
GASTENBOEK LAÏS - 2003 
 
30-12-2003 
lelo  
oeer (Belgium)  
 
laïs is kei goe, jammer dak ze nie zo vaak hoorn, gewoon op de radio..., maar daarom bestaan de cd's... 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2003 
Fred  
(Netherlands)  
 
Voor Karolien, 
 
Hierbij een link naar een site waar de tekst van Neil Youngs after the goldrush 
http://www.lyricstime.com/lyrics/19475.html. 
Moet zelf bekennen dat ik de uitvoering van Lais beter vind dan het origineel. 
 
Fred 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2003 
ineke  
ieper  
 
ey laïs, kheb voor het eerst een liedje (t'smidje) van julie gehoord op school toen we het leerden zingen. julie 
maken echt zeer mooie en toffe muziek. proficiat!! greetzzzzzz Ineketjeuuuh ge zi echt goe jong 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2003 
Alexis Schwartz | http://www.alexis-schwartz.de  
Kölln bei Güstrow / Mecklenburg-Vorpommern (Germany)  
 
Liebe Engelsstimmen,  
 
durch einen Wink des Schicksals habe ich Eure CD Lais in die Hände bekommen. Jetzt kann ich gar nicht 
mehr aufhören, Eure Lieder zu hören. Es ist wunderschön, Eure Stimmen zusammen zu hören und 
zusammen mit den flämischen Texten entsteht eine ganz besondere Atmosphäre - ich fühle mich dann wie 
in einer anderen Zeit. 
 
Vielen Dank! 
 
Euer Alexis 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2003 
yvonne  
helmond (Netherlands)  
 
Ik hoorde via via van jullie. Ik was er meteen weg van, en zal het bij iedereen promoten. 



 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2003 
angie  
halle (Belgium)  
 
awel ik vind da gelle echt zo door moet gaan (zalige muziek) maar kunnen jullie eens in de buurt van halle 
komen ik heb jumbalaya wel gezien in de moelie maar da was toch nog altijd geen lais he 
i love the music 
veel liefs 
angie 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2003 
Nele  
Wuustwezel (Belgium)  
 
heyz...ik vind Lais mega-goe! vooral omdat de liedjes gemakkelijk nazingbaar zijn! zo hebbe ik en een paar 
vriendinne op kamp een liedje (zeven steken) nagezongen in 2 stemmen,we hadden er kei-veel succes 
mee! ze kregen er gewoon kippevel van! 
ik vindt het ook fantastisch dat jullie samenwerken met Kadril,omdat Eva een nicht van mijn pa is!en Sylvia 
werkt bij ons ma haar werk,zouden jullie eens een foto kunnen opsturen?je zou men vriendin er een groot 
plezier mee doen! 
groetjes nele 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2003 
bl@cksheep  
Lisboa (Portugal)  
 
Hello There! 
I love your music and voices...keep working!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2003 
julie  
namur (Belgium)  
 
super musique !Si a l'ecole on aurais pu m apprendre le flammand via votre musique j' aurais ete meilleure 
eleve!!!Bonne continuation 
 
*     *     *     *     * 
 
27-12-2003 
karolien  
vilvoorde (Belgium)  
 
kan iemand me aub aan de text van after de goldrush helpen  
ik zou het ten zeerst aprecieren!! =D 
ik ben enorme fan en wil graag een groepswerk over lais houden als dat mogelijk zou zijn tenminste =) 
 
*     *     *     *     * 



 
27-12-2003 
Sarah  
Kluisbergen (Belgium)  
 
Toen ik op kamp was moesten we enkele dansjes kennen. Toen ze het liedje "'t Smidje" 
oplegden, was ik meteen onder de indruk!!!! 
Zo'n schoon liedje!!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
27-12-2003 
Key | http://www.multimania.com/tarihant  
Ottawa (Canada)  
 
Merci beaucoup pour ce que vous faites, c'est vraiment beau...meme si je ne comprends pas la langue je 
divine les messages a travers vos belles melodies. 
Bonne continuation 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2003 
netra  
villecomtal (France)  
 
Lais connu meme dans le sud ouest de la france (sisi) Je ne comprend absolument rien aux paroles non 
traduites, mais cela n'enlève rien à la beauté du chant ...  
Bonne continuation ;) 
 
PS : désolé de n'avoir pu écrire en "flamant belge" (comme dit mon conpatriote français un peu plus bas) 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2003 
black nimpf  
 
 
ik vind junder mege goed en ik zoen junder echt e ki int echt willen zien mo ja zeg doen junder mo zo voort 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2003 
lientje  
westmalle (Belgium)  
 
ik heb 2 cd van laisen heb onlangs ook pure voices 7 gekocht  
after the goldrush is een prachtig nummer 
maar waarom staat de tekst niet op deze site? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2003 
kaat verellen  
wuustwezel  
 
vraagje: onlangs gelezen dat jullie zouden gaan samenwerken met david eugene edwards, mag ik dat 
geloven? zou echt wel megabangelijkgraaf zijn, me dunkt! 



 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2003 
nele  
Brussel (Belgium)  
 
Lais, ge hebt echt werkelijk heeeel goei cd's en ge zingt geweldig en ge zijt ne geweldige groep, ge gaat het 
nog ver schoppe alle drie!!!! 
greets...!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2003 
thion  
grégoire (France)  
 
bonjour... y'a pas à dire c'est difficile à comprendre le belge flamand (j'espère que c'est ça sinon je vais me 
faire engeu...) Laïs est peu connue en France... trop peu!!! oui! et pourtant venant du Nord de la France c'est 
pas si éloigné... qui sait peut-être un jour un concert à Arras... si si c'est en France... c'est paumé et pas très 
attrayant mais il y'a un public qui en serait ravi... amicalement et musicalement à elles... 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2003 
Sabrina  
Borgerhout  
 
Laïs is doodgewoon keigoe. Ze respecteren de vlaamse cultuur en maken van onze oude liederen nieuwe. 
Proficiat aan zij die hun cultuur en vlaamse roots ni vergete. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2003 
Bjorn Vanbelleghem | http://clik.to/NLEN  
Wijtschate (Belgium)  
 
Laïs Rules! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2003 
marcel bouvrie  
utrecht (Netherlands)  
 
was laatst bij Spinvis - Utrecht. Ik was er bij toeval, ik houd niet zo van het Neerlands lied. Ik had de moed 
welhaast al opgegeven, tot jullie daar ineens een liedje kwamen zingen. het sneed me werkelijk in het hart. 
Thuis gekomen onmiddellijk internet opgedoken en hier terecht gekomen. Tot mijn verrassing treden jullie in 
maart op in Leiden. Ik hoop wat vrienden bijeen te trommelen, anders kom ik alleen...  
 
p.s. als ik wat verzoekjes mag doen voor die avond... 
 
*     *     *     *     * 
 
22-12-2003 
kirsten  



berlare(lokere) (Belgium)  
 
hallo ik heb jullie laatste cd gekocht en ik vind hem heeeel tof . zijn jullie weer een cd aan het makan en 
wanner komt hij uit ? laat me a.u.b. iets weten ok -xXx- xXxXxXxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
21-12-2003 
Wouter  
Westerlo (Belgium)  
 
Bedankt voor mijn cd te signeren, het was een prachtig optreden in Olen! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
amy  
overpelt  
 
k luister al van mijn 7j naar een cd van jullie k vin hem echt mooi al heb ik er maar 1 de stemmen zijn echt 
schoon ik ken de cd al hele maal van buite ten koste van mijn broers dan wel ;-) ik en mijn nicht luister altijd 
naar jullie en dan zijn we zo trug happy jullie hebbe een gave die jullie goeg gebruike. ik wist nie tdat jullie 
teksten uit een kringloopwinkel kwamen ze zijn heel mooi ik vind da ze iet middeleeuws hebbe en da vin ik 
echt mooi ik zal maar eens stoppen wa,t straks slaat mijn pc nog ophol.dada -xxx- nog veel suc6 met jullie 
verdere optredes 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
brittje | http://groups.msn.com/speelhuis  
dilsen-stokkem (Belgium)  
 
hallo allemaal, 
ik vind dat jullie heel goed kunnen zingen mijn lievelingsliedjes zijn t' smitje,de wanhoop,de wereld vergaat 
kortom ik vind ze bijna allemaal goed !!  
 
groetjes en x-x-x brittje 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
ewald hermsen  
hoenderloo (Netherlands)  
 
zeg waarom is lais (de 1e cd) niet meer in nederland te verkrijgen. 
hoe komen wij er nu aan 
 
groeten van ewald en sabine, bram en eva en lucas 
 
De eerste Laïs-cd kan on line besteld worden bij Wild Boar Music (http://www.wildboarmusic.com) of bij 
Proxis (http://www.proxis.nl) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
Klesie | http://www.klesie.be  



GENT (Belgium)  
 
Hey, allemaal uitgenodigd op ouderjaarsnacht, op de folkfuif in hartje Gent! Meer informatie op Klesie.be. 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
angie  
halle  
 
ik heb jullie nog nooit live gezien wat ik heel spijtig vind maar ik heb toch wel al ee paar cds van jullie ma ik 
hoop da jullie binnen kort ees in de buurt zijn dan kan ik jullie eindelik live zien!!!!! 
veel liefs angie 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
lotte  
denderleeuw (Belgium)  
 
heeeeeeej Laïs, 
jullie zijn gewoon super !!!!!!!!! 
Komt er een single van astronaut????????? 
ik hoop het zo erg, 
dat nummer is echt prachtig ( zeker als jullie het zingen) 
groetjes, xxxxxxxxxxxxxxx lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
Karim en Fleur  
Brugge (Belgium)  
 
hey  
 
Ik vindt het mooiste 7 steken groetjes Karim 
En ik vindt natuurlijk het mooiste liedje 
Barbagal en Isabelle groetjes Fleur 
 
veel succes 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
Fleur en Geraldine  
Brugge (Belgium)  
 
dag Laïs 
 
Ik heb nu een cd van jullie gekregen hij noemt Lea echt super mooie cd allé ben er mee weg tot de volgende 
keer  
(iedereen is jaloers) 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2003 
Karim  



 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2003 
Lore  
Brugge (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Ik hoor graag Laïs omdat jullie een heel speciale groep zijn en een mooie stem hebben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2003 
nivkytje  
sint-job (Belgium)  
 
hoi ik ben nicky 
jullie zijn zaaaaaaalig echt jullie kunnen kei-goe zingen en jullie liedjes zijn kei-goe vooral 7steken 
 
bye bye nickytje 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2003 
Bea Bauw  
Westouter (Belgium)  
 
Hallo, zullen jullie terug optreden op het folkfestival? Hopelijk wel, want ik ben er nog nooit kunnen bij zijn.  
-Bea 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2003 
marike  
zwolle (Netherlands)  
 
En jippie, weer eens in Nederland......... 
Kunnen we jullie gelukkig weer een keer zien en genieten van de live muziek. 
Tot ziens in Hoogeveen 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2003 
Annelies | http://groups.msn.com/rupsje  
Keerbergen (Belgium)  
 
hoihoi 
 
ik vond jullie super : gisterenavond 20.15 tot 21.15 een en al verbijstering. Minderbroederskerk zelfs met de 
technische problemen en alle kuchende oude bomma's was het super. Ik wacht vol ongeduld op jullie cd. Ik 
ben nu veertien, al vanaf ik tien ben ken ik al jullie liedjes uit mijn hoofd. Jullie zijn super!!!! 
 
xxxxx 
Annelies 



*     *     *     *     * 
 
18-12-2003 
peterU  
Goes  
 
Abbey Road. Was dat niet waar de Beatles op een zebrapad werden gefotografeerd? De Red Hot 
Chilipeppers deden hen dat jaren later na, maar nu slechts gehuld in een sok. Qua kleding is dus een 
neergaande lijn te zien, dus ik verheug me nu al op de hoes van de nieuwe Laïs-cd. 
Peter U 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2003 
lotte en xenia  
Essen (Belgium)  
 
Wij vinden jullie KEI GOED, 
ik hoop dat jullie blijven bestaan!!! 
We hopen dat je cd snel uitkomt!! 
groetjes lotte en xenia 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2003 
Roel | http://stationtenderness.roelenmichal.com  
Den Bosch (Netherlands)  
 
Bedankt voor jullie prachtige performance tijdens het Spinvis-concert in Vredenburg. Kippenvel tijdens 
astronaut en tijdens jullie eigen nummer. Ik ga jullie zeker zien in 2004 ! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2003 
Ugur  
Eindhoven (Turkey)  
 
jullie zijn te gek mijden ga zo door met jullie beroemd hijd en willen jullie dat lietje van De wereld vergaad 
zingen nu doejjjjjjjjjjjjjj 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2003 
René  
Wateringen (Netherlands)  
 
Ook ik hoop dat jullie weer naar Nederland komen. (naar het westen svp) Wanneer komt de concertagenda 
voor 2004 op de site? 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2003 
kim  
(Belgium)  
 
komt er een singel van astronaut??? 
 



*     *     *     *     * 
 
15-12-2003 
Anna  
 
 
Bedankt Laïs, voor jullie prachtige medewerking aan het hartverwarmende MidWinterconcert. 
We hebben genoten! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-12-2003 
Jasper  
Zwolle (Netherlands)  
 
komt Laïs weer een keertje naar Nederland? Ik zou jullie heel graag weer een keertje live willen 
bewonderen... 
- X - 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2003 
Maikel Dekker  
Zaandam (Netherlands)  
 
Hoi, 
 
Wij in Nederland hopen dat jullie echt nog eens hier naar toe komen. We hadden kaarten voor een concert 
in Amsterdam besteld, maar dat werd helaas geannuleerd: jullie namen een nieuwe cd op. Trouwens: de 
accapelle cd is (weer) prachtig. 
Maar hier in Holland hebben we ook prachtige kerken en kathedralen waar jullie de mooie liedjes kunnen 
zingen.  
Dus, please, vergeet jullie Hollandse fans niet. 
 
Groet, 
Maikel 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2003 
Tomaz  
Hoegaarden (Belgium)  
 
Naar A capella geweest => we kennen Ludo :) => jullie cd!s had ik ook al => maar dat het zo mooi ging zijn? 
.. parchtig!! 
 
Congrats! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2003 
Lisa  
Nevele (Belgium)  
 
Dag Lais!!! 
Jullie muziek is echt super ,fantastisch ,prachtig en vooral MEGA!!! 



Nog vele groeten 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2003 
katrein  
Boom (Belgium)  
 
eej laïs  
 
doe zo verder hèè  
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2003 
Maxine  
Oostende (Belgium)  
 
Hey! 
Via mijn pa leerde ik jullie muziek kennen en waarderen. Mijn vader houdt zo niet van muziek, maar Laïs is 
de enige groep die hem echt weet te boeien. Dankzij hem ben ik ook fan van jullie muziek geworden!! Jullie 
teksten en muziek zijn echte kunst!  
Doe zo verder!!! 
With love 
Maxine 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2003 
Willie | http://www.willieboy.be.tt  
Knokke-Heist (Belgium)  
 
Heb zojuist "Jumbalaya" bijgewoond in Knokke. Prachtig Nathalie. You touched my heart!  
Alison Krauss is inderdaad een fantastische zangeres maar jij moet niet onderdoen. 
 
Laïs was hier overigens ook subliem een tweetal jaar terug. 
Veel succes 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2003 
talla  
haniel (Israel)  
 
i love the singing 
Got to know you from a cd 
A la Capela 
 
beautiful 
 
the best to you 
talla 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2003 
Lola Quarteer | http://www.12meet.be/s/view/155878/  



Antwwerpen (Belgium)  
 
Hmmmmmm.....laïs.... 
 
