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2002 



Patricia Verelst  
Essen (Belgium)  
 
hoi Laïs. 
Komen jullie dit jaar naar de Rex in Essen? Ik hoop van wel. En als jullie daar dan komen verkopen ze daar 
dan het singeltje van t'smidje want ik heb hem nog steeds niet gevonden. Doei. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2002 
wieland fisher  
Vleteren (Belgium)  
 
hallo, ik ben wieland en ik vind dat de tweede cd die jullie hebben uitgegeven minder mooi dan de eerste. de 
eerste vind ik wel machtig en prachtig! zullen jullie weer optreden in het folkfestival? wel,ik hoop van wel 
hoor! zou je ook ens wat informatie over jullie willen zenden of zo? Wanneer en waar je optreedt? 
dank u wel - wieland! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2002 
Evita Wesdijk  
(Netherlands)  
 
Dag Laïs, 
Weer enorm van jullie genoten in Haarlem. En ik heb mijn keel bijna schor gezongen. Jammer dat de 
Nederlandse tour bijna ten einde is en ik jullie voorlopig live zal moeten missen maarre misschien in het 
najaar weer opnieuw??? 
Verder de suggestie die ik ergens las om wat meer livemateriaal op CD te zetten ondersteun ik van harte. 
Groetjes en alle goeds, Evita 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2002 
Michiel | http://www.multimia.com/  
Castricum (Netherlands)  
 
Vorige week in het patronaat in Haarlem geweest, en het was een geweldig optreden! Meer optredens in 
Nederland graag! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2002 
tonny schwebke  
(Netherlands)  
 
Ik heb jullie za. 19 jan. in het patronaat te Haarlem gezien. Het was een geweldig concert. Na afloop heb ik 
de cd 'dorothea' gekocht. Jullie uitstraling is spontaan. Ga vooral zo door, geen pasjes instuderen. Ik hoop 
dat jullie spoedig weer eens in de buurt optreden. 
Groetjes, Tonny. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2002 
Christian  
Venhorst (Netherlands)  



 
Afgelopen zondag ben ik voor de 3e keer naar een wederom te gek optreden van jullie in Uden geweest. De 
sfeer was er totaal ander dan ik gewend ben. Mijn vorige bezoeken waren aan het theater in Oss en Veghel. 
In een podiumzaal gaat het er toch wat losser aan toe. 
Op de website stond een artikel uit P-Magazine. In dit stuk werd gesproken over het even tussendoor 
uitbrengen van een volledige a capella-cd. Is het geen idee om deze cd aan te vullen met live materiaal. Op 
de bonus cd bij Dorothea staat al een goed voorbeeld. Voor mijn gevoel klinken jullie live toch echt het best. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2002 
Meentje | http://www.nonka.nl/  
Tilburg (Netherlands)  
 
Heb Laïs een keer bij toeval gespot in 'De Vorst' in Tilburg... toen meteen verkocht! Spotte nadien bij toeval 
ook een cdtje! toen meteen gekocht! Ik hoop jullie snel weer eens te zien... houd wel van die stemmen van 
jullie! Mooie muziek! 
Liefs, Meentje. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2002 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Hallo mensen, 
Nog even een berichtje aan de Sisa Girls. Hebben jullie de afgelopen jaren zitten slapen? Er zijn inmiddels 
heel wat grote festivals geweest, waar men Laïs heeft mogen verwelkomen, lees er de site maar eens op 
na. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2002 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Berichtje aan de groep, 
Hoe zouden jullie het vinden als ik bij de zender L1 ga voorstellen jullie album(s) voor te dragen als CD van 
de week? Dit houdt in dat er gedurende 1 week (vandaar de naam......) regelmatig een nummer van de 
uitverkoren CD wordt gedraaid. De zender doet dat waarschijnlijk pas als er nieuw materiaal verschijnt, 
maar als ze het ook met bestaande CD's willen doen, welke van de twee heeft jullie voorkeur? De zender 
heeft een bereik in (NL-)Limburg en het oostelijke deel van Noord-Brabant, dus misschien wel anderhalf 
miljoen luisteraars (als ze wakker zijn). 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2002 
Laïs Rommelaere  
Bruxelles (Belgium)  
 
Bonjour, 
je m'appelle Laïs gràce à vous. J'ai maintenant 4 mois et j'adore écouter mes parents me chanter des 
chansons. Faites nous encore beaucoup de bien pour nos oreilles. J'espère avoir l'occasion de vous voir en 
concert quand je serai plus grande. Gros bisous à vous trois et merci pour ce fort beau prénom. 
Laïs. 
 