Liefs, 
Lola 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2003 
fleur  
 
 
hoi  
jullie liedje zeven steken is echt de MAX ik ken dat liedje toen geraldine het voor me zong als er ooit nog 
eens zangproef is zingen we da liedje 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2003 
Jonatan Rodríguez  
La Laguna ,Tenerife ( Islas Canarias) (Spain)  
 
me gusta mucho su música, las felicito!!! las conozco desde hace unos años y siempre las escucho. que 
siga todo bien...  
*     *     *     *     * 
 
11-12-2003 
dorientje podevijn  
aalst (Belgium)  
 
zalig eh mannekes 
zo goe gewoon 
kwou dak da ook kon 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2003 
Jessica  
(Belgium)  
 
Laïs is gewoonweg DE MAX!!! 
Ik vind het fantastisch hoe jullie zo'n liedjes zingen... doe zo voort!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2003 
ROXANNE LIECKENS  
oostmalle (Belgium)  
 
ik heb wel maar 1 cd maar vind jullie kortweg fantastisch , subliem ik ken die liedjes bijna allemaal vanbuiten 
jullie mogen noooooooit stoppen , zeker weten! 
 
doei en nog nen dikke kus 
 
*     *     *     *     * 



 
09-12-2003 
Bentein Pieterjan  
Leffinge (Belgium)  
 
Tot nu toe heb ik nog maar 7 optredens gezien van jullie, maar die op leffingleuren vond ik nog altijd het 
best!! 
Hopelijk zien we jullie nog eens terug! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2003 
maria en lotte  
kalmthout essen (Belgium)  
 
piep lais!!!!! 
we vinden julli kei tof en jullie kunnen kei goe zingen!! 
ej jorhun ja doe de groetjes aan rurik en tjorven xxx maria en lotte 
ps annelies doe de groetjes aan men meter en peter........ 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2003 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
ASTRONAUT is kweeny oe mooi!!! 
ik sta echt kweeny oe zot van jullie héhé :) 
 
*     *     *     *     * 
 
05-12-2003 
lientje | http://keb da nie. be  
evergem  
 
jellooow lais  
under muziek is echt de max et wijste lieke vin kik 't smitje echt waar in de dansles elke les de vrijdag dansen 
wij daar op et echt dansje van jullie zehhh ik ken da lieke al vanbuiten alleeh zeeehh kgon under nie anger 
lastig vallen ebben jullie soms een e-mail adres hotmail ??? sluuutjess xxxx  
from moi 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2003 
yosche en anneke  
Nieuwkerken (Belgium)  
 
Jullie zijn echt de max en jullie cd's hebben hun doosje nog niet gezien maar de cd's speler wel 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2003 
Chris | http://elfwood.lysator.liu.se/loth/c/h/chrisv/  
Kessenich  
 
iemand anders in dit gasteboek heeft't al gevraagd, en ik ga dik akkoord, 



kunnen jullie het liedje Marieke, de prachtige brel-cover, niet online plaatsen of zo? ik heb mijn vriendin, 
marieke, het laten horen en ze vond het geweldig! maar helaas staat't enkel op videoband en niet op cd/mp3 
: ( 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2003 
Marco | http://www.weirdomusic.com  
Heerlen (Netherlands)  
 
Hallo dames, eerlijk gezegd kende ik Laïs nog niet.... totdat ik vandaag de nieuwe cd/dvd van Spinvis 
aanschafte en jullie versie van 'Astronaut' hoorde en zag... Adembenemend! Ik hoop jullie ooit in Nederland 
te mogen zien. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2003 
sjalotteke  
(Belgium)  
 
BonZour Laïs, 
ik vind jullie echt goed, een aparte stijl dan meestal op radio's wordt gedraaid... totaal iets anders dan die 
zever van een Britney Spears of wie dan ook:-) Ik vind 'zeven steken' een heel aangrijpend liedje en 
'Dorothea' en 'houd u kanneke' zijn heel toffe liedjes, ook altijd handig als we teksten hebben, kunnen we 
ook meezingen;-) 
Ik ben blij dat ik jullie heb leren via mijn vriendin! Ik zou zeggen: " doet zo verder" en zeker niet stoppen  
groetjes van Charlotte uit Limburg 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2003 
coronis  
Ploermel (France)  
 
je me suis trouvée près de Maaseik au bon moment et j ai enfin pu assisté a l un de vos concerts...4 ans d 
attente auront payés: 1h30 de pur bonheur a ecouter jaillirent les notes des quatres coins de l eglise, 1h30 
de frissons dans le dos! 
J attends la sortie avec impatience la sortie du nouvel album en fevrier 2004! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2003 
Mart  
Lommel (Belgium)  
 
Wat betreft het concert te Maaseik, van 1e noot tot ver na het dichtslaan van de kerkdeur kippevel. Ook 
Ludo was zeer overtuigend. Graag had ik ook het wonderschone "Marieke" gehoord, maar daarvoor zal ik 
nog moeten terugvallen op het origineel. 
'n dikke merci en tot de volgende keer  
*     *     *     *     * 
 
03-12-2003 
Freek van der Marck  
Ouderkerk aan de Amstel (Netherlands)  
 
Beste lais meiden, 



Wanneer treden jullie weer eens op in Nederland. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2003 
Mario  
(Germany)  
 
Es passiert ja nicht oft, daß man auf einer Party Musik hört und direkt zum DJ läuft und rausfinden muß was 
das denn ist, weil es so tief berührt. Naja, so hab ich Euch gefunden. Seit dem hab ich die CD nicht mehr 
gewechselt... 
 
Alles Gute  
Mario 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2003 
Even ongepeperd  
 
 
Ik hoop maar dat Laïs voor die foto's genoeg geld heeft gekregen. Ik vind ze niet sexy, niet stijlvol, niet 
fantasievol, gewoon vulgair. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2003 
Jasper Lecomte | http://www.jnmfotoboek.tk  
Oostkamp (Belgium)  
 
Yup, de foto's in Ché zijn een keer iets anders he. 'k vind het wel geestig dat jullie dit een hebben gedaan. 
 
Voor mensen die ze willen zien 'k heb ze op mijn site geplaatst. Surf allen naar. 
http://www24.brinkster.com/jlecomte/laïs/index.html 
om ze te bekijken. 
 
Vele groetjes en nog veel sterkte aan de meiden van Laïs. 
 
Jasperke.be 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2003 
Mieke  
kalken  
 
grote vraag. de wereld vergaat is dat een een of meerstemmig gezongen liedje 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2003 
Henri Kostelijk  
Soest (Netherlands)  
 
Hallo Laïs, 
 
Helemaal uit Nederland (een plaats vlak boven Utrecht) ben ik (30j.) gekomen om jullie optreden in Maaseik 



bij te wonen. 
Een goede vriendin van mij (Floor) heeft me min of meer meegesleurd om ernaar toe te gaan. 
En ik moet zegggen dat ik alles behalve spijt heb. Jullie hebben prachtig gezongen. Zelfs ontroerend. Zelfs 
als man durf ik dat tegen jullie te zeggen. 
(Ik zat 4e rij in het midden met een gestreepte sjaal) 
 
 
Toen jullie opkwamen, zei ik tegen haar (Nederlands slang-taalgebruik): Dat zijn 3 moordwijven. 
 
 
Tip: Doe Nederland niet aan vanwege de volgende reden: Ik ben verliefd op Belgie en ik wil graag jullie in 
BELGIE zien. En ten tweede en nog veel belangrijker: Het publiek is heel gevarieerd. In Nederland krijg je 
NOOIT het publiek wat in Maaseik is geweest, van jong tot oud, man/vrouw. 
 
En voor jullie: 3 keer JE T'ADORE!!!!!!!!!!!!! 
 
Tot een volgende keer en saluutjes, 
 
Henri Kostelijk 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2003 
Koen  
Maaseik (Belgium)  
 
Ik heb genoten van jullie concert in de kerk! En ik ben erg blij dat ik vooraan zat :) De cd ga ik met plezier 
beluisteren! 
Bedankt en zeker tot ziens! 
Koen 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2003 
Chris | http://elfwood.lysator.liu.se/loth/c/h/chrisv/  
Kessenich (Belgium)  
 
*is net terug van het optreden te maaseik, 30 november* 
 
Ongeloofelijk, mijn waardering voor Laïs stijgt na het horen van elke nieuwe song, en mijn fan-zijn neemt elk 
optreden toe! 
Dankzij de dunne muren zal heel mijn studentenhome kunnen meegenieten van a la cappella : ) 
 
Groeten, 
de jongen die het briefje neerlegde, buiten een poster van de muur trok en deze vervolgens liet 
handtekenen. 
 
ps, Ludo was cool 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2003 
mieke  
kalken (Belgium)  
 
welke betekenis heeft het liedje de reiziger? 



Mieke 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2003 
Kees Wesselius | http://www.wesselius.net  
Wormer, (Netherlands)  
 
Ich suche Leute die Beenen heissen und Musik machen. Meine grossmutter heisste Beenen. Sehe 
www.wesselius.net fuer mehr Beenen Familien. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2003 
cille  
brasschaat (Belgium)  
 
ik kan jullie niet uit elkaar houden  
ook al lijken jullie niet zo op elkaar 
 
 
van mij 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2003 
nele  
Hasselt (Belgium)  
 
lais, ge hebt het echt gemaakt!!!!!!!! 
ge hebt echt super goeie liedjes!!!! 
groetjes een grote fan van jullie 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.... 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2003 
Dimi | http://www.dewerveling.tk  
Kortenberg (Belgium)  
 
Hey ikke waar dans jij? Ik doe ook volksdans en dans ook op de liedjes van Laïs! Wil nog zeggen dat ik jullie 
muziek hemels vind!  
 
groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2003 
ikke | http://www.flikkenfans.tk  
(Belgium)  
 
Heey Laïs!!  
Ik vind jullie muziek héél erg leuk! Vooral De Wereld Vergaat en 't Smidje. We doen er een volksdans op, 
écht super!! 
Doe zo verder en als er nog eens een optreden is, kom ik zéker eens kijken! 
Xxx-jeus, Ikke! 



 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2003 
Haïke  
Antwerpen (Belgium)  
 
Yooooooooooo 
iedreen die U kent vind U goed 
en ik durf er voor wedden dat ik UW grootste fan ben. 
 
-XXX-jes UW grootste fan Haïke 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2003 
cesar  
buggenhout (Belgium)  
 
Hallo Laisfans , een optreden van Lais is prachtig maar ik heb gisteren een optreden van Emmylou Harris 
meegemaakt en ik kan iedereen aan raden om ; als ze nog eens de benelux aandoet , te gaan kijken. 
echt wondermooi. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2003 
Ann De Clercq-Foley  
Tijeras, New Mexico (United States)  
 
Zelfs in de bergen van New Mexico luisteren we naar jullie mooie muziek en teksten. Mijn jonge 
(Amerikaanse) dochters (5 & 7) vragen vaak naar de muziek van de "Belgian girls" en zingen dan uit volle 
borst mee! Voor mij is het een warm contact met "thuis". Ik kijk er naar uit om jullie laatste cd in de post hier 
te ontvangen (via mijn familie in Deinze). Blijf muziek maken want ook mijn vrienden hier zijn heel 
enthousiast!! Bedankt!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2003 
Sarah  
Sint-Denijs-Westrem (Belgium)  
 
Hey Laïs, 
ik vind het écht tof dat we in ons schoolkoor het liedje 'De wereld vergat' zingen nu!Het is megamooi en ik 
kende het ervoor nog niet (jammer...) Mara in ieder geval,veeele suc6 nog verder en maak er nog maar veel 
oals 'De wereld vergaat'!!!!! PS:de tekst vind ik ook mooi en zéééker niet racistisch,waarom zou het 
racistisch zijn?!? :s 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2003 
steven  
(Belgium)  
 
ik vind het zalig om weg te drijven op de zalige muziek van jullie! als ik mij slecht voel en ik luister naar jullie 
muziek voel ik mij veel beter! bedankt voor de perfecte muziek die het leven aangenamer maakt!!! steven 
 



*     *     *     *     * 
 
24-11-2003 
Mieke  
kalken (Belgium)  
 
hey lais, ik ben echt boos. een vriend van mij vind dat jullie liedje van de wereld vergaat over mensen die 
weg moeten uit ons land. hij vind het erger dan het vlaams blok. natuurlijk vind ik dit niet. het liedje van 
kabouter kiekeboe vind ik nergens. groetjes 
een echte fan(sinds dit jaar ) 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2003 
Frank  
Witten (Germany)  
 
hi Lais, 
your concert on 15.11. was so beautiful! Thank you! You sang a very interesting and beautiful song there, 
about Jerusalem, which is not on any of your records until now, but which I would love to sing with some 
friends. Could you please please tell me the song title, so I could search for lyrics and partitures ( i know you 
newer work with partitures). 
ThanX to you!!!! 
your greatest fan from Germany, 
Frank 
 
Jerusalem Revisited is originally performed and written by the British a cappella trio Coope, Boys & 
Simpson. Lyrics can be found on the official C, B & S website - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2003 
kelly  
doel  
 
ik vind jullie muziek heel tof.hey Soetkin ik woon in de straat naast u. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2003 
Inge Blankenstein  
Gorkum (Netherlands)  
 
Zopas een dans geleerd op de melodie van de Valse Zeeman. Nu de tekst opgezocht op jullie site. Wat een 
mooie muziek. 
Die ga ik beslist kopen! Veel succes nog. 
Met groetjes uit Holland 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2003 
sanne  
essen (Belgium)  
 
helaba! ja ik wou ff laten weten dat ik jullie gewoon super vind, ik zing altjd keihard mee hehe .doe nog héél 
lang zo voort zou ik zeggen groetjes en dikke kussen 



 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2003 
LaUwRa  
 
 
hey meizjahs!!!  
Ik vind jullie muziek supah. ik kende folk muziek nog niet tot dat op school ze een liedje draaide voor een 
bepaald project. Sindsdien vind ik het echt de max. Ik hoop dat jullie nog veel liekes gaan uitbrengen! ik kom 
ook naar maaseik!!!!!! whiii ik verheug er mij al op! succes er nog meej! ciao xxxx laura 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2003 
evert  
Antwerpen (Belgium)  
 
Schitterend, jullie verschijning bij Spinvis. Ik kreeg gewoon kippevel. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2003 
marij | http://high.be/eiketje  
(Belgium)  
 
ik vind da ze ele goeie en mooie muziek make...  
en kzou eeel graag is na een concert van hun gaan ...  
da zou ek echt eel tof vinde  
dikke soewn 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2003 
marijke  
 
 
kvin ulle liekes echt school !!!!! 
vooral da van 7steke... :-) 
tzen ok wel EEEL mooie tekste zenne ;-) 
I'M LOVIN IT :d 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2003 
joosten reine | http://www.noxa.net/bellenblazertje  
dilsen - stokkem (Belgium)  
 
jullie zijn gewoon WAAW meer kan ik niet zeggen -waaw- 
kverheug mij al op 30 november wanneer ik naar jullie kom kijken :] 
dikke smakkies voor de coolste maskes met de coolste muziek (k)(k)(k) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2003 
Jan Demulder  



Herent (Belgium)  
 
Hallo, 
Jullie maken prachtige muziek... 
Astronaut doet de deur dicht.. Zo mooi! 
Misschien raar om te horen.. Maar reeds jaren denk ik dat ze jullie naar het songfestival moeten sturen... 
En kijk ik kreeg een beetje gelijk.. want sanomi doet me dan weer wat aan jullie denken.. en SUCCES! 
gehad! 
Natuurlijk zijn jullie veel te goed voor een eurosong voorronde.. dus zeker niet doen! 
Enkel doen als jullie een rechtstreeks ticket krijgen :-) 
In ieder geval bedankt voor de fijne mooie muziek momenten. 
Jan 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2003 
 
(Belgium)  
 
hoi lais ik ben gewoon weg van al jullie liedjes, en ken alle teksten van buiten spijtig genoeg heb ik nog maar 
een optreden van jullie bijgewoond (dranouter wat mega was) 
ik zou zeggen doe zo verder greetz 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2003 
Wannes vandevivere  
Waregem (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Onze zoon Wannes, 6 jaar hoort jullie liedje van kabouter Kiekeboe heel graag. Jullie hebben ook ooit 'twee 
emmertjes water halen' gezongen. Misschien een idee om die goei oude kinderliedjes eens in een nieuw 
melodietje te steken. Het zou een schitterende Cd kunnen worden waar jong en oud van kan genieten. Zo 
leren onze kleine kinderen ook mooie en goede muziek kennen in plaats van alleen maar K3 en Plop. Bij 
ons wisselen we althans af met Lais en dat valt best in de smaak. Een suggestie! 
 
Groeten en proficiat met jullie schitterende stemmen en originele creaties. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2003 
Joke  
Temse (Belgium)  
 
Het mooiste moment van de avond? 
 
Mezelf neervleien in de zetel, beentjes omhoog, lekker warm dekentje, gordijntjes dicht, de lichten gedimd, 
warme kop thee, oogjes dicht  
 
...en... 
 
RADIO KEIHARD ! 
 
...met in de CD speler... 
 
LAIS ! 



 
Zalig toch?! 
Mercikes! 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2003 
Emmanuel  
Lille (Rijsel), Frankrijk  
 
Chantez du Brel, des chants de Flandres, de Gascogne... 
Ik houd van jullie, ik leer nederlands om beter naar je te luisteren (en ook want ik woon in 
Frans-Vlaanderen). 
manurijsel@yahoo.fr 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2003 
Iris  
Zottegem (Belgium)  
 
Hey Laïs, 
 
Ik ben een heel grote fan van jullie, maar heb jullie jammer genoeg nog niet op een optreden kunnen komen 
bewonderen. 
Hier in Zottegem hebben we wel een jaarlijks rockfestival dat blijft groeien. Ik hoop dat jullie hier dit jaar 
naartoe kunnen komen of een van de komende jaren. Of kom nog eens naar Werchter, den Herman zal da 
nog zo slecht nie vinden en wij ook niet. 
Hopelijk tot gauw en blijf zo voort doen meisjes 
 
Zoen uit zottegem 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2003 
Kevin  
Brussel (Belgium)  
 
zaterdag was geweldig!fantastisch gezongen, zeker zeer spontaan, speels, gewoon goed. Alleen was ik 
een beetje triest dat we niet het genoegen kregen Barbagal te horen. Ik weet niet juist wat er in het liedje 
gezegd wordt, maar misschien is de tekst iets te pikant voor de achterlijke katholieke Kerk en mocht het niet 
gezongen worden? Want ik hoorde dat ze censuur oplegde op het repertoire. Nu, ik ben thuis gekomen en 
heb het liedje 5maal gespeeld en ik was ook tevreden. Een reden dus om zeker naar jullie volgende concert 
te gaan; om toch ooit Barbagal te horen. Dames, keep on singing! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2003 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Super, die meiden zaterdag in de carolus Borromeus! Tranen gelachen, en eindelijk ontdekt waarom Laïs 
me aantrekt : de spontaniteit, doodeenvoudigheid en "leutigheid" die rondom de meiden sluiert. Zet hem op, 
doe zo voort, retteketet,  
want op de tetten van Mariëtte hebben ze tsjoepekes opgezet :-). 
Greetz xxXxx 
 



*     *     *     *     * 
 
16-11-2003 
marlies  
maelsele  
 
hey!! 
mijn mama luistert heel graag naar jullie muziek. ze heeft volgens mij al jullie cd's. 
zelf vind ik jullie muziek ook SUPER de leidsters in de chiro hebben op jullie liedje (s'midje ) ons kamplied 
gemaakt. 
 