*     *     *     *     * 
 
21-01-2002 
Jorg  
Alkmaar (Netherlands)  
 
Das Konzert letzten Samstag in Haarlem,Nl war sehr schoen, direkt und hat mich sehr ueberrascht. Ich war 
eigentlich nur mitgegangen und wusste nicht was mich erwartete. Es war einfach toll! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2002 
Lotte Vermeulen  
Oss (Netherlands)  
 
Heehee, 
Het was geweldig gisteren, in Uden. Ik hoop jullie snel weer hier in de buurt te zien. 
liefs, Lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2002 
Carlo Janssen  
Oss (Netherlands)  
 
Zaterdagavond, het Patronaat in Haarlem.. Nadat we alle vijf binnen waren, zijn we onmiddellijk voor het 
podium gaan staan waar blijkbaar nog een paar vaste fans stonden. Het was een goed idee wat het 
stroomde vol! Natuurlijk was het ook deze keer fantastisch en we hebben volop gesprongen, gezongen 
(wellicht wat hard.. maar we kenden de teksten) en weer echt genoten. Dit was toch wel weer anders dan in 
de Lievekamp in Oss waar iedereen zo braaf bleef zitten... Ik vond het alleen erg jammer dat ik de dames na 
afloop niet heb kunnen benaderen. En ik wil toch persé handtekeningen hebben.. Sorry, Jos, je boodschap 
heb ik dus niet kunnen doorgeven, maar dat doe ik zeker als ik kans nou maar krijg. En ik hoop dat de groep 
weer eens naar Oss wil komen, maar dan in de Groene Engel. Please.. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2002 
mieke van dycke  
Heverlee (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek gewoonweg fantastisch, jullie hebben een zalige stem en weten bijzonder goed op 
elkaar in te spelen. Ik hoop echt dat jullie nog veel cd's uitbrengen. Hopelijk maak ik binnenkort eens een 
concert van jullie mee want zo ver is het nog niet gekomen. alleszins veel succes verder en doe vooral zo 
voort. jullie worden alsmaar beter!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2002 
Monique  
Utrecht (Netherlands)  
 
Al tijden geniet ik super van jullie muziek en laat vele vrienden kennis met jullie maken. Heerlijk. Jullie 
hebben me zelfs aangemoedigd om zelf zangles te gaan nemen. Niet dat ik ooit in jullie richting kom maar 
het is wel gewoon lekker. Nu wil ik eigenlijk heel graag In this heart of bruidsnacht leren zingen. Is de 
bladmuziek daarvan misschien beschikbaar? (zal wel niet... maar ik vraag het toch). Misschien is er een 
ijverige lezer die het om kan zetten in notenschrift? 



Dikke zoen, Monique. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2002 
Sisa Girls  
(Belgium)  
 
Jullie zijn de beste!!!!!!!! WOEHOE!!!!!!!!!!!! We hopen dat we jullie volgend jaar zien op een of ander GROOT 
festival!!!!!!! Jullie mogen daar niet ontbreken!!!!!!!!!!!!!! 
Dikke kussen Sanne Mieke Claudia en Sarah!!!! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2002 
Eddy Vennekens  
Westerlo (Belgium)  
 
Schitterende CD's allebei. Intrigerend, ontroerend, beklijvend. Een favorietje? Misschien toch "In this heart". 
 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2002 
Carlo Janssen  
Oss (Netherlands)  
 
Het is me toch nog gelukt... Ik wilde graag naar Laïs in Uden gaan op 20 januari maar dat lukt me helaas 
niet. Gelukkig kan ik via eenvriendin nu op 19 januari naar Haarlem. Ik heb er vreselijk veel zin in! Alleen nu 
maar hopen dat de treinen geen vertraging hebben.. en ik een handtekening kan bemachtigen. Het wordt 
vast weer een topconcert - mijn derde in drie maanden - na Oss en Veghel! En nu maar wachten op een 
nieuwe CD waar naar ik hoop Rinaldo en Polly on the shore ook op zullen staan. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2002 
Klara Peeters  
Ieper (Belgium)  
 