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!! doe zo voort zou ik zo zeggen!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2003 
Tine  
Herk-de-Stad (Belgium)  
 
Ik ben op zoek naar het liedje Tina Vieri zou iemand mij dat kunnen doorsturen PLEASE!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2003 
Linse  
Dendermonde (Belgium)  
 
Hoi! 
Jullie muziek is echt super goed!!!!!! 
In mijn klas vindt iedereen jullie een super leuke groep! 
Wat wil je nog meer? 
Groetjes LINSE 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2003 
bernie bongaerts  
venlo (Netherlands)  
 
Hallo lais 
 
Ik moet zeggen dat ik jullie nu een jaar ken maar nog steeds sterk onder de indruk ben van jullie muziek en 
de geluiden die jullie produceren. Ik krijg er rillingen van. wat ik graag wil weten of jullie in limburg off ik de 
rest van nedeland binnenkort een concert geven want dan sta ik gewoon vooraan. Ik denk zelfs te komen 
naar maaseik. Want ik wil jullie horen maar nog meer zien. Als jullie nog geen concert in nederland geven 
doe dat dan zo snel mogelijk en het liefst bij venlo in de buurt. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2003 
s-ke  
(Belgium)  
 
hoi laïs,toen ik een keer bij een vriendin ging slapen stelde die mij jullie voor ik vond de cd direct de max! de 
volgende dag wersd ik opgehaalt en ging zij mee en bleef zij bij mij slapen die zelfde dag nog gingen we 
naar de cinema en wat hoorde ik jullie muziek ik ging naar die winkel en kreeg de cd maar dat is de enige die 



ik vind jammer wand ik zou graag al jullie cd's hebben en ik blijf zoeken!! 
groetjes shauni 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2003 
shauni  
(Belgium)  
 
hey laïs, ik heb een vraagje voor jullie zijn er ijgenlijk winkels die zo al alle cd's van jullie verkopen want als 
ik depresief ben heb ik ze nodig ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2003 
charlotte  
kalmthout (Belgium)  
 
hallo, 
zou ik is moge vrage hoe ik hier julie liedjes kan beluisteren? 
aja, doen julie de groetjes aan Rurik (den kleinsten broer van ge weet wel...) 
groetjes 
 
ze kunnen afgespeeld worden via de gratis Realplayer Free van RealAudio. Zie ook de discografierubriek 
onderaan - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2003 
sara  
Gent (Belgium)  
 
Heej Laïs ! 
ik zit in de klj waar we ooit eens een dans moesten leren op 't smidje.. wanneer we dat liedje horen kunnen 
we ons nog altijd niet inhouden ! Ik vond het toen echt al supeeeer mooi .. maar nu hebben we in de lessen 
muziek op school het liedje 7 steken geleerd .. dat vond ik pas suuuupeeeeeerrrr !! 
**hij was een jongeling van 18 jaren die bij zijn meisje de liefde kwam verklaren..** 
tis al een oud liedje van 1998 heb ik gezien maar ik had het eigenlijk nog niet gehoord ! verder ken ik niet 
echt veel liedjes van jullie buiten dorothea... 
VeLuHh groetjes * saraaW * 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2003 
LaisGirl | http://groups.msn.com/mijnpennenvrienden  
/ (Belgium)  
 
Ik ben hier vanwege een vriendin en nu ben ik ook fan geworden dit is echt een coole site vooral die 
songteksten en foto's. Dit wou ik ff posten 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2003 
ibitje  
evergem (Belgium)  
 



hola ik ben ibi en ik moet zingen voor de klas daarom kies u voor julie 7 steken het is een zeer vlot liedje 
wens me geluk 
 
groetjes ibi -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2003 
sylvain van genechten  
kaveghem (Belgium)  
 
Ulle muziek is gene zak waard maar als nathalie met haar cowboybotten geil staat te wezen op het podium 
weet ik waarom Filip Dewinter ook fan is. Go Girls Go- world domination and the badpakkenspecial in P 
magazine awaits you!! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2003 
Jola  
Neede (Netherlands)  
 
Hallo allemaal! 
Ik had heel even een vraagje.. nl, door hoeveel mensen wordt belle nou gezongen? Ik heb al eens gelezen 
dat het nl door 7 mensen wordt gezongen (lais + 3 andere meiden en een man) maar daar klopt geloof ik 
helemaal niks van! Dus zouden jullie mij please eventjes willen helpen hiermee?? 
alvast heeel erg bedankt!!!  
Liefs, Jola 
 
In BELLE hoor je de stemmen van Annelies, Jorunn en Nathalie in het gezelschap van Ludo Vandeau, 
zanger van o.a. Ambrozijn en Olla Vogala - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2003 
Jeroen verduyn | http://users.pandora.be/alfa/lais.htm  
brugge (Belgium)  
 
Een studiewerkje in flash. Wat vinden jullie ervan? 
http://users.pandora.be/alfa/lais.htm 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2003 
Karine Bonte  
Tremelo (Belgium)  
 
Op 15/11 kom ik naar jullie toe in Antwerpen, het is bovendien mijn verjaardag, 32 jaar, en neem mijn 
dochter mee (14j). Hopelijk signeren jullie mijn cd'ke met 'gelukkige verjaardag !'. Tot dan en goe bezig 
!!!!!!!!!!! 
Groeten, Karine 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2003 
Petra  
Brugge (Belgium)  



 
Annelies, 
Proficiat met je verjaardag! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2003 
carine  
berchem (Belgium)  
 
we hebben een liedje van jullie gezongen in de klas en dat was een kei goe liedje gezongen (t'smidje) 
groetjes van mij 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2003 
kim cauchie  
Evergem (Belgium)  
 
gelukkige verjaardag voor annelies!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2003 
marina jansen  
mol (Belgium)  
 
Anneliesje, happy birthday , ik wens je alles waar jij van droomt en heel veel succes met Lais , en met je 
nieuwe project "the fundamentals" tot het volgende optreden ! 
muzikale groeten dikke kussen en zachte knuffels, grote zus van kleine Rudi ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2003 
Tina Cumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Gelukkige verjaardag Annelies!!! De ideale dag om je goed in de watten te laten leggen.  
Ik wens je nog heel veel succes in alles wat je doet en geniet van alle fijne dingen die je te beurt vallen. 
 
Groetjes en tot zaterdag, 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2003 
soraya soels  
vorst (Belgium)  
 
hei, 
ik ben een grote fan van jullie. 
Ik speel piano ,en ik heb al veel gezocht naar patituren van jullie nummers maar ik heb niks 
gevonden.zouden jullie mij kunnen helpen? 
alvast bedankt! 
 
*     *     *     *     * 



 
09-11-2003 
elientje  
schelle (Belgium)  
 
lais is echt de beste , dag in en dag uit luister ik hun cd's uit ! 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2003 
Amaryllis  
Leuven  
 
Ik vind Laïs toppie: intrigerend, correct, diepgaand, verhelderend, zingevend, eeeen vooral mooi :) 
Liefs van Ama 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2003 
astrid  
Seneffe (Belgium)  
 
Ik hoop dat iemand mijn smeekbeden verhoort (hier eerder lezen) ik doe mijn eindwerk van AMC over Lais 
maaaar ik vind véééééééél te weinig informatie over Lais! Kan iemand mij helpen????? stuur mij een 
mailtje! ook nog ff zeggen dat ik jullie een fantastische groep vind met echt heeeeeeeeel mooie liedjes!!!!! 
danku! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2003 
celine  
Evergem (Belgium)  
 
hey ik ben celine en ik moet voor school een spreekbeurt doen over Folk ik weet al veel maar nog niet alles 
zouden jullie mij een beetje meer informatie willen doormailen aub 
 
kusjes een vlijtige leerling bedankt op voorhand 
 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2003 
Raskild  
Berlin (Germany)  
 
Ich finde eure Musik echt toll!!! Macht weiter so ... 
 
Tretet ihr denn auch mal in Deutschland bei einem Festival auf? Wäre echt toll. 
 
Gruß Raskild 
 
*     *     *     *     * 
 
06-11-2003 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
ella laïs, ik moet een spreekbeurt houden over uw favoriete groep. kmoest nie lang denken over wie ik het 



ga doen LAÏS natuurlijk. -xxx- kim 
 
*     *     *     *     * 
 
06-11-2003 
liesje  
oostende (Belgium)  
 
zo blijven doordoen meiden hopelijk komt er vulg een een concert van jullie 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2003 
Kevin  
Brussel (Belgium)  
 
We hebben thuis de eerste cd van Laïs liggen, ik kende hem wel, maar 't was nog niet tot me doorgedrongen 
hoe prachtig de gezangen zijn.Laatst in de auto opweg naar mijn kot zette mijn moeder 'A la Capella' op.Ik 
vond het ontzettend mooi.Ik had reeds een jaar zang gedaan op muziekschool, maar ben nu ff gestopt met 
overgang naar unif.Ik heb er enorm spijt van want als ik nu zang hoor krijg ik heimwee.Ik vind Laïs een 
fantastische groep met enorme emotionele diepgang en capaciteiten en het is vreselijk hoe sommige 
mensen extremistische ideeën aan een muziekgroep willen meegeven.In België Vlaams denken is 
kortzichtig en dom, als er nu een iets is dat muzikanten niet zijn, dan is het dat wel. Als Laïs succes oogst bij 
anderstalligen is dat een bewijs van hun kwalitatief werk!Meisjes doe zo voort!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2003 
jilleke | http://www.studentpage.org/jilleke  
mechelen (Belgium)  
 
de teksten van laïs zijn echt de max. ik luister er zo graag naar omdat het mij tot rust brengt. ik het er nog niet 
zo lang geleden van gehoort en ik ben er echt weg van!!! dikke kus en knuffel van jill 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2003 
Sarah  
Antwerpen (Belgium)  
 
Met 1 woord: zaaaaaaaaaaaaaaaaaaalig!! Laïs, jullie zijn mijn steun, toeverlaat, feest en plezier! Tot de 
15de zou ik zo zegge he! 
Greetz 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2003 
John  
Auderghem (Belgium)  
 
Pas de dérive communautaire...  
Vous êtes magnifiques... 
Qui sait, à un de ces jours en concert? 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2003 



erik  
zoersel (Belgium)  
 
Vandaag "A la capella" nog eens gespeeld in de auto. Fantastische soundtrack bij dit triestige herfstweer, 
wat een mooie melancholische sfeer. Fantastisch meisjes, doe vooral verder!! Wanneer komt er weer een 
CD "met begeleiding"? Groetjes van een niet meer zo jonge (bijna 50...) maar daarom niet minder 
enthousiaste fan! Tot 15/11! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-11-2003 
Barend  
Rockanje (Netherlands)  
 
Hoe zit het met de concerten in 2004, een tournee of zoiets in Nederland ? 
 
*     *     *     *     * 
 
02-11-2003 
Marieke Dewulf  
Geluwe West-Vlaanderen (Belgium)  
 
Fantastische goe liekes van jullie! Telkens ik naar die cdkes luister word ik helemaal overactief en happy! 
Hopelijk komt er binnenkort een nieuw cdke! Nog veel succes samen, hopelijk vele jaren nog zo'n talentvolle 
meiskes als jullie, al jullie fans duimen!!!!!!!!!!!!! vele groetjes Marieke, en Jorunn bedankt voor die toffe 
liedjes van tuli en ride on te leren op het doedelyoudokamp, hopelijk zie ik jullie vlug terug!!!!! xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-11-2003 
dorien breydels  
kortenberg (Belgium)  
 
jullie zijn kei goe de reiziger ken ik uit mijn maar de andere lidjes zijn ook kei goe ni stoppe jullie zijn te goe 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2003 
Deckers Bart  
Borgerhout A'pen (Belgium)  
 
Ni stoppen julie zijn te goed. 
groetjesxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2003 
de vuyst alain  
dilbeek 1700 (Belgium)  
 
graag een poster van jullie bravo meiden doe zo verder de vuyst alain brusselstraat 135 1700 dilbeek 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2003 
ann  



halle (Belgium)  
 
in de vakantie ben ik op cm kamp geweest. Voor ik daar naartoe ging had ik nog nooit gehoord over jullie 
maar op cm-kamp heeft er niets anders dan jullie muziek opgestaan siensdien hoor ik jullie SUPER graag!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2003 
aminata  
gentbrugge (Belgium)  
 
jullie zijn echt top goeie muziek blijve muzieken 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2003 
jouke  
(Netherlands)  
 
Hee. Weet iemand hoe populair laïs tegenwoordig is? Of te wel denken jullie dat het concert van 15 nov snel 
uitverkocht is, of dat er nog wel kaartjes op de dag zelf over zijn.. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2003 
steven  
grembergen (Belgium)  
 
zaaaalllliiigggeee muziek. ge moet echt blijve gaaan en ni meer stoppe..!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2003 
Barbara  
Hasselt (Belgium)  
 
Ik vind je een toffe groep. Jullie zingen prachtig, en de muziek styl is top. 
 
Vele groetjes Barbara 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2003 
laura  
overpelt (Belgium)  
 
ik vind jullie muziek kei schoon en ik hoop da gillie verder blijft zinge  
xxx-jes laura 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2003 
Lien Van den Broeck | http://www.tmf.be/chat800  
Dilbeek (Belgium)  
 
lais op de top niemand kan er tegen op 



 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2003 
Marina  
boeiuh (Netherlands)  
 
heey meiden! ik zag jullie voor het eerst toen jullie optraden in terneuzen in 2000 en in 2001 op lowlands 
toen het zo ontzettend heet was. beide shows ging ik totally uit mijn dakkie :) 
jullie hebben mijn cd gesigneerd en daar ben ik erg blij mee...:) 
oh en nathalie??? ik vind je een lekker ding :)))) 
tja, ben niet voor niets lesbisch hihi 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2003 
nikè  
antwerpen  
 
en toen marieke achter zich keek zag ze een groot licht, reflecterend op het water... ze viel op haar knieën 
en bad tot god.... 
maria verschijnt aan mij dacht ze zo 
 
maar niets was minder waar...... 
ze voelde zich zweven..... 
later vond men haar in het bos 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2003 
erica | http://www.venusinflames.com  
gent (Belgium)  
 
hey mensen, herinner jullie nog die singer-songwriter die voorprogramma deed van lais in de vooruit? 
Venus In Flames inderdaad! die heeft nu eindelijk zijn debuut uitgebracht en wat voor 1! subliem, prachtig, 
emotioneel, pakkend enz, supersongs en prachtige stem, met gert & sarah bettens, joost zwegers, enz, een 
heleboel klassegasten, helaas zonder lais, maar ik dacht dat jullie dit misschien wel wilden weten...Of 
misschien wisten jullie het al? single "better man" wordt nl. grijsgedraaid op stubru, ook op radio 1, kortom 
mensen, ontdek venus in flames, je zal er geen spijt van hebben...etje 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2003 
Femke  
Antwerpen / Olen (Belgium)  
 
Hey Laïs, 
ik vind jullie muziek FANTASTISCH !!! 
Jullie zijn echt geweldig en ik zou daarom ook graag eens een keertje een mailtje van jullie ontvangen om te 
weten hoe het met jullie is !? 
Veeeeeel liefs  
een grote fan ....  
Femmie !!! 
xxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 



 
24-10-2003 
ilona | http://groups.com/megamaniaby2bitchesilonalienie  
diest (Belgium)  
 
HiJ MeIdEn WeEt Je  
In HeT BeGiN WaS Ik NiEt 
EcHt VoOr JuLliE MuZiEk 
MaAr Nu Ik DaT GeNrE GeWeNt 
BeN HoOr Ik NiEt LiEvEr 
DuS NiEt StOpPeN MeT MuZiEk MaKen MeiDen 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2003 
guia de alicante | http://www.alicanteonline.net  
(Spain)  
 
felicidades por la web 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2003 
Florentyna en Emke  
Brugge  
 
Hallo, 
 
Wij zijn twee meisjes uit Brugge, die gek zijn op jullie muziek!! Wij volgen Woordkunst-drama in de stedelijke 
academie voor schone kunsten. Dit wil zeggen dat wij ook het vak zang hebben. Nu zouden wij graag 
Isabelle voor ons persoonlijk examen zang zingen. Maar helaas vinden wij nergens partituren of 
akkoorden!! Kunnen jullie ons daarbij helpen? 
 
 
 
Florentyna en Emke 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2003 
Carole  
Lorient (France)  
 
Je tombée sous le charme de Laïs lors d'un concert en France au festival "Vent d'esquina" (dans la Hague) 
il y a quelques années...et depuis je guette les albums, je saute de joie lorsque je reconnais vos voix 
merveilleuses à la radio... 
Je rêve de revivre un moment aussi magique, peut-être à l'occasion d'un prochain concert en France ? 
Bonne continuation ! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2003 
David  
Paris (France)  
 
Des voix incroyables et une fraîcheur qui fait plaisir à entendre ! J'adore vos chansons depuis plusieurs 



années, continuez, ne vous arrêtez pas !  
Je ne désespère pas d'un jour pouvoir vous voir en France. Et si vous ne venez pas, eh bien j'apprendrais le 
flamand et j'irais en Belgique ;D 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2003 
mc'tjah en willem  
brugge (Belgium)  
 
haii wij zijn eigenlijk eel stout want we mogen dit normaal niet doen van onze leerkracht mo maar we kunnen 
ons niet bedwingen you rock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! we love you  
4eva julie site is hip  
xxx mctjah en willem 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2003 
Amélie  
Avelgem  
 
ik vind jullie muziek echt geweldig!!! 
Doe zo voort!! 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2003 
Peter  
Geluwe (Belgium)  
 
Ik ben bezig met de voorbereiding van een klein concertje, eind juli 2003, samen met 4, vrij geoefende 
stemmen. Voor ons 'instant groepje' is het een grote uitdaging om 'In this heart' te brengen. (Veel gehoorde 
vraag, waarschijnlijk) Is de partituur ergens verkrijgbaar en zo ja, tegen welke vergoeding? 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2003 
saartje  
mol (Belgium)  
 
is het toegestaan om liedjesteksten op een site te zette met een duidelijke verwijzing naar de url van 
afkomst? 
 
in principe is alles wat op internet gepubliceerd wordt (teksten, foto's, muziek) onderworpen aan copyright. 
Of dat copyright ook nog rust op bijvoorbeeld oude, traditionele teksten - die veelvuldig door Laïs gezongen 
worden - zou je eens moeten voorleggen aan de organisaties die zich hiermee bezighouden (bv. Sabam). 
Een verwijzing naar de bron is zeker aangewezen. Of dat voldoende is, wordt door Sabam en andere 
instanties bepaald - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2003 
gert-jan  
vilvoorde (Belgium)  
 
hey lais ik vind julie muziek echt waar kei mooi en het zet met aan tot nadenken een vriendin van mij 
(heleen) die heeft mij julie muziek laten horen en ik was meteen verkocht echt waar .en ik vraag me al 
wanneer dat julie nog eens een optreden geven dan kom ik zeker en vast af laat me iets weten aub .of julie 



kunnen ook na vilvoorde komen zenne 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2003 
Jos de Wilde | http://www.chrisdeburgh.net  
Borsele (Netherlands)  
 
Hallo Laïs! 
Het is alweer dik een jaar geleden dat ik jullie muziek voor het eerst hoorde en eindelijk kan ik nu eens naar 
en optreden!!!! Ik verheug me er zeer op! (Middelburg, 20 maart 2004) => tot dan! 
 
groeten uit Heinkenszand, Zeeland - NL 
 
*     *     *     *     * 
 
14-10-2003 
vanderheyden paul  
mol (Belgium)  
 
als het moest kunnen , hoe kan ik in contact komen met één van uwe pa, de ludo delcroix ? 
't gaat over putboren in afrika 
telefoonnummer, mailadres of zo ????? 
 