Ik ken Laïs nu al 2 jaar. Toen mijn moeder een cd kocht van jullie voor mijn tante met Kerstmis,mocht ik die 
al eens beluisteren.Ik was in de wolken! Ik heb die cd toen gekocht en ondertussen heb ik ook de tweede al. 
In Dranouter vorig jaar ben ik naar jullie optreden geweest en ook in Brussel ben ik gaan kijken. Ik ben al aan 
een handtekening van Annelies geraakt en nu zou ik ook nog graag die van Jorunn en van Nathalie hebben. 
Hier is mijn adres: Klara Peeters,Bukkersstraat 32, 8900 Ieper. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-01-2002 
Ello | http://www.nymf.net/  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hoe mooi ik het 't smidje ook vind, het is toch spijtig dat dat net ietsje teveel gedraaid wordt en andere liedjes 
worden vergeten. Houd uw kanneke bijvoorbeeld is formidabel, barbagal prachtig om stemmen op te 
warmen, Klaas supergrappig. 
Het is erg fijn hoe jullie oude teksten zoveel leven geven, Nederlandstalige muziek hoeft niet altijd stom en 
saai te zijn. 



Alleen spijtig dat een vriend van mij naar een concert is geweest ZONDER mij, de smeerlap. *snif* 
 
*     *     *     *     * 
 
09-01-2002 
Suus-An | http://suus-an.isniettebereiken.nl/  
(Netherlands)  
 
Als grote Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin en Walter Trout fan met harde scheurende gitaar muziek 
stond ik vol verbazing naar Lais te luisteren. Geweldige stemmen bijeen!! 7 steken is voor mij de ulti! 
Weg met al die versterkers en gitaren geef mij maar LAIS !!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-01-2002 
Chris van der Zwan  
Scheemda (Netherlands)  
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2002 
Jade Dewyn | http://www.coolasl.com/Jadeke  
Kortrijk (Belgium)  
 
Hallo mijn naam is Jade ik ben 14 jaar oud en wordt er 15 in juni. De eerste keer dat ik laïs hoorde was op 
canvas,en ik vond de muziek en stemmmen heel mooi.  
Zaterdag 29 december was er een fuif in't sas in harelbeke en daar hebben ze een liedje van Laïs gedraaid 
('t smidje). ik en mijn beste vriendin Steffie waren een van de enigste die dansten, dat vind ik wel jammer. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2002 
Gino  
Melsele (Belgium)  
 
't smidje... Telkens weer de ontlading van de avond. Dit is echt ons nummer. Bedankt Lais ! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2002 
Jonas Deman  
Varsenare (Belgium)  
 
Ik had het eerst van jullie gehoord via m'n nicht die naar Dranouter was geweest. Ik dacht wat voor een 
muziek gaat dat nu weer zijn. Maar toen ik jullie muziek hoorde was ik meteen verkocht. Ik moet zeggen dat 
iedereen met me lacht van een fan te zijn van Laïs, maar dat interesseert me niet ik ben er zelfs fier op!!!!!!! 
Ik hoop dat jullie dit jaar terug naar het Folkfestival Dranouter gaan zodat ik aan al m'n maten kan tonen hoe 
goed jullie echt wel zijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2002 
Sofie | http://www.expage.com/stepshomepage  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Ik had tot voor een paar maand geleden nog nooit van Laïs gehoord tot een vriendin van uit mijn klas eens 



een Cd van Laïs meebracht naar school (Dorothea), ik vroeg om hem eens te lenen en ik stond versteld van 
de prachtige muziek, ik ben er echt stil van geworden, Laïs is echt een toffe groep met toffe muziek, keep 
doing the good work!  
Groetjes, Sofie. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2002 
Matthias Roels  
Zeebrugge (Belgium)  
 
nog geen enkel optreden gezien maar ik wil het zeker eens meemaken. Vorig jaar kon ik niet naar Werchter 
maar dit jaar wel. KOM JE AUB NOG EENS?????  
Groetjes - Matthias 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2002 
Peter  
Gent (Belgium)  
 
Wauw! meer kan in niet zeggen. wauw. Ik heb net de eerste keer geluisterd naar jullie 2e CD en ik ben echt 
sprakeloos. Ik wist niet dat er nog zo mooie muziek gemaakt werd. Dank u. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2002 
Marianne  
Turnhout (Belgium)  
 