Sorry voor het abusievelijk gebruik van jullie website en mogelijk privacy 
ik heb de ludo dringend nodig en in nood doet ne mens van alle soorte stommiteiten 
 
'k zal alleszins nooit meer doen 
cheerio 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2003 
winona  
lier (Belgium)  
 
hallo lais ik ben winona ik vind jullie muziek fantachtish en vooral voor nathalie ik ken eva ook heel goed het 
is mijn nichtje en mijn papa wimmeke punk of wim de ridder vind julli ook fantashtish 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2003 
Haïke de Vries  
Antwerpen (Belgium)  
 
Jullie zingen bere goed. Ik heb 2 CD's van jullie. Echt kei goed. Mijn nicht en tante zijn ook dol op jullie. Nog 
veel succes met de liedjes en de populariteit. _XXX_jes Haïke haar nicht en tante!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2003 
Frank  
(Germany)  
 
HA!!!!!! Got tickets for Nov.15 !! In Germany! 
Yeah Lais, we will be there!!! 



 
Frank 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2003 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
O ja, nog iets vergeten. Komt "Marieke" op de nieuwe CD uit? Waarschijnlijk moeten jullie daarover zwijgen 
in alle geuren en talen, maar het lied was op "Puur Brel" zo prachtig dat ik hoop het zélf te kunnen hebben 
staan op alweer een geslaagde CD. En ja, de ballade van Boon, nog altijd ergens verkrijgbaar? 
...nu stop ik er mee ;-) 
 
zodra laïs of het laïsmanagement nieuws doorzenden over de nieuwe cd en/of de komende concerten, 
wordt het onmiddellijk op de site geplaatst - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2003 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Zijn er nog kaarten vr 15 november? Ik zie er al stérk naar uit de 3 engeltjesstemmen nog eens te mogen 
horen versmelten. Dat wordt weer een weekje nagenieten ;-)! 
Tot dan! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2003 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
wanneer komt nu eindelijk een nieuwe cd uit???? 
zal marieke er op staan??? 
-xxx- kim 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2003 
Thalia | http://www.laïs.be  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hey jullie muziek is heel goed ik heb 2 CD's van jullie. Maar ik heb nog een vraagje voor school. Waar woon 
jij Annelies enwat draag je graag?b.v.van juwelen,een hoed... 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2003 
candy  
wilrijk (Belgium)  
 
hey!! GA zeker kijke naar jullie in antwerpen...niets kan me nog tegenhoude! 
 
jullie zijn nog altijd DE MAX!! 
kusjes 



candY 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2003 
Wafa Bulckens  
bonheden (Belgium)  
 
lol in het algemeen ben ik eigenlijk meer geintereseerd in hardrock MAAR mag ik jullie nogmaals proficiat 
wensen want ook mijn hartje hebben jullie veroverd met jullie toffe muziek  
 
Dikke kussen van ja euh eeeeeen van jullie duizende fans niet??? 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2003 
Arjen | http://www.galgelappers.nl  
Leeuwarderadeel (Netherlands)  
 
Ik wilde graag naar jullie concert in Leeuwarden in maart 2004 komen, maar dat is nu al uitverkocht. Komen 
jullie ook elders in het noorden van Nederland optreden? 
 
voorlopige officieuze(!) datums: 4-3 Leeuwarden, 6-3 Hoogeveen, 10-3 Sittard, 12-3 Breda, 19-3 Leiden, 
26-3 Bergeijk - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2003 
Luyten Stijn | http://www.stijnluyten.tk  
Diest (Belgium)  
 
komt het nummer marieke van bij puur brel ooit op cd uit? 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2003 
 
 
 
wij zijn momenteel bezig met een cd bespreking voor nederlands. natuurlijk hebben wij jullie cd gebruikt... 
we vinden jullie stemmen zalig en we hopen dat jullie nog veel liedjes zullen maken 
dikke kussen 
eva en tine 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2003 
fovie  
ninove (Belgium)  
 
ieps op jullie optreden op avondfeestival (btw zalig!!!) had een van jullie nen kwenie-oe-mooie rok aaan (me 
zo van da voile) van waar komt dienen eiglijk?????? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2003 
Noortje | http://www.looknmeet.com/norie  



Kortessem (Belgium)  
 
Hallo Laïs, 
 
ik wil eventjes komen zeggen dat ik het geweldige muziek van jullie vind, ik kan er echt wel uren naar 
luisteren. Er waren weinig van mijn vrienden die jullie kende , maar ja ik bracht een cd-tje van jullie mee en 
ze waren allen drek verkocht. Echt waar meisjes, doe zo door.  
Nog veel plezier en vele lieve groetjes 
Noortje 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2003 
pieter | http://groups.msn.com/pietjepruk  
HALLE (Belgium)  
 
heeft lais geen liederen van brel gecoverd??????????? 
 
grand jacques (staat op 'LAÏS') - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2003 
pieter | http://groups.msn.com/pietjepruk  
HALLE (Belgium)  
 
1)is er ook een cd van a la capella???? 
2)help me met mijn eindwerk stuur alles door van |_°/-\°!°$!!!! (pietjepruk@hotmail.com 
3)°°°http://groups.msn.com/pietjepruk yhe place to be (maak u lid)°°° 
 
(1) ja, zie discografie - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2003 
 
 
 
Bravo pour ce groupe! 
En france on aurait bien besoins de voix comme les vôtres, au lieu de cela on nous pourrit avec la Star'Ac et 
autre... bonne continuation passez nous voir... 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2003 
Nele en peter  
 
 
Een concert van een uur , dat is toch niet zo lang of is er nog een pauze voorzien zodat het een uur en 20 
minuten in totaal duurt, das toch maar een liedje of 15 ?? Maar het zal wel de moeite zijn zeker? groeten uit 
limburg 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2003 
nele en peter  



 
 
nogmaals mijn excuses voor het gebruiken van 2 namen maar het is gewoon omdat ik geen andere 
mogelijkheid vind , kan er dan iemand op de vraag antwoorden, nogmaals sorry. 
 
Het 'A La Capella'-concert duurt ongeveer een uur - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2003 
nele  
(Belgium)  
 
sorry , voor het tweemaal typen van dezelfde tekst, het is voor het goede doel , nogmaals excuses!! greetz 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2003 
lot  
HERENTALS (Belgium)  
 
hallo, ik moet voor esthetica een werk maken en ik zou een liedje moeten hebben dat polyphonisch is! is er 
een liedje van juliie dan zo is? alvast bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2003 
Nele  
Lokeren (Belgium)  
 
Graag had ik eens geweten hoelang het concert a la capella ongeveer duurt , is da 1uur of is da eerder 2u?? 
dank u 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2003 
Verperre Peter  
Ooike (Belgium)  
 
Hallo , graag had ik eens geweten hoelang het concert duurt van lais a la capella?? Duurt da ongeveer een 
uur of eerder twee uur ?? kan mij daar aub iemand antwoord opgeven , dank u !! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2003 
Nienna  
(Netherlands)  
 
Geweldige muziek! Ik schrijf verhalen en jullie muziek is zo'n grote inspiratie voor me! Blijf vooral doorgaan 
met muziek maken! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2003 
Marieke Dewulf  
Geluwe West-Vlaanderen (Belgium)  



 
Hallo Laïsvriendinnen, 
jullie hebben een geweldige stem!!!!!!!! 
Hopelijk komt er binnenkort weer zo'n fantastisch cdke uit, waar ik samen met vrienden en vriendinnen kan 
van genieten zoals van de vorige. Jorunn, hopelijk tot op het Doedelyoudokamp! liefs Marieke 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2003 
Helga  
Elst (Netherlands)  
 
Geweldige muziek, daar kan ik iedere dag van genieten! Ik kijk er echt naar uit om jullie a.s. voorjaar live te 
zien. Al 6 concerten gepland in Nederland in maart 2004. Wanneer komt die info op deze website? Er is 
vraag naar. 
Groetjes, Helga 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2003 
tryrt  
thgt (Australia)  
 
Gewoon ff een berichtje plaatsen in de toekomst.... Omda ge wel zo goe zult blijven voortdoen. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2003 
David  
Gavere (Belgium)  
 
Gewoon ff een berichtje plaatsen in de toekomst.... Omda ge wel zo goe zult blijven voortdoen. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2003 
Jack Frost  
18 (United States)  
 
Ik vind dat jullie leukse zingerinen zijn! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2003 
Fie  
 
 
Laïs is mega leuk 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2003 
Höns  
Havixbeck (Germany)  
 
I don't like mini-EPs. It's shorter than ordinary CDs, but the price is nearly the same. Why couldn't you record 
some more songs to create value for money? 
 



*     *     *     *     * 
 
29-09-2003 
jeffrey  
nieuwmoer (Belgium)  
 
yow alle mensen wie wilt er voor mij een songtekst van hanne-kanneke doorsturen 
naar mij ( of iet ander  
 
schepersjeffrey@hotmail.com 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2003 
De Smet Jolien  
Merelbeke (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoonweg de max!!! Ik ben een van de weinigen van mijn leeftijd(15) die van jullie muziek houd 
maar ik vind dat niet erg. Hou vooral nooit op met muiek maken, ge zij keigoe bezig!!! Kom volgend jaar aub 
terug naar dranouter, dan mag ik gaan van mijn mama, dit jaar mocht ik niet. dan kan ik jullie eindelijk eens 
live aan het werk zien. 
Lots of Love, Hugs and Kisses 
Jolien 
-xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2003 
michelle  
tongeren (Belgium)  
 
jullie zijn schitterend !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2003 
Nele Jennis  
Bonheiden (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoon keikei cool gelle et kei coole liekes ik zou zegge doe zo voort!!!!! 
Kusjes 
Nele Jennis 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2003 
pieter | http://groups.msn.com/pietjepruk  
halle (Belgium)  
 
lais is zo goe!!!! 
maar zouden jullie mij kunnen helpen ik heb alle informatie nodig van lais!! voor mijn eindwerk vaan amc 
(muziekschool) stuur naar pietjepruk@hotmail.com!!!! 
danku!!!!!! 
ps |_°/-\°!°§ RULEZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!! 
pieter. 
 



*     *     *     *     * 
 
27-09-2003 
nina  
kortenberg (Belgium)  
 
hey ik ben nina ik ben 13 ik vind da gelle zalige muziek hebt vooral t'smidje da kei mooi nu moet voor 
nederlands een spreekbeurt doen en dat is over jullie er zijn ni zo veel van mijn leeftijd da julie muziek mooi 
vind maar ik wel en ik da aan iedereen duidelijk make da gelle de max zijt  
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag 
*"#ninake*"# 
-xxxxxxxxxxxxxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2003 
Ikke | http:///  
Mol (Belgium)  
 
Amai maatekes! 
ik vond jullie muziek al kei kei kei kei lang goe en die nieuwe cd! 
blijve voortdoen ! 
kus 
 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2003 
sunil  
zoersel (Belgium)  
 
Hier even een heel dikke proficiat voor de fantastish mooi muziek, liederen die Annelies op de trouw van 
Bart Lion gezongen heeft. Het was werkelijk prachtig. Vooral het Ave Maria was zoals we zeggen "een 
kippevel moment "iedereen werd er stil van. 
 
Ik zou zeggen doe zeker verder zoals je bezig bent , en nog heel veel succces gewens met Laïs en alles wat 
je nog gaat doen. 
Sunil 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2003 
nathalie | http://www.redbox.be/tjatjake  
temse (Belgium)  
 
lais , blijf gewoon zo verderdoen . ik heb jullie muziek leren kennen op een weekend met tschool en dan 
vooral t'smidje en isabelle en nu kan ik maar niet genoeg van julllie krijgen !!! go on !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2003 
lien  
(Belgium)  
 
goeie muziek, mooie stemmen hebben julie! 
 
*     *     *     *     * 



 
24-09-2003 
ChristCardJack  
Gedinne (Belgium)  
 
Sublîmes...aucun autre mot ne peut mieux "coller" à vos voix. Merci à mon collègue néerlandophone de 
m'avoir fait connaître votre merveilleux groupe. 
 
JF 
 
*     *     *     *     * 
 
21-09-2003 
Michaael  
Stockholm (Sweden)  
 
It's only been two years since I first heard about your (eh... well your performance of) music... and still... 
Every time I listen to your songs is like half a climax (sorry, but it's nonetheless true, it does give me a shiver 
of delight!). 
 
tot later, ladies *S*' 
 
*     *     *     *     * 
 
21-09-2003 
nicolas  
paimpol (bretagne) (France)  
 
Super , génial , fabuleux......merci pour toutes ces émotions pures et je n'en suis qu'a mon premier album ! 
(dorothea). 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2003 
Katrien  
Korbeek-Lo (Belgium)  
 
beste zangers, 
Ik wou gewoon eens vragen of jullie nog eens een c.d willen maken want mijn andere c.d's zijn helemaal 
opgedraait dus... 
vriendelijke groetjes van Katrien !!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-09-2003 
Lien Van den Broeck | http://www.tmf.be/chat800  
Dilbeek  
 
jullie zijn super komen jullie ook kijken naar mijn op treden op17october in mechelen en19 october in 
Brussel 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2003 
Elly  
Eindhoven (Netherlands)  



 
het is zo lekker om op te staan met jullie mooie stemmen.. heerlijk ontspannen.. 
Kom snel weer naar Nederland toe, want ik kan niet wachten jullie weer te zien (laatste keer was Werchter 
2001 dus het wordt weer tijd!!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-09-2003 
peterU  
Goes (Netherlands)  
 
In het jachthaventje bij het Goese Sas ligt een houten zeilbootje genaamd Laïs. Houden de dames zich 
hierop schuil of is hier sprake van een fanatieke bewonderaar? 
Peter U 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2003 
Marlies Pardoel | http://marlies.pardoel@ pandora.be  
Turnhout (Belgium)  
 
Dag Lais, 
ik vind dat jullie hele mooie muziek hebben,doe zo verder want ik hou van speiale liedjes!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2003 
tintje  
brasschaat (Belgium)  
 
hei ik vind jullie echt super blijf zo doorgaan k hoop dak op jullie volgende concert kan zijn maar k wee ni 
ofdat ga lukke 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2003 
kimke  
evergem (Belgium)  
 
ey laïs ik eb een vraagske é : ik vond da lieke van marieke (brel) kweeny oe schoon en ik vraag mij af of 
marieke ( door jullie gezongen) nen keer op nen cd komt???? -xxx- kimke 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2003 
Axel Schmidt  
Leonberg (Germany)  
 
Hi! A friend introduced your wonderfull music to me last weekend. I was totally inpressed by the sound of 
your tremendous voices. I'm very much looking forward to seeing (and hearing) you performing live on 
stage. Any plans to come to Germany for a few concerts? Unfortunately, your concerts announcements end 
in august... 
All the best to you & take care of yourself. You got a new admirer of your music. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2003 



Pascale Van Roosendael  
Begijnendijk (Belgium)  
 
Ten eerste wil ik natuurlijk ook mijn bewondering voor jullie performance uitdrukken en jullie laten weten dat 
de Laïs cd's mij nog telkens de kriebels bezorgen. Spijtig genoeg heb ik jullie echter nog live aan het werk 
kunnen zien, daarom eventjes de vraag : Waar en wanneer concerteren jullie nog eens? 
 
Eerstvolgend concert op 15/11 e.k. Zie concertrubriek - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2003 
lidia gil  
orense (Spain)  
 
your voice are precious,in your songs are life, health, love, wonderful sensations.All is good while I heard 
your music.thank you very much. 
 
 
 
Lidia 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2003 
jolien  
heusden (Belgium)  
 
jow lais jullie liedjes zen echt de maw ik ben al vree lang fan van het liedje de wereld vergaat da vind ikhet 
schoonst en dan van de pannekes ,... ik en 2 andere vriendinnen hebben zo'n liedje gezongen ( de wereld 
vergaat) voor het kamp vuur en ze vonden het allemaaleen kweet nie hoe schoon lieke ! ge moe ma iets 
terug st. he ! gr . jol xxxxxxxxxxxxxx 
doe zo voort ! 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2003 
Galedria  
(France)  
 
Comment ne pas tomber sous le charme de ces voix pures et angéliques ? Au départ, je n'avais pris ce Cd 
à la bibliothèque que par hasard, par curiosité. Aujourd'hui j'ai toute votre discographie et je suis une vraie 
fan, d'autant plus que je fais moi aussi partie d'un trio vocale. Continuez à nous enchanter, et j'attends avec 
impatience de vous voir en concert!! 
 
*     *     *     *     * 
 
3-09-2003 
enya goeminne  
beveren  
 
hallo lais ik ben enya en wil eens vragen of jullie mss covertjes kunnen sturen ner mij en ook zeggen 
wanneer julie nieuwe album uitkomt dadades een ook jullie meiladres maar zal niet mogen zeker daag liefst 
enya 
 
*     *     *     *     * 
 



12-09-2003 
sarah  
mechelen (Belgium)  
 
ik heb eigenlijk ee klein vraagje: waarom staat de tekst van Grand Jacques niet op deze site? ik vind het 
heel spijtig want het is een pracht van een nummer! 
 
De Foundation Jacques Brel verleent tot op heden geen toestemming tot publikatie van deze tekst op 
internet - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2003 
Sanne  
Essen (Belgium)  
 
Wanneer komt juist jullie 3de cd uit? 
Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2003 
Jan Brinksma  
Ambt Montfort (Netherlands)  
 
Mijn vrouw , 2 dochters (5 en 7 jaar) en ik mogen graag naar jullie muziek luisteren. Graag zouden we zien 
dat jullie in de buurt van Roermond optreden zodat mijn vrouw en ik de kijnderen mee kunnen laten genieten 
van het optreden 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2003 
peterU  
Goes (Netherlands)  
 
Dames, als jullie oude teksten zoeken, kijk ook eens in Zeeland. Vooral in Goes of Middelburg (De 
Boekenbeurs aan de Turfkaai) kun je je slag slaan.  
de hroeten uut Zêêland 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2003 
* Anneleen *  
putte (Belgium)  
 
ik vind jullie lietjes zo te goe  
ik en men vriendin zitten die konstand op de speelplaats de zingen en ondertussen kent heel ons klas jullie 
al DOE ZO VOORT !!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2003 
line beneens  
westerlo-oevel (Belgium)  
 
julie muziek is prachtig ik kom zeker naar jullie eerst volgende concert ik ken julie muziek al van toen ik 8 



jaar was en hou er nog altijd even veel van het liedje 't smidje hoor ik het liefst maar de a la capella is ook er 
mooi dat rode cd hoesje is wel erg mooi 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2003 
Rebecca  
Bilzen (Belgium)  
 
Heyyyyy 
 
Ik heb op kamp het liedje van de zeven steken voor het eerst gehoord en ik was zooo ontroerd van de tekst 
en ik heb een traantje gelaten:) *+*snik,snik*+* Ik vindt jullie supersjik echt waar:) heel ons kamp kent Laïs 
en terecht, jullie zijn echt BOM!!!!!!!!!!!!!!!!!;) *+*GnA*+* is wel ni slecht bedoelt e:) 
 
Baaizzzzzzzz van Becca'tje 
Kussiez voor jullie allemaal 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2003 
Jochen | http://www.chaloupka.de  
Stuttgart (Germany)  
 
Hey Lais, 
I was listen to one of your great concerts two or three years ago and since then I wanna meet you again in 
concert. When are you coming back to Germany - we miss you. 
Love, Jochen 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2003 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
hey Laïs , vind jullie gewoon zalig ! vooral na een zware school dag even jullie muziek beluisteren , kan echt 
wonderen doen.. hoop dat jullie nog lang doordoen zoals jullie bezig zijn en dat er nog veel concerten 
komen (want wil jullie echt wel eens live zien...) veel liefs ! 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2003 
Tina  
Leopoldsburg (Belgium)  
 
Ik heb jullie ontdekt via 'n vriend, en daar ben ik SUPER-blij om, want jullie muziek is gewoon temenes 
goed!!! Echt waar, vooral jullie eerste single ,'t Smidje', prachtig gewoon!! Ik heb heel veel spijt dat ik jullie 
niet op Dranouter heb kunnen bezig zien...doe vooral zo verder zou ik zeggen, jullie zijn alvast weer een fan 
rijker! ;-) Heel veel succes nog!!! Groetjes, Tina xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2003 
sanne vervaeke en sanne vercruysse  
Menen (aan de grens met Frankrijk) (Belgium)  
 
jullie muziek is echt tof 



wanneer treden jullie eens op 
in de buurt van menen ? 
hopelijk tot binnenkort. 
groetjes sanne en sanne. 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2003 
sarah  
mechelen (Belgium)  
 
waneer komt er een nieuwe cd uit? 
*     *     *     *     * 
 
06-09-2003 
Anni  
(Germany)  
 
Ich finde diese Seite ser toll, das einzigste was mir fehlt, sind Bilder zu den Namen der Sängerinen von Lais. 
Ich weis zwa jetzt wie die Sängerinen heisen habe aber keine Idee welcher von den dreien nun welcher 
Name gehört :-). 
 
Liebe Grüße Anni 
 
*     *     *     *     * 
 
06-09-2003 
Marjoke  
Hofstade-Zemst (Belgium)  
 
Jullie zijn: cool, tof, leuk, mooi, super, f 
fantastisch, mega, ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ik hoop dat er rappekes ne nieuwe cd uit is !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2003 
sarah  
mechelen (Belgium)  
 
super toffe muziek dat idee van eurosong is best niet zo slecht ! ik sta ten volle achter jullie! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2003 
dennis sterckx  
kasterlee (Belgium)  
 
WAAAW,gewoon goddelijke muziek!! 
ik hoorde jullie eerst op cm kamp,iemand had een cd van jullie bij,en sindsdien ben ik verkocht aan jullie 
muziek!! 
dorthea en de wereld vergaat zijn MOOOOOOOII!!! 
GA ZOO DOOR!!!! 
 
groetjes dennis xxx 
 
*     *     *     *     * 



 
05-09-2003 
etienne  
Wattrelos (France)  
 
Laïs vos chants sont à votre image ... 
Il n' existe pas de vocabulaire pour l'exprimer 
vous êtes toutes les trois très jolies 
Quand pourrons-nous vous voir en concert prochainement ? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-09-2003 
Franck | http://www.franckaulnette.com  
Bretagne (France)  
 
LAïS - Ou quand la virtuosité se mêle au charme... 
[ En espérant que vous ne vendrez pas votre âme au diable* ] 
 
*(L'industrie du disque). 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2003 
marja ritzer  
westervoort (Netherlands)  
 
Ik vind de muziek geweldig,zit goed in elkaar,maar ik zou graag wllen weten of er nog een concert in 
nederland komt. 
Groetje Marja 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2003 
John  
Brussel (Belgium)  
 
Hallo Laïs, we willen jullie in Eurosong zien. Urban Trad heeft bewezen dat jullie muziekstijl succes heeft. 
Hebben jullie plannen om mee te doen? Jullie kunnen op jullie fans rekenen! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2003 
Annika  
Gießen (Germany)  
 
Habe "Lais" zum erstenmal in einem Kaufhaus gehört und habe natürlich gleich gefragt von wem die Musik 
ist. Jetzt versuche ich schon seit langem irgendwie an Eine CD zu kommen habe damit aber Probleme. 
 
Liebe Grüße Annika 
 
Versuch's mal auf www.proxis.be, ein Belgisches Internetgeschäft. Man kan die Laïs-cd's on line anordnen 
- mt 
 
*     *     *     *     * 
 



02-09-2003 
Jolien  
Neede (Netherlands)  
 
hallo allemaal! 
Ik vind de muziek van lais helemaal tegek, en ik ga twee van hun nummers zingen en spelen met mijn 
openbaar schoolexamen! Nu zoek ik alleen nog alle BLADMUZIEK die in omloop is, van de nummers 
DORAN en BELLE!! wie kan mij hiermee helpen?? Alvast heeel erg bedankt!! Jolien 
 
Mijn mail adres = j_lansink@hotmail.com 
 
officiële bladmuziek is (nog) niet beschikbaar. Tablatuur van Laïsliedjes kan teruggevonden worden op het 
forum van Laïs (forum.lais.be) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2003 
kimke cauchie | http://kim_cauchie@hotmail.com  
evergem (Belgium)  
 
ellabakes, kwas op ulder concert in gooik en kvond super zalig :D!!! kvon da liedje van op zei kweeny oe 
tof!!! kvraag mij af wanneer de volgende cd er is zene : ) ; ) allé dada ---xxx--- kimke 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2003 
Haguinet Claire  
Edingen (Belgium)  
 
Hallo! Ik vind jullie ook super, en wou graag een presentatie doen op school over jullie, nu, kan iemand mij 
soms helpen om meer info te hebben over jullie soort muziek, ... Alvast bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2003 
inge  
oss (Netherlands)  
 
Ik hoorde le renard en la belette op een verzamelcd en dacht, daar wil ik meer van horen. Inmiddels heb ik 
twee cd's van jullie en hoop ik jullie ooit nog een live te aanschouwen. Jullie liedjes passen precies in mijn 
liefde voor het oude verleden... 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2003 
gerda  
Laarbeek (Netherlands)  
 
Vandaag voor het allereerst jullie CD gehoord Laïs. Gisteravond werd die gedraaid tijdens de avond van het 
Brabantse lied. Op en top gaaf. Meteen gezocht op internet en jullie site gevonden. Mijn vraag is waar ik de 
andere CD's kan kopen?? Groetjes en zal vaak naar jullie luisteren... groetjes Gerda 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2003 
Esli  



Eibergen (Netherlands)  
 
Heej Laïs jullie zijn echt gaaf Ik moet voor school ook muziek examen doen en dan ga ik een nummer van 
jullie doen want jullie zijn echt heel gaaf. Alleen heb ik nu een  
VRAAG WEET IEMAND OF HEBBEN JULLIE BLADMUZIEK VAN JULLIE NUMMERS??????  
PLEASE KAN IEMAND MIJ HELPEN !!!!! 
mijn mail adres is eslivogel@hotmail.com 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2003 
Stephanie.. | http://www.looknmeet.be/fientjuh  
Ravels (Belgium)  
 
Jullie zijn echt gwoon superb..er zijn geen woorde voor..ik kan nie wachten om jullie een keer aant werk te 
zien.. 
Blijf zo doorgaan! 
Stephanie.. xxx .. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2003 
Anneleen | http://www.redbox.be/nirvanake  
Lennik (Belgium)  
 
héé laïs ! 
 
 
ik vond ulle optrede in gooik echt zalig :D 
en ik zat bij annelies, (die da ier ook gesignd eeft ) en nathalie wuifde naar ons :D 
kvond et echt wel leuk ! 
nog eel veel succes voor later eh meisjes , 
dikke kus 
 
Anneleen 
----xxxx---- 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2003 
annelies  
sint-niklaas (Belgium)  
 
heeeeeey laïs  
 
een paar dagen geleden hebben jullie opgetreden in gooik ik von da echt super !!!! en natalie jij zwierde naar 
ons :) kvind ulder echt zalig !  
xxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2003 
eveline  
sint-niklaas (Belgium)  
 
Hey, 



ik vind jullie echt super goed maar wanneer geven jullie eens een concert in de buurt van sint-niklaas? 
groetjes eveline 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2003 
Patricia Verelst  
essen (Belgium)  
 
ik vond het prettig om met jullie te chatten maar jammer genoeg is mijn msn uitgevallen. wil je mij nog eens 
aanloggen? patriciaverelst@hotmail.com xxjes 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2003 
lieke | http://www.looknmeet.com/glimwormpje  
westerlo (Belgium)  
 
ikkom hier eventjes kribbelen en zeggen wat alle anderen al zeker voor mij gedaan hebben, maar toch nog 
een keertje: jullie zijn zalig! echt! ik hoorde van jullie via men tante, en ik nam drect haar cd ee naar huis! 
sindsdien heeft iedreen die wel eens geleend en is die letterlijk en figuurlijk stuk gedraaid! :( gelukkig kan ik 
nu al jullie liekjes eens beluisteren op men cd'tjes die alleen voor mij zijn, en dus krijgt niemand ze meer mee 
naar huis! ik woonde overlaatst een concert van jullie bij in herentals, wat ook een fantastische ervaring was! 
et mocht gerust nog wa langer duren! ikhoopte die dag heel hard dat jullie '7 steken' zouden zingen, en dat 
was de nummer waar jullie mee begonne! dus..thx!;-) meiskes, doe zoo verder! jullie zen bangelijk (om et zo 
te zegge!) vele groetjes en nog veel suxes! 
Lieke 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2003 
nele  
ergens (Belgium)  
 
ik heb jullie in dranouter gezien en gelle waard kei goe en ik zen nu nen cd aant luisteren 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2003 
anke | http://www.aedo.be  
pamel(roosdaal) (Belgium)  
 
hey 
ik vind jullie echt zeeeeeeeeeeer goed 
ik heb al juliie cd's al 
ik ben de dochter van patrick clerens 
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaag veel kussjes 
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 
van anke 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2003 
liesbeth  
(Belgium)  
 



Hey Laïs,  
 
ik heb jullie voort eerst gezien een paar jaar geleden op tv met 't Smidje. Ik vond dat een heel schoon liedje. 
Daarom heb ik onmiddellijk jullie eerste 2 cd's gekocht. Jullie maken verschrikkelijk mooie liedjes !!!! Ik zing 
ook in een koor en wanneer we op koorkamp zijn neemt iedereen zijn Laïs-cd's mee. We draaien die daar 
grijs en brullen alle liedjes mee.  
Jullie zijn gewoon de MAX !!!! 
 
Groetjes, liesbeth. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2003 
Bruno GUINEBERTEAU  
44140 - Geneston (France)  
 
Juste une question : est-ce que Laïs prévoit de revenir bientôt chanter en France ? ? ? 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2003 
Susan  
Leiden (Netherlands)  
 
Hoi Lais! 
In Nederland zijn jullie helaas niet zo bekend, maar wel voon mij!  
Ik ga hopelijk dan ook naar jullie concert in Leiden in de Stadsgehoorzaal!  
Ik hoop dat jullie weer een nieuwe cd gaan maken. 
Nou doei en-xxx- jes van Susan 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2003 
soetkin maes  
turnhout (Belgium)  
 
eeey lais  
hier ben ik weer 
ik ben echt reuzefan van jullie ik heb al cds van jullie gehoord (de twee eerste) . ik heb van mijn papa is 
gehoord dat er vroeger in jullie groepke een soetkin meespeelt da vind ik wel grappig omdat ik ook zo heet. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2003 
soetkin maes  
turnhout (Belgium)  
 
ik vind lais de max ik wordt zelf nogmaar 13 maar mijn papa houdt veel van folk en ikke ook maar door hem 
heb ik jullie lere kennen en ik ben echt een reuzefan ik zou graag eens een berichtje terugkrijgen van jullie 
nog een mijn e-mail adres soetkin1@msn.com 
allé groetjes soetkin maes uit turnhout 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2003 
patricia verelst  



Essen (horendonk) (Belgium)  
 
Toen ik in de auto naast onze tent naar jullie muziek aan het luisteren was, kwam hans & bart (jullie 
muzikanten) naast onze auto staan. en die had zo'n t-shirt aan met jullie als karikatuu. nu is mijn vraag of 
jullie weten waar ik die kariraturen kan vinden. willen jullie liefst wel antwoorden op mijn e-mail? 
patriciaverelst@hotmail.com xjes 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2003 
Patricia verelst | http://groups.msn.com/1o09u0o8tgi86hpc03til6rq31  
essen (Belgium)  
 
ben een kei grote fan van jullie en ben ook naar Gooik geweest (ben na het concert handtekeningen koen 
vragen voor op al mijn cd's) jullie waren gewoon fantastisch!!!!! doe zo voort xxxjes patricia ps: zouden jullie 
eens willen mailen? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2003 
Jozefien | http://www.jozeonline.tk  
Avelgem  
 
Ik vind jullie muziek echt tof en jullie zang is super! Ik heb jullie a capella - concert gezien op Dranouter en ik 
vond het echt goed! Doe zo voort girls! 
P.S.: De kostuums waren ook tof, niet te warm gehad? 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2003 
Jessica | http://groups.msn.com/jessischat  
Affligem (Reunion (France))  
 
hey ik heb jullie in gooik gezien en jullie waren GEWELDIG. Achter jullie concert heb ik nog een 
handtekening op mijn eastpak zakje gekregen daarvoor wou ik jullie bedanken.dus dat is hiermee gebeurt 
en ik hoop dat jullie nog veel mooie cd's gaan uitbrengen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BIG kisses 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2003 
Geert Brokken  
Stekene (Belgium)  
 
Gooik, 
Toen ik jullie 12 jaar geleden hoorde zingen in de straten van Saint-Chartier, wist ik het onmiddellijk: dit is 
wereldklasse. 
Hoe jullie met drie jonge vrouwenstemmen de tent vulden tot de nok was beklijvend. 
Jullie eenvoud en relativeringsvermogen sprak mij nog meer aan, en tot er ook een traantje uit mijn oude 
oog rolde wist ik het: 
Vlaanderen moet jullie koesteren. 
Ook leuk is dat zelfs m'n dochters van 13 en 20, die de muziek die ik zelf maak verafschuwen, mee wilden 
gaan. 
Inspireer de volgende generatie om ook te zingen. 
Bedankt. 
*     *     *     *     * 



 
22-08-2003 
Jolien  
(Netherlands)  
 
Ik wou even zeggen dat ik jullie helemaal te gek vind! ik heb via mijn muziekdocent kennis gemaakt met 
jullie muziek, en was echt onder de indruk!! Aankomend april heb ik openbaarschoolexamen muziek, en ga 
ik Doran en Belle doen! Allebei super gave nummers, vooral het begin van doran is een echt goed 
openingsnummer voor de avond! en belle is natuurlijk helemaal te gek, klinkt echt geweldig! Ik hoop dat het 
me gaat lukken de nummers toppie op het toneel te krijgen! Groetjes, Jolien 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2003 
Lut  
Frauenfeld (Switzerland)  
 
ook in zwitserland luisteren we enthousiast naar jullie muziek. wanneer komen jullie eens tot hier? doe zo 
voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2003 
eva  
aalst (Belgium)  
 
hej, gisteren heb ik jullie eindelijk voor de eerste keer gezien en het was fantastisch, ik hoop dat ik nog 
dikwijls naar een optreden van jullie kan komen, heel veel groetjes eva 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2003 
liesjeuh | http://www.internetasl.com/jojogirl  
(Belgium)  
 
Hey, heb jullie juist in Gooik gezien en kmoet zeggen, jullie zijn MACHTIG!!! echt kwas fameus onder de 
indruk, kvond het echt prachtig, spijtig da ge geen derde bisnummer hebt gegeven hehe ;-) Doe zo voort!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2003 
Stefan  
Tervuren (Belgium)  
 
Net terug van Gooik, fantastisch gewoon die 3 miekes. Neil Young moest het horen. Volgend jaar kom ik er 
beslist terug een uur aan de zijkant van de tribune hangen om Laïs te aanschouwen. Pure Klasse. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2003 
Ann-Marie  
(Belgium)  
 
’k wou gewoon even kwijt dat ik jullie muziek geweldig vind, dat ik er uren naar kan luisteren en met de 
teksten mee kan weg-dromen. Morgen naar de platenwinkel om jullie cd te kopen!!!!!! 
Groetjes, en vooral blijven doorgaan 



 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2003 
mieke  
gontrode (Belgium)  
 
ik vind jullie goed. Laat mij ns iets weten wanneer jullie optreden dan breng ik n mooie bloem mee. groetjes 
mieke 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2003 
Han  
Elst (Netherlands)  
 
Wanneer komen jullie naar Nederland voor een concert.? 
 