Ik vind Laïs echt mooi om te horen. Ik heb pas een concert van Dranouter op Jim-TV gezien, en ik vind het 
tof hoe de stemmen een super-grote tent op stelten kunnen zetten! Tis gewoon sjiek om te horen... 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2002 
peter urbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Laïs is bij 'serieuze' muziekliefhebbers in Zeeland en Brabant wel degelijk bekend en zeer geliefd. In 
Vlaanderen leeft folk echter veel meer dan in Nederland (jammer, maar het Zuiderpershuis is maar een klein 
uurtje rijden) en krijgt dus ook veel meer aandacht in de bladen. Vorige week ging ik de stad in om een cd 
van Tindersticks (muziek om je bij op te hangen) te kopen en kwam terug met Dorothea (de cd 
welteverstaan). Geenszins een 'doorslagje' van de eerste cd. Volwassener, voller en donkerder van geluid, 
maar soms ook somber en dreigend. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2002 
Tes'tje  
Brugge (Belgium)  
 
Na de eerste keren t'smidje te horen ben ik gewoon verliefd geworden op de folk muziek! Ik ben 
woordkunst-drama gaan volgen een beetje onder invloed van Jorunn. De muziek is schitterend en het 
gevoel die ze bij mij oproepen is niets dan goed! Ik heb beide CD's en geen van beide is tegengevallen in 
tegendeel!!! Ik kan hen alleen het allerbeste toewensen en nog veel succes, ze zijn SUPer. 



 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2002 
Sylvie de coninck  
Tielt (Belgium)  
 
meisjes, jullie zijn fantastisch, ik ben wel geen superfan maar ik heb jullie al een paar keer aan het werk 
gezien en echt, chapeau hoor meiden! Wat een stemmen!!!!! thanks and keep going!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2002 
merel en ita  
Tilburg (Netherlands)  
 
hoi laïs  
wij (merel en ita) zijn SUPER fans van jullie. Wij zijn 11 en 13 jaar en we vinden jullie top. Jullie hebben 
mooie zangstemmen. Grrrrrrroetjes en kuzzzzzzzjes van ons. doeidoei.  
Veel plezier nog met de derde cd (die je hopelijk gaat maken). DOEG.  
merel en ita (itatje@hotmail.com) 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2002 
lotte van soest  
essen (Belgium)  
 
ik vind laïs kij goed op het liedje "smidje", een leuk liedje om op te dansen. ik ben een echte fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2002 
Patrick Verwimp  
 
 
Ik heb rond de Kerst de CD van Midwinter gekocht en het is inderdaad zoals  
in de CD cover staat : het is muziek die beroert, die je in vervoering  
brengt.  
Nu, ik speel zelf mondharmonika, althans, ik probeer het toch. Ik kan wel geen noot muziek lezen, maar om 
te ontspannen en een deel van je emoties te ventileren moet dat ook niet. Is de geschreven muziek op de 
een of andere manier beschikbaar, zo ja, dan geraak ik er wel wijs uit. Zo nee, dan begrijp ik dat natuurlijk 
wel, dan probeer ik zo wel iets te uit mijn mouw te schudden.  
Ik kon er in 't kerkske van Kalmthout spijtig genoeg niet bijzijn, wist wel via via dat het concert daar 
plaatshad, maar de CD maakt veel goed. Heel knap werk, de bezieling druipt eraf.  
Vriendelijke groeten - Patrick Verwimp. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2002 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo!  
Ik ben dan wel zo'n week te laat (xcuus!!), maar hierbij zou ook ik onze Webmaster Marcel nog even willen 
feliciteren met zijn 50ste verjaardag! Dat we nog vele mooie jaren van zijn schitterende werk mogen 



genieten ;-)  
Marcel: profiteer er van, en om het met Joost Zwegers te zeggen: The best is yet to come! (1)  
Ciao - Maarten  
 
(1) Joost mag het weten. Dus daar twijfel ik geen moment aan... - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2002 
*Jieke*  
Turnhout (Belgium)  
 
'k Wou gwoon mar ffie zegge da gullie zooooooo'n mooie stemme hebt,echt echt echt keiiii-sjiek!!!'k Hem 
pas een optrede van jullie op tv gzien,hihi,we hebben et opgenome,zelfs os mam vind ullie geweldig...ik 
hoop da ge u nog goe amuseert,en blijft vooral verder zinge!!!  
Zaaaaaaalige groep!  
(k)SMOOTCH (k) 
 
*     *     *     *     * 
 
 
 