Han 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2003 
Sanne  
essen (Belgium)  
 
ik vind lais echt fijn om naar te luisteren, ik ben pas terug van kamp en daar draaiden ze jullie veel, dus als ik 
jullie hoor zingen moet ik weer denken aan die fijne tijd in chèvetogne ! bedankt ! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2003 
de rastafreak van assebroek  
(Belgium)  
 
ja lais is goed ma ik ken ne maske die do van bezeten is lotje i love ya xxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2003 
karen  
brasschaat (Belgium)  
 
hey, 
ik vind dit eerst en vooral een heel mooie site en ten tweede, jullie muziek is fantastisch!! 
groetjes 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2003 
Caroline Delcroix  
Essen (Belgium)  
 
heeey!! ik wil gewon ff mijn nichtje nathalie nog heel veel succes wensen. Het is al zo lang geleden dat ik je 
gezien heb! maar dus: ga zo door! Zorg er maar voor da ze de naam Delcroix nooit meer vergeten :-) xxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 



19-08-2003 
otto pasteuning  
amstelveen (Netherlands)  
 
vandaag bij de platenboer, kwam voor cd van  
varttina (finland) ook van die prachtige close harmony. gevraagd naar cd's van jullie en daar kwam a la 
cappella te voorschijn. alweer prachtig (wat kan muziek toch mooi zijn en ontroeren. 
waar ik nog naar op zoek ben is dat lied dat jullie zongen in amsterdam op het drum rythm festival met die 
belgische (of franse) volkszanger. kan dit nergens terugvinden. 
kunnen jullie me verder helpen en wanneer komen jullie weer een keer naar holland. 
 
lieve groet otto 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2003 
.....  
Loker(en)  
 
De kleren waren afschuwelijk, de samenzang met Daan en Filip overbodige tussenstops. Uw samenzang 
en de samenwerking met Ludo zorgde voor kippenvel, a capella op Dranouter dat is durven, goed zo, no 
nonsens. De dochter van de coereur die ooit in Roubaix een etappe won van de Tour de France danste 
prachtig op maandagmorgen om 8 u in de m.-bar. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2003 
unake  
mortsel (Belgium)  
 
jullie muziek is kei goe  
jullie nieuwe c.d is ook mooi met ludo er bij 
ik hoop dat ik nog veel naar jullie optreddens kan komen want das ni zo dicht bij soms 
ale saluukes 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2003 
sanne  
 
 
een vraagske; waarom in godsnaam staat er in belle (je m'en vais) ne link onder 'car' naar ne site voor 
auto's? 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2003 
Kenny  
Antwerpe (Belgium)  
 
yooooooooooo 
 
ik vind olle muziek gewoon ZAAAAAAAAAAAAAAAAALIIIIIIG!!! 
ik kan er URE naar luistere 
ZaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaLiG 
 



*     *     *     *     * 
 
15-08-2003 
Kenny  
antwerpe (Belgium)  
 
yoooooo 
 
ik zen kenny uit antwerpe 
en ik vind da gulle ZALLIG zing!!! 
ik kan er URE naar luister 
GEWOON ZALLIG!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2003 
kimberly fidler  
kozen (Belgium)  
 
hoi lais!!!!! 
ik wil ff kwijt dat ik jullie super tof vind!!!!! 
vooral jullie muziek!!!!!! 
daarom wil ik mieke enn sara bedanken want zij hebben mij met jullie muziek laten kennismaken!!!!!!echt 
bom! 
dikke smak kimberly!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2003 
Ceulemans en  
 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2003 
Birgit  
Delft (Netherlands)  
 
Geweldige muziek!!! 
Ik heb jullie maar één keer live gezien, op het lowlandsfestival twee jaar geleden. Jammergenoeg staan er 
niet zo veel informatie over concerten, ik zou erg graag nog eens een concert in Nederland bezoeken!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2003 
leentjeuh | http://www.redbox.be/nirvanake  
lennik (Belgium)  
 
helaba laïs,  
ik vind ulle muziek echt zalig !!  
ulle laatste cd is ook weer is de max !  
ik kom zeker naar ulle zien op de stage in gooik !!! 
 
tot dan eh :-)  
salutjes,  
 



greetzzz  
 
x x x x x x 
Anneleen 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2003 
Mark  
Pennsylvania (United States)  
 
Dank u voor de muziek op Wereld radio net. Ik zou houden van u te zien in de geverenigdene Staten 
verricht. Ik ben van Pennsylvanië en gelukkig ben wereld radio net te krijgen waar ik leef. Denk aan 
alstublieft comming naar Amerika te verrichten! Met vriendelijke groeten Teken 
Mark 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2003 
...  
(Belgium)  
 
Hallo, 
ik ben op zoek naar een meisje dat Lisa Vanrysselberghe noemt voor de rest weet ik niets van haar enkel 
dat ze op sportakamp te Oostmalle fotografie heeft gedaan?! 
Als iemand haar kent laat dan AUB iets achter op dit gastboek! 
Bedankt!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2003 
Antoon Desnyder  
Handzame - West-Vlaanderen (Belgium)  
 
Ik heb jullie slechts éénmaal live gehoord, tijdens jullie a-cappella kerken- en kapellekenstocht dit jaar en 
wel in onze gemeente Handzame. Mijn reactie hierop is gewoon: PRACHTIG !!! 
Dergelijke perfecte en vloeiende samenzang heb ik nog weinig gehoord. Ik beluister nochthans veel folk, 
maar dan buitenlands. Gewoonweg om kippevel van te krijgen en een hele meute in een oogwenk het 
stilzwijgen op te leggen. Prachtig gewoon. 
Doe zo voort en kom gerust nog eens af in onze streek, ik wil dit nogmaals beleven. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2003 
Lien | http://www.redbox.be/LiEnTjAh  
Lennik (Belgium)  
 
Hey! Laïs is zo goed hè! Doe zo voort meiden! De nieuwe cd is weeral ne knaller! Echt super! De 21e 
augustus ga ik zeker komen kijken als jullie optreden op de stage in Gooik! Tot dan! xxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2003 
Aya Braem  
Bertem (Belgium)  
 



Heeey !!! 
ik heb een vraagje, en alsjeblieft antwoord op dit vraagje : heeft laïs mijn knuffelbeer op dranouter 
ontvangen ??? 
het zou echt superleuk zijn als dat zo is ! 
Want jullie optreden in dranouter was mijn 5de optreden dat ik ooit van jullie gezien heb ! 
o ja, en dat liedje met flip kowlier : abracadabra was echt SUPERgoed gezongen! ik denk als jullie een 
single zouden uitgeven met daan en flip kowlier dat echt iedereen hem super zou vinden !!!!! DOEN !!!!!!! 
vele groetjes van een supergrote fan ! 
aya (o ja, op het etiket van de beer staat mijn naam) 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2003 
Daffie  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Hallo mensen, 
 
Helaas ken ik nog weinig muziek van Lais, maar wat ik gehoord heb, vind ik ontzettend mooi. Helaas vind ik 
op de site weinig concertinfo. Weet iemand wanneer Lais in Nederland optreedt? 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2003 
myrthe  
steenokkerzeel (Belgium)  
 
lais gelle ebt kei goei muziek  
ik heb jullie al een paar keer horen optreden en da was supper goe ik hoop da er binnenlort mss een 
optreden in de buurt is???nog veel geluk! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2003 
Roel  
Riemst (Belgium)  
 
Yoooopz, ik kom hier ook maar mene poot zetten eh.. voila alweer gebeurt... julie zijn wel een leuke groep, 
echt waar .. en doe zo vooral verder ! (al dan ni met de professionele basgeluiden van Flip Kowlier) 
baai 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2003 
lieven  
gent (Belgium)  
 
beste nathalie 
je spreekt jezelf tegen bij uw voorstelling: 
eerst zeg je dat je geen kinderdromen had, 
maar naar het einde toe beweer je dat jezelf horen zingen op de radio een droom was die eigenlijk was uit 
gekomen; 
kan je dit even uitleggen 
groeten 
lieven 



 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2003 
Glenn Verbeke  
Deurne (Belgium)  
 
Jullie zingen prachtig echt waar ! zelf zing ik ook ! wat denken jullie over duetten met onbekende mensen 
????? 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2003 
Maarten  
Begijnendijk (Belgium)  
 
'lo laïs, ik ben geen fan-beest, maar dat ben ik van niemand. Maar ik wil toch even melden dat ik jullie 
muziek echt wel leuk vind. Een aantal jaren geleden vertelden vrienden mij over jullie en liet men mij jullie cd 
horen. Toen ik jullie rond diezelfde periode op dranouter aan het werk zag was de knoop doorgehakt. Jullie 
kunner er wat van. Ik ben een tweetal uren geleden eindelijk jullie cd 'dorothea' gaan kopen en luister hier nu 
voor de eerste maal naar. Echt wel mooi. Blijf lekker muziek maken en doe waar je zin in hebt (hopelijk 
hebben jullie zin in een optreden hier in de buurt of zo). Maarten 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2003 
Tom De Rijck  
Lier (Belgium)  
 
hey allemaal, weet er iemand van jullie ofdat die aflevering op Jim TV nog eens word uitgezonden? 
 
I LOVE LAIS 
 
Van Gerrit De Cock (JimTV) ontvingen we het volgende antwoord: "Voorlopig zijn de heruitzendingen van 
Puur Brel, in het bijzonder van Laïs, voorbij. Check the site voor meer info!" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2003 
Roos  
Puurs (Belgium)  
 
ik heb nog nooit n concert van Laïs gezien, spijtig genoeg. ik heb wel al n aantal keer de kans gehad, maar 
elke keer had ik pech. Vorig jaar trad Laïs in de zomer op in Aubenas (gratis !!) en toevallig zaten wij toen in 
frankrijk, niet ver van Aubenas en net n dag na't concert zie'k n affiche van't concert hangen. En dan dit jaar 
dranouter, ik zou zondag geweest zijn en had al een ticket op zak, maar ik kon niet gaan omdat'k ziek was 
en kheb m'n ticket dus moeten doorverkopen....(ik heb ook nooit geluk) 
Dus Laïs, kom ns naar Puurs, pukemarock ofzo :) 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2003 
elies CLaessens  
Essen (Belgium)  
 
Hey lais, 



ik ben twaalf jaar en ik zou graag gaan zingen zoals jullie. ik heb een heel muzikale familie en zelf speel ik 
saxofoon. Ik ben nog nooit naar een van jullie concerten geweest. 
2 jaar geleden was er een in Kalmthout maar toen was ik op kammp en sindsdien is er nooit een concert van 
jullie dichtbij essen geweest. Bij mijn weten toch .  
xxx-sjes en nog veel succes ELies 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2003 
cesar  
buggenhout (Belgium)  
 
zijn er al plannen voor volgende winter: komt er een vervolg op A Capella of desnoods een herhaling ? 
het zou toffer zijn voor de fans als jullie wat meer zouden optreden denk ik. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2003 
sharon  
oostduinkerke (Belgium)  
 
hey lais 
ik vond het prachtig op dranouter 
in verlangen heb ik gewacht tot op dat moment het was wel heel warm vond je niet ? 
ik luister ziels graag naar jullie cd's ik kan alle liedje uit mijn duim vanbuiten als ik zou kunnen zou iok zeker 
graag met julie mee zingen want mijn mama zegt dat ik julie liedjes heel mooi kan zingen big kiss XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2003 
Dimi | www.tattooturkey.be  
Rijkevorsel (Belgium)  
 
Proficiat Laïs & JimTv voor de reportage achter de schermen. Ik heb er van genoten jullie eens op een 
andere manier bezig te zien. En inderdaad, Jorunn; er stonden goeie stukskes tussen. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
San  
Kessel-Lo (Belgium)  
 
waaaaaaaaaaw!! Jullie waren schitterend op Dranouter!!!!! Man man man, 't was echt wel schitterend! 
Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
Lotte | http://looknmeet.com/_Elessien_  
mortsel (Belgium)  
 
'k heb bloemen van laïs,optreden op dranouter was wijs,die jurken...schitterend,die acapella rap met filip 
moet op cd komen,ik ging echt uit de bol,echt super wijs!tot het volgende optreden dag dag x x x x 
 
*     *     *     *     * 
 



05-08-2003 
elke  
Zoersel, BelgÏe  
 
Hoi Lais, 
Ik luister heel graag naar julie liedjes en ik zing alle liedjes vanbuiten mee. 
Als julie in Gooik tijdens de stage optreden dan kom ik zeker kijken!! 
Een optreden van Lais bij de stage van Gooik kan je echt niet missen!! 
Vele groetjes van Elke. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
Erik Hornman  
Santpoort (Belgium)  
 
OOit kreeg ik van een goede vlaamse vriend de cd 'Lais". Thuis en onderweg draaien we en de kinderen de 
cd 'plat'. Ik zou zo graag ook de CD's " a la capalla: en "Dorothea" willen kopen. Ik krijg het in de nederlandse 
cd zaak niet voor mekaar. Wie kan mij uit helpen? 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
jessica debergh  
bikschote langemark-poelkapelle (Belgium)  
 
ik vond het op dranouter stief sjiek 
de kledij de muziek de andere zangers het was goe en grappig 
zeker de teksten 
kom je volgend jaar terug naar dranouter dan kom kik zeker were 
oooja als je snoepjes smijt smijt ze ook een beetje meer vanvoren de eerste rij kreeg er geen ;o) 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
Riet  
Oostende (Belgium)  
 
vraag: 
 
Het liedje die jullie brachten op dranouter (met Daan?) vlak voor jullie de eerste keer afscheid namen, is dat 
ergens te verkrijgen? Komt dit op cd of is dat al op cd? Dat liedje is echt geschift goed! Zou het heel graag 
thuis plat kunnen draaien. 
 
Kan iemand mij hierop antwoorden? 
alvast bedankt! 
Riet 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
Pipi  
Popscity (Belgium)  
 
Hi! Nathalieke, goe thuisgekomen?? Nog gaan zwemmen naar den Kosmos? Héél spijtig anders...ik kon 
niet mee... jullie moeten zeker es naar Poperinge komen...dan leid ik jullie es rond, samen met tompie en co! 



Dan doen we ons "geitelieke" nog es!! Als da geen goed voorstel is! Zow, ga jullie laten... thx voor de laatste 
avond en ochtend van dranouter in te vullen...was ZWINNIG!KNORKNOR;-) laat nog es van je horen 
é...see yaaaa, greeetzzz PIPI (annelies) XxxX 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
HENK DECLERCK  
JABBEKE (Belgium)  
 
Hallo Laïs 
Ik ben fan van jullie.Het is de derde keer dat ik jullie zie.De laatste keer was in Dranouter.De klank vond ik 
heel slecht ik kon niets verstaan van wat jullie vertelden.Die A la capella vind ik niet voor op een 
festivalweide geef mij maar de Laïs van de eerste 2 cd's.In Werchter 2 jaar geleden daar ontplofte de boel 
pas goed.Ik hoop dat jullie volgende cd weer is als vroeger. 
 
Vele groetjes  
 
ps: alle kritiek moet ook niet negatief opgepakt worden het is de bedoeling dat je er iets uit leert en er iets 
mee kan doen; 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
laura  
geraardsbergen (Belgium)  
 
Ik vind lais een keigoeie groep het is gewoon spijtig dat ze de laatste tijd niets meer van hun laten horen. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2003 
Thijs  
Lier (Belgium)  
 
Ik vind jullie ten eerste zoals kei veel mensen een fantastisch groepke, maar jullie optreden op jim tv in 'Puur 
Brel' vond ik echt schitterend. Jullie versie van 'Marieke' was echt bangelijk en zou (zover dat al mogelijk is) 
niet misstaan op één van jullie cd's. Nog veel succes verder!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2003 
blubberbekie  
boeredorp (Belgium)  
 
twa bjeestig ip dranouter 
gudr zie geweun geskift goe 
kgo nui wel een slaapke gaan doen wanteuh der was der gisterenacht in de medewerkerstent zoveeeeeeel 
te doen da ik een nachtje eb moeten doortrekken met de cocktailfles van hand tot hand en de mond half 
open achteruitgeslagen op een auto net niet mishandeld dankzij de superhulp van iemand die mij 
verdedigde tegen de beulen hehe grapje zulle danke wel vor die persoon het is ook een supergrote laisfan 
elé hoop ik anders zal da problemen hebben!had wel wat last van koppijn op weg naar huis denk dat het 
door de zon kwam hoewel sommige durven te beweren dat het van de drank was maar da zal wel nie 
zeker!!!!!ik vond da keigaaf giterenavond elé ja maandagmorgen eigelijk was zo een beetje en droom die 
waarkwam om nie heel te beginnen zemen maar kben echt keizot van ulde rliedjes ge zjt de beste en khoop 
da jullie volgend jaar were op dranouer spelen kan ik nog eens zo ne avond hebben :-)  
hele lieve dike knuffel 



kleine vis 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2003 
willem van Dijk  
Goirle (Netherlands)  
 
ik heb jullie eenmaal gezien in 013 in tilburg,geweldig.mijn vraag is:hebben jullie geen tshirtjes of hemdjes 
met jullie afbeeldingen erop bijv. zoals op de 1e CD. 
 
DIT IS EEN GAT IN DE MARKT.IEDEREEN WIL DAAR MEE RONDLOPEN MET ZULKE MOOIE MEIDEN. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2003 
Steve Noyelle  
ieper (Belgium)  
 
hey, wederom was ik verbaasd toen ik jullie gisteren bezig zag en hoorde in Dranouter... Nogmaals werd ik 
overtroffen door jullie prachtige samenzang en gedurfde opvoering van de gekozen en vooral origenele en 
gedurfde nummers... jullie slagen er telkens opnieuw in om het publiek te verbazen en vooral, om ons te 
bekoren! Dranouter 2003 met Laïs, kort samengevat: PRACHTIG! 
 
Wel jammer dat ik nergens T-shirts van jullie kan vinden... heeft er iemand tips? 
Hartelijk dank voor de mooie zondagnamiddag en hopelijk tot gauw nog's! 
 
groeten, 
Steve 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2003 
Chris  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Hey Lais, schitterende muziek en A la Capella ook mooi maar wanneer stoppen jullie met die A la Capella 
want ik vind het echt mooier gewoon hoor... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2003 
René Reijnders  
Roosendaal & Nispen (Netherlands)  
 
Wauw zeg! Wederom ERG grote klasse gisteren in Dranouter!!!! Prachtig & méér dan formidabel (goed 
trouwens van jullie/de organisatie) dat ze die zakken met water afgaven bij het podium; sommigen van ons 
stonden al 2 uur te wachten en vergingen van de dorst...!). Alleen jammer vond ik het dat het optreden 
relatief kort duurde.. Enja, petje af voor jullie te gekke performance & kleding. 
Hoop jullie snel weer te zien! 
Groetjes!! xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
Bart-Jan  



Waregem (Belgium)  
 
Hey laïs, ik ben al jaren fan van jullie en ik heb jullie al 4 keer zien optreden maar ik vroeg mij af wanneer 
jullie nog eens in de buurt van waregem optreden want ik zou jullie graag nog eens zien optreden. En 
wanneer komt jullie volgende cd uit??? groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
marieke  
koksijde (Belgium)  
 
HOE KOMEN JULLIE ER TOCH AAN...DAT VRAAG IK MIJ AF...HET IS GEWOON OVERWELDIGEND , 
EN UITERMATE PRACHTIG !!! ALS JE ER NAAR LUISTERD , IS HET ALSOF JE EVEN HELEMAAL 
ALLEEN BENT OP DE WERELD EN GEWOON EVEN....TJA...ER ZIJN GEEN WOORDEN VOOR.. 
IK WOU JULLIE GEWOON EVEN FELICITEREN MET JULLIE BETOVERENDE MUZIEK 
!!!GEWOONWEG PRACHTIG 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
Kareintje  
Boom (Belgium)  
 
eeej  
 
ik vind jullie muziek echt de max.... 
ik hoop dat jullie zo verder doen  
groetjes  
 
katreintje 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
Canna Cantat | http://groups.msn.com/CannaCantat  
Kalmthout-Nieuwmoer (Belgium)  
 
Dag meisjes van Laïs! 
 
Wij zijn een "jong" koor uit Nieuwmoer en allemaal hevige fans van jullie! 
We hopen dat wanneer jullie nog eens optreden bij ons in de buurt, we er allemaal bij kunnen zijn! 
 
We zijn zelf ook wel met oude muziek bezig (liturgisch en profaan). Soms zingen we samen met de 
mannenstemmen van Voces Capituli (oud leden van het kathedraalkoor van Antwerpen) en onze dirigent is 
ook geen onbekend iemand in de muziekwereld: ere-kapelmeester Jan Schrooten. 
 
Succes in Dranouter en we kijken uit naar de nieuwe CD!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
Verschoren Shirley  
Moorslede (Belgium)  
 
Hoi Laïs, 



Ik ben 1 van uw grootste fans. 
Zo heb ik mijn twee koren kunnen over tuigen om met 1 van uw liedjes (t'Smidje) 
te zingen in totaal hebben ik 8 keer opgetreden met het lied. 
telkens was het plubliek vol verwondering dat kinderen dit moeilijke lied prachtig zongen. 
Nu zou ik jullie willen uitnodigen om samen dit nummer te zingen en achteraf iets te drinken. 
Alvast bedankt om deze tekst te lezen. 
 
Groetjes Shirley 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
postzegeR | http://groups.msn.com/Thehorsies  
Puurs (Belgium)  
 
laïs is zaaaaaaaaaaaaalig, ik meen et, ik ken bekan al jullie liedjes vanbuiten, 2 of drie niet!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
Zeger | http://groups.  
Puurs (Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
melissa | http://looknmeet.be/bloemkooltjeuhhh  
maasmechelen (Belgium)  
 
bedant om zoon mooie muziek te maken. 
xxx 
ik 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
melissa | http://looknmeet.be/bloemkooltjeuhhh  
maasmechelen (Belgium)  
 
hallo,  
ik wil gewoon ff kwijt dat jullie muziek geweldig is. 
de teksten, de melodie, de stemmen, alles. 
en dat dankzij mijn monitrice op kamp (ann frederix) ik jullie ontdekt heb. 
en daarom wil ik haar ff bedanken. 
en ook jullie, omdat jullie m'n leven hebben gefleurt. 
 
groetjes een meis van 13 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
Anneke  
Tiel (Gelderland) (Netherlands)  
 
Ik hoorde jullie per ongeluk ('geluk') op een t.v.zender en was er ditect weg van. De combinatie's van jullie 
stemmen op diverse hoogtes. En de muziek lijkt meer op de achtergrond dan "normaal". Al is de tekst soms 



een beetje vreemd, ik luister graag naar jullie muziek 
Liefs Anneke 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2003 
jaro  
lokeren (Belgium)  
 
gewoon schitterende muziek  
en prachtige stemmen 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2003 
bruno en valerie neujens  
edegem (Belgium)  
 
hoi, enkel om jullie te vertellen dat ik en mijn dochtertje van 6.5 jaar jullie muziek zeer tof en mooi vinden. 
Mijn dochter zingt jullie liedjes mee, kheb marianneke kanneke moeten uitleggen niet makkelijk aan een 
kind van 6.5 maar ik heb toch maar gewoon gezegd over wat het gaat.Geen probleem! 
Bedankt voor jullie energie en goed gevoel dat jullie ons geeft! 
bruno en valerie.  
*     *     *     *     * 
 
16-07-2003 
loura | http://user.skynet.be/patine  
st-niklaas (Belgium)  
 
ik ben er 12 en ik hoor al 5jaar naar jullie muziek.ik ven die muziek echtwaar super de max!!!ik zou zo 
zeggen doe zo voort!!!! 
groetjes loura. 
nog drie dikke bezen: 
XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
08-07-2003 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
hallokidoki laïs , weet je , vind jullie muziek zalig !!!!!! telkens als er iets me tegen zit ofzo et ik een van de drie 
cd's op en dan is alles zo vergeten , zou supergraag naar een optreden van jullie komen , maar ben nog 
maar 14 (binnen 2 maandjes 15) en ja , mag nog niet echt alleen zo maar naar een concert maar kijk er echt 
naar uit ...... en weet je telkens als iemand me teveel commandeert heb ik veel zin om dit zinnetje te zeggen 
: gij prei wat zult gij mij hier wetten komen zetten !!! hihi....... nog veel plezier in jullie groepje , ik wacht op de 
volgende cd ......  
groetjes katrien 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2003 
sera  
 
 
ey gulle zei fantstis e ik ben 12 en zing et lieft de ereld vergaat 



 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2003 
Debby  
limburg (Netherlands)  
 
ik vind jullie muziek kei vet en leuk ik ga noch een x nar jullie concert ga zo door meiden Debby 14 jaar 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2003 
Chris  
Nijlen (Belgium)  
 
Hoi, Laïs, 
 
Ik heb net uw derde CD gekocht, en met veel plezier beluisterd. Het absolute kippevel-nummer voor mij is 
het lied May morning dew. Ook de stem van Ludo past prachtig bij die van jullie. 
 
We want more! 
 
mvg 
Chris 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2003 
emily  
brecht (Belgium)  
 
de reiziger is mijn lievelings liedje van jullie cd "a la capella" het is een kei mooie cd en ik ken de reiziger 
helemaal vanbuiten kei mooi ik vind jullie optredes ook altijd mega bangelijk ik vind jullie de beste groep van 
de wereld xxxxjes emily (nichtje van annelies) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2003 
Fran | http://due.splinder.it  
Genoa (Italy)  
 
i've discovered you for a chance and i loved immediately your voices and music...but it's impossible to find 
your cds here in italy and you're still unknown! =( i hope in the future you'll be on tournée in italy too.... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2003 
Eastsidedancerken  
Herentals (Belgium)  
 
Een heel goede vriendin van mij was een kei grote fan van jullie k wou gewoon maar zeggen dat jullie die fan 
kwijt zijn zij is begin april dood gereden...  
Ik heb gehoord dat jullie 5 juli optreden in herentals zou ik dan jullie handtekeningen dan mogen hebben 
voor haar moeder ik denk dat ze daar heel blij mee zal zijn 
 
P.S ik heb De Wereld vergaat gezongen op mijn auditie voor een musical (Renhardt Van Repjemaer) en ik 



was geslaagt ! thx 
 
groetjes van Diede 
R.I.P. Lisa 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2003 
heleen  
roeselare (Belgium)  
 
Ik ben al de trotse bezitster van jullie debuutcd en van dorothea, en ik wil mij ook "a la capella" aanschaffen, 
maar die heb ik totnogtoe nergens gevonden. Wanneer komt hij uit, en/of in welke winkels ligt hij in de 
rekken? 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2003 
stef baxter  
glasgow (United Kingdom)  
 
So when are you comming to Celtic connections in Scotland.?I'v got your c.d.s but I'm dieing to see you 
live.You would be a sensation I am sure .Everyone I let hear you thinks you're fab.And you make the Corrs 
sisters look ordinary too! 
I have to reley on my friends in France to buy your music as it's very difficult to find your c.d.s here. So good 
luck ,and please come to Scotland. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2003 
sofie  
roosdaal (Belgium)  
 
ik vind jullie echt keineig en jullie muziek is echt fantastisch 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2003 
Kim | http://www.framke.2ya.com  
Avelgem ( Kortrijk ) (Belgium)  
 
Hey meisjes, jullie nieuwe cd is echt de max. kHeb jullie vorig jaar bezig gezien op Krak rock echt de max. 
Doe zo voort.... 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2003 
Sanne  
Mechelen (Belgium)  
 
Hallo...Jullie hebben echt mooie stemmen vooral de alt in "May Morning Dew" 
 
Groetjes Sanne ( nichtje van Ludo ;-) ) 
 
*     *     *     *     * 
 



30-06-2003 
Joke Delcour  
Anderlecht (Belgium)  
 
't is nu heel wat geleden dat ik jullie heb bezig gezien maar ik hoop echt dat jullie er op de stage een lap op 
kunnen geven want ik kijk er echt enorm naar uit !Lieve groeten Joke X 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2003 
steven  
berchem (Belgium)  
 
nog heel erg bedankt hé meisjes,wij vonden het zeer fijn om met jullie samen te werken.Weldra zal de 
eerste(?) belgische afrobeat-cd op de mensheid losgelaten worden.VIVA LA MUSICA vanwege the Belgian 
AfroBeat Association 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2003 
TejHa  
(Belgium)  
 
Ik hoop dat jullie weten dat Urban Trad op Grensrock een nummer van jullie hebben gebracht. Ook in het 
Frans en het Spaans. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2003 
sara  
schellebelle (Belgium)  
 
hallo meisjes van lais 
nog een briefje van mij 
ik vind dat jullie een leuke web site hebben  
(dat meen ik echt) 
en jullie foto's zijn keinijg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
hopelijk komt er snel in de buurt een optreden van jullie zo dat ik nog eens kan genieten van de mooie 
liedjes GROETJES 
DE 12 JARIGE SaRa************************* 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2003 
dorien  
boutersem  
 
Jullie muziek is zo enorm goed. 
Ik bheb gezien dat jullie naar dranouter gann ,maar daar heb ik geen tickets voor. 
Dat vind ik zo spijtig. 
daag 
 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2003 
jean paul malandain  



normandie (France)  
 
j'ai decouvert les lais grace a des amis participant au forum de gabriel yacoub...et je n'en suis toujours pas 
revenu ,je les ai depuis écouter en concert a abbeville ,que dire si ce n'est que leurs voix sont absolument 
superbe et qu'elle savent merveilleusement mettre en valeur cette langue que je ne connaissais pas ,nous 
sommes bon nombre à attendre leur prochain album avec impatience BRAVO ET MERCI 
MESDEMOISELLES un coup de chapeau aussi àux musicien du groupe qui les accompagne fort joliment 
.....amitiés jean paul 
 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2003 
Eef  
(Belgium)  
 
Gewoonweg fantastisch dat jullie er bij zijn op de stage in gooik deze zomer!!! Ik kijk er echt naar uit! 
Dankuuuuuu xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2003 
jensie  
de klinge (Belgium)  
 
op ulle muziek kun ge uit de bol gaan 
 
 
 
gastje van 13 
 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2003 
benoit  
orne (France)  
 
merci pour cette vrai musique avec des voix aussi belles les unes que les autres. 
Continuez de nous faire rever en vous écoutant. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2003 
rieke  
bazel (Belgium)  
 
ik ben 12 jaar en zit constant luidkeels mee te zingen met jullie fantastische nummers. ik hoop dat jullie nog 
lang zo'n fantastische nummers blijven maken. dikke kus van een 
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel grote fan 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2003 
Freek  
(Netherlands)  
 
Vandaag de "nieuwe" cd aangeschaft, met daarop een prachtige uitvoering van after the goldrush. 



Uitvoering van Lais klikt beter dan het origineel. 
 
Freek 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2003 
Barend  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Verbazingwekkend mooie muziek, een aantal jaar geleden bij toeval ontdekt. Helaas kan ik de nieuwe 
(mini)cd hier rond Amsterdam nergens vinden.... 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2003 
florence la poète | http://lais.be/fr  
lille (France)  
 
bojour Laïs  
continuez a nous faire rêver!!! 
j'adore les flandres et d'ailleur vous m'inspiré cette belle partie de france. 
encore merci et continuez à nous faire briller etj'ai hate de vous entendre chanter 
merci pour tous 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2003 
florence la poète | http://laïs.fr  
liile (France)  
 
bonjour laïs  
votre musique me fait toujours vibré et cela ,c primordiale!!!!avant j'écouté plus du celtique et je vous est 
découvert il n'y a pas longtemps .que vous si ce n'est que la musique que vous faite vraiment superbe et c' 
pour cela que je transmet mon mesage sur ce site!!!! voici un petit poème que j'ai ecrit et qui me tient à 
coeur:  
perché le long de la colline  
la belle s'étend en pensant  
au jours lointin,fantasque 
son rêve n'est que souvenir  
alors elle s'échappe  
comme le vent qui souffle 
je pense s'en respirait  
le souffle de la vie  
que la musique inspire 
voila s'était pour laissé une trace parmis ce monde qui vous entoure 
si vous êtes accro à laïs comme moi alors n'hésiter pa à m'ecrire .surtout si vous faites partit d'un groupe de 
musique celtique ,ca m'interresse 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2003 
flo | 0  
lile (France)  
 
j'ai découvert laïs il y apas très longtemps et et je kiffes trop!!!!on a envie d'écouter et de s'évader à la fois 



enfin, c trop fort 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2003 
Jana Warffemius  
Pretoria (South Africa)  
 
I would like to know, if and when Laïs will be performing in South Africa again. A Belgian friend of mine got 
me hooked on Laïs and I saw on the website that you were at the KKNK in Oudtshoorn in 1998. 
 
Kom tog terug!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2003 
miguel stas | http://www.blackbearsgent.be  
mariakerke , gent (Belgium)  
 
Hey laïs , 
ik heb een vraagje voor jullie . 
ik speel bij de landelijke miniemen basket ( beste ploegen van vlaanderen ) en ik moet elk jaar op zoek gaan 
naar een groep die zou willen komen optreden bij ons voor een flink prijsje . Daarom vraag ik als jullie niet 
geïnteresseerd zijn in dit aanbod ? 
Gelieve mij zo vlug een mail te sturen met het antwoord erbij , datum zal later vermeld worden . 
 
Met vriendelijke groet ,  
Miguel Stas 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2003 
HAMID  
OURZAZATE (Morocco)  
 
HEEL LEKKER ... IK BEN VERLIEFDE OP HET .. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2003 
stéphanie  
limburg (Belgium)  
 
jullie zijn zoooo mega eh !!! we danse zelfs bij de optredens op jullie muziek !!! echt eeeel schoon !!! laïs is 
the best !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2003 
pieter  
oostende  
 
I realy love folk 
doe zo voort!! 
 
*     *     *     *     * 



 
22-06-2003 
mieke | http:///  
antwerpen (Belgium)  
 
ik vind hun stem heel mooi. 
spijtig heb ik er geen cd van. 
want ik ken hun nog niet zo lang 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2003 
Vincent  
Lille (France)  
 
Quelle merveilleuse musique! On ne peut qu'apprécier cette musique qui remplit de bonheur et de chaleur 
ceux qui l'écoutent. 
Je vous souhaite une longue carrière afin de faire rêver encore bien du monde. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2003 
sandra  
vandenbroecke (Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2003 
gilbert  
(Netherlands)  
 
moeilijk om over jullie muziek iets te zeggen dat nog waarde toevoegd, maar dit wilde mijn vingers nog even 
kwijt: Jullie muziek is als voeding voor mij, dat morgen het brood op mag zijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2003 
Inouk  
(France)  
 
Amateur de musique traditionnelle, je viens de découvrir votre groupe. 
Je suis encore sous le charme de vos voix envoûtantes. 
Longues vies à vous ! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2003 
Joske Van Kerckhoven  
Westerlo (de schoone Kempen) (Belgium)  
 
Laïs gelle zijt echt fantastisch! Ik ben ook al volop aan 't wachten tot Marieke uitkomt, want gelle hebt da 
nummer UITSTEKEND gecovered!! Blijft zingen zoals ge tot nu toe altijd gedaan hebt meiskes, ge zijt echt 
top!! 
Groetjus van mij xxx 
 
*     *     *     *     * 



 
19-06-2003 
Ine Vanhoe  
Zwevegem(Kortrijk) (Belgium)  
 
Hoi Laïs.  
Wanneer komt de single "Marieke" maar uit? Ik vind het een TOP-lieke. Echt vreet schone! 
Mooie muziek, doe vooral zo verder! 
Gr,Ine xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2003 
Lien  
/ (Belgium)  
 
Ok ik ben nog niet zo lang een grote fan van jullie maar,had ik jullie al veel eerder ontdekt was ik 
waarschijnlijk al lang fan geweest!Ik vind het fantastisch om in mijn kamer mee te zingen en te luisteren naar 
wat jullie zingen.In ieder geval ik wens jullie nog héél veel succes naar de toekomst toe! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2003 
Paul  
Zundert (Netherlands)  
 
Ik hoorde net voor het eerst Lais op de radio, 'de smidse' geloof ik. FANTASTISCH!! 
Dit is ECHT goed. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-06-2003 
ella  
laarne (Belgium)  
 
ik ben dan nog wel 9 jaar maar jullie muziek hoor ik graag !!  
 
 
ella ***** 
 
*     *     *     *     * 
 
18-06-2003 
ella  
laarne (Belgium)  
 
hoi ik ben ella en ik ben 9 jaar en vind jullie muziek keineig!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2003 
Dasja | http://looknmeet.be/dach_ultra  
Blaasveld/Willebroek (Belgium)  
 
hoi lais kben dus een grote fan van jullie tijdens de examens leer ik men exames met jullie muziek ik vind dat 
jullie goede muziek hebben en zeker de nederlandse echt waar goeie muziek kom mijn gastenboekje maar 



eens tekenen he hihi en stuur maar een mailtje hihi xxx-kes en groetjes van Dasja Van Keer 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2003 
Bart De Cock  
Sint-Niklaas  
 
Wannes van de Velde, een gerespecteerd zanger in folkkringen en een wijs man, zei ooit: "Een zanger is 
een groep" (en hij maakte zelfs een LP met deze uitspraak als titel.) 
Toch lijkt niet voor alle zangers een groep zo belangrijk, want ze wisselen van groep als .... 
 
Bart 
27 jaar Kadril 
 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2003 
Mariken  
(Germany)  
 
Hallo, 
 
ich finde eure Musik richtig super ... ich hoffe ihr könnt diesen Text jetzt wenigstens lesen. 
 
Macht weiter so ... 
 
Mit den besten Grüßen aus Deutschland 
 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2003 
Isabelle  
Lille (France)  
 
Félicitations pour ces musiques vraiment très belles, et ces voies magnifiques qui nous réjouissent et nous 
font réver. A quend les concerts en France ??? 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2003 
sara  
schellebelle (Belgium)  
 
hallo , ik vind dat jullie mooie liederen maken 
WE hebben reeds 2 optredens gezien en smaakt naar meer. De CD's worden grijs gedraaid. mijn lievelings 
liedje is 7 steken. 
GROETJES DE 12jarige Saraxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2003 
big daddy  
brughes (Belgium)  
 
i work in an Irish pub in the centre of Brughes. 



As u know folk is an Irish statement. The "lais" song we play the most is "t'smidje". Very good one, as the 
other songs. Good looking girls singin' good sounding songs. Awsome. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2003 
lieke  
sint katrien(heule) (Belgium)  
 
wij zijn al jaren gek op jullie. door de cd 'folk in vlaanderen' te geven aan onze vrienden in 
Terschelling(Nederland) hebben ze jullie ook leren waarderen, en willen méér. Een koncertje in onze buurt 
misschien, dan krijg ik ze wel warm ook jullie ook live te beluisteren! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2003 
François | http://ourworld.compuserve.com/homepages/francoisizzi  
Arlon (Belgium)  
 
Ce que vous faites est super, tout en simplicité vous arrivez à faire vibrer celui qui vous écoute grace à vos 
superbes voix. 
Merci. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2003 
lieke  
tielt  
 
eejz mensies , kwil alleen ma zegge laïs roewlzzz keij hard !!! de txten zijn zooo zalig :D 
ale byebye lere veu de exaampjes :( 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2003 
eddy  
de panne  
 
rustig  
*     *     *     *     * 
 
09-06-2003 
kim cauchie | http://kim_cauchie@hotmail.com  
evergem (Belgium)  
 
awel é jutteke en eef ebben alle 2 gelijk kom nog nen keer naar gooik please!!! bij voorwaar dank groetjes 
kim en ibi xXxXxXx 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2003 
Eef  
(Belgium)  
 
Awel Jutteke heeft gelijk!! Kom aub nog is naar Gooik!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
08-06-2003 
Pieter.  
Gelderland (Netherlands)  
 
Ik was met stomheid geslagen toen een vriend mij onlangs een nummer van jullie liet horen...dat ik zulke 
passievolle en gevoelensvolle muziek nog nooit gehoord had...vanaf dat moment ben ik fan zou je kunnen 
zeggen... 
 
Moge uwen stemmen nimmer verloren gaan, moge het Lot U behouden indien De Wereld Vergaat. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2003 
wimsito  
antwerpen (Belgium)  
 
in 1998 waren er heeeeeeel wijnig berichten 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2003 
jutteke  
roosdaal (Belgium)  
 
ellokes ulle muziek is kweenioegoe wanneer komen jullie nog es na gooik ? DA WAS ECHT 
ONTROEREND !!! den herman de wit heeft er nog dagen over gesproken !! ma wa was da van die 
racistische dingens ? wa was er gebeurt ? willen jullie mij da ne keer mailen ????? mercikes !!! pleasekom 
dees jaar ook ne gooik !!!! !!!!! PLEASE !!!! salu 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2003 
louise  
Lauwe (Belgium)  
 
jullie zijn the best! 
louise 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2003 
tjanne | ///  
after the goldrush (Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2003 
Wimsito  
Antwerpen (Belgium)  
 
jullie zijn kei goe waneer komt de volgende CD uit?? waneer is het volgende optreden?? 
mail het antwoord naar: fanlais@hotmail.com 
*     *     *     *     * 
 



07-06-2003 
Emma  
(Belgium)  
 
Ik kreeg gisteren het compliment (!!!) van een meisje dat een foto van mij haar elke keer deed denken aan 
Laïs. Niet aan 1 van jullie 3, nee aan alle drie en de hele 'sfeer' die rondom jullie heen hangt. Ja, jullie zijn 
ge-wel-dig!! Liefs, Emma 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2003 
An Slegers  
Retie (Belgium)  
 
Ik vind jullie een ongelooflijk goeie groep! Wanneer zijn jullie volgende concerten? 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2003 
ptje verel  
Essen  
 
Ik heb hier nog ne goeie liedjestekst ligge. hoe kan kik die aan Laïs bezorgen? je mag me altijd e-mailen om 
te antwoorden. 
ps: gullie zij kei goed, wanneer komt ge nog ne keer naar de Rex???????, 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2003 
Wiezelke  
(Belgium)  
 
Een toffe site van een toffe groep 
 
groetekes een mega-fan 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2003 
lotte | http://laise_on_a_star  
in een bos met blauwe bomen bij kabouter kiekeboe (Belgium)  
 
nee,zeg dat het onmetelijk hard niet waar is,er staat ergens op cd-Dorothea een krasje,net bij het liedje tina 
vieri,en dan nog net bij het beste stuk van het liedje,da blijft steeds happeren,khem het te veel gespeeld en 
er te veel opmee gezongen en gedanst.ligt het nu aan mij of ligt het gewoon aan het feit dat laïs super hip 
is?Superhip zo ik zo zeggen,want dat is een zéér groot feit dat laïs superhip is,Doei-doei *zoen* en toch nog 
stiekem een zoen voor Jorunn 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2003 
David BERNARD  
Bousbecque (France)  
 
Bonjour à tou(te)s ! 
 



J'ai découvert votre musique assez récemment et "par hasard" : j'ai flashé sur la pochette et en écoutant 
des extraits... 
Depuis, le CD passe en boucle, surtout depuis que je travaille en Flandre ! 
Continuez à remttre à l'honneur ces jolies mélodies... mais surtout, venez nous dire bonjour en France !!! 
 
Merci et poursuivez dans cette voie ! 
 
David 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2003 
marijke  
opwijk (Belgium)  
 
wanneer is jullie volgende optreden? 
Worden die ook aangevuld op de site voor ze komen en voor ze uitverkocht zijn of enkel erna? Please tell 
me 'cause I like your music!! groetjes en nog veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2003 
Glorian_esteban@hotmail.com | Mmm nee je kan me niet bezichtigen op internet.  
Lot (Belgium)  
 
Mmmja Laïs, verdacht zalige muziek, doet me herinneren aan de oude tijd, toen ik oud zal zijn. Vreemd, 
zeer vreemd. Heb boontje voor drie. Enorme grote kusjes (voor ieder drie) en succes in de verdere! 
Daaaag, Ann, Kathleen en Marijke. 
Glorian Estéban. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2003 
inge  
bekkevoort (Belgium)  
 
ik vind ulle muziek echt geweldig! en gelle zingt echt perfect! ik wil later echt zo worre as gelle zijt! nie 
normaal! das echt mega fijn! hihi! vele groetjes en doe zo verder! xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2003 
Dave  
Oostkamp (Belgium)  
 
Ik ben ongelooflijk gecharmeerd door jullie optreden in puur Brel. Hopelijk met mij nog vele anderen. Jullie 
stralen pure klasse uit. Proficiat. Nog veel succes toegewenst. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2003 
lies jansen  
vorselaar (Belgium)  
 
heeeey, 
gelle zij te gek. 



xxxxxx doe zo voort zow 'k zegge 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2003 
candy  
wilrijk (Belgium)  
 
heyhey,seg jullie hebbe da echt wel vree goe gedaan op puur brel ze! 
ik vond het zelfs het beste van al de covers die ik al gehoord heb! ik heb ook nog een vraagske...ik en een 
paar vriendinnen willen ook wel in de aard van lais muziek make we hebbe al muzikanten en al 
behalve...teksten!kunnen jullie mss is een paar sites of plaatsen doorsturen waar ze zon teksten hebben??? 
dank bij voorbaat! 
kiss'nd greet 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2003 
Lore  
Moorsele (Belgium)  
 
ieeeeps 
vraagje:welke dag zijn jullie op Dranouter? 
nog iets:YOU'RE THE BEST ! ! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2003 
chemi  
canarias (Spain)  
 
When we can buy your last cd in spain? I´m looking for it one mounth ago. today I´ll try with the people who 
works in Sobelair (there are two flight bru-fue in a week).thanks for your voices.Where I will know your next 
concert? with any time, cause I live 4000 km far away. vrezitos 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2003 
elodie  
alsace (France)  
 
je vous ai vus au spectacle Babel il y a qq années, et j'ai vraiment aimé ce que vous produisez. Continuez 
aisi et faites bouger les coeurs avec votre superbe musique!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2003 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
ja allo ik ben er nog nie goe van, zooooooo ongelovefijk fantasties goe jong ( puur brel) echt ik zat met 
tranen in mijn ogen zooooooo mooi ( marieke ) ongeloofelijk!!!! tis nog maar net gedaan , jammer dat al 
gedaan is eigenlijk!! kvind ulder enorm tof!!! zo cool kijk wrééd naar jullie op jong!! xXxXxXxX ik hou van julli 
wrééd veel ! groetjes van een eeenooorme fan kim cauchie(14) uit evergem 
 
*     *     *     *     * 



 
29-05-2003 
Bart  
Edegem (Belgium)  
 
Een van de enige Vlaamse folk groepen die ik zeer goed vind. 
Proficiat doe zo voort bangelijk !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2003 
Marie-Aline  
Kortrijk (Belgium)  
 
Hallo laïs,ik vind jullie muziek top. Ik maak 
een spreekbeurt over de groep voor de 
taalles in het zesde leerjaar. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-05-2003 
naomi,anneleen en sarah  
lommel (Belgium)  
 
wij hebben jullie gekozen voor ons interview van nederlands, omdat we jullie zo'n stoere groep vinden en we 
heel graag naar jullie muziek luisteren. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-05-2003 
yasmine  
Antwerpen  
 
jullie muziek is zo goed dat ze bij mij altijd op staat. Ik kom naar ieder optreden van jullie ,maar ik zou jullie 
toch eens willen ontmoeten in het echt.  
*     *     *     *     * 
 
28-05-2003 
sien  
 
 
mooie muziek doe zo voort ik wacht op de volgende cd 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2003 
Robby  
Averbode (Belgium)  
 
Doe zo verder zou ik zeggen. Prachtige muziek en een cd die er wezen mag. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2003 
van hullebusch sharon  
rijkevorsel (Belgium)  



 
hallo, mijn naam is sharon,ben 9 jaar,heb vorige week de nieuwe c d gaan kopen met mijn 
spaargeld.Supergoe,ik zing altijd keihard mee in de auto,tot dat de ramen bibberen.K'hoop jullie eens vlug 
live te zien als het optreden niet te laat begint. DOEI 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2003 
Eef  
Bocholt (Germany)  
 
Eure Musik gefällt mir wahnsinnig gut. Vor allem aber die Stimmung die sie verbreitet ist sehr prägend und 
gefühlsschwanger. Habt ihr demnächast auch Auftritte im Westen Deutschlands oder im Osten der 
Niederlande? Danke 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2003 
TheDragCollector | http://www.Archeologie.tk  
destelbergen (Belgium)  
 
de maxe groep 
doe zo voort 
ik ben altijd al dol geweest op folk 
 
*     *     *     *     * 
 
23-05-2003 
ikram | http://www.kindertent.nl  
flevoland  
 
hoi ik ben ikram ik luisyer elke dag de liedt indianendans die ik heb opgenomen op tv want indianen dans 
komt pas in 28juni maar ik heb het opgenomen nu kan ik het ook luisteren met klip en al maar ik ga groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2003 
Ann  
Kapellen (Belgium)  
 
Hallo, 
Ik hoorde jullie versie van "After the Goldrush" voor het eerst in de kerk van Kalmthout op een ijzig koude 
avond in December. Het spookt me sindsdien door het hoofd ... 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2003 
Nikki  
Harelbeke (Belgium)  
 
Hey! 
Ik heb voor mijn muziekleerkracht eens moeten zingen, en ik zong het liedje de valse zeeman... Jullie 
werden opeens overal bekend door jullie mooie teksten haha:d:d:d en ik kreeg natuurlijk al mijn punten.... 
Ik heb jullie nog nooit gezien, maar later als ik wat groter ben kom ik zeker eens naar jullie kijken!! 
tha thaaaa 
Groetjes van Nikki uit HARELBEKE:d:d 



*     *     *     *     * 
 
22-05-2003 
Michèle  
LIEGE  
 
J'ai eu l'occasion de vous voir en concert à Huy l'année dernière. J'ai beaucoup apprécié la qualité de votre 
prestation et serais ravie de vous revoir sur scène. Merci de mettre l'agenda de votre site à jour...  
Bonne route et merci de nous (en)chanter. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2003 
Chantal | www.ls-merlijn.be  
 
 
Ik ben leerkracht op een leefschool in Merksplas. Zondag is het opendeurdag en wij zingen met ons koortje 
het liedje 'le renard et la belette'. Zou het mogelijk zijn om me de noten van het lied op te sturen. Ik heb niet 
de volledige partiture nodig, enkel noten om bijvoorbeeld te begeleiden met een blokfluit. Tzou heel tof zijn 
moest ik die deze week nog ontvangen.  
Alvast bedankt! 
Juf Chantal - leefgroep 3 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2003 
Xavier Lust  
Kortrijk (Belgium)  
 
yo ik ben Xavier en ik heb jully cd beluistert dankzij mijn broer en mijn broes zal ik nu willen bedanken en ik 
heb gedacht dat jullie op jullie nieuwe cd jullie handtekeningen oplaatst als je dat wiel doen voor mij dan ben 
ik jullie heel bedankt stuur de cd maat op naar Kuurnsesteenweg 93 8500 Kortrijk  
 
Dank U 
xxxxxxxxxxxxxxjes 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2003 
Leentje | http://www.studiant.be/gutenberg  
Handzame (Belgium)  
 
Hoi! 
Ik ben een tijdje terug naar jullie optreden gekomen bij ons in het dorp! 'k vond het echt wel zeer goe!!! Vorig 
jaar waren jullie ook op Dranouter! 'k hoop jullie dit jaar daar terug te kunnen zien! 
Nog heel veel succes gewenst en tot ziens !!!! 
Dikke kus 
leentje 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2003 
Joost Verduin  
Utrecht (Netherlands)  
 
Dit weekend A Capella gekocht in Brussel - in Nederland is ze nog niet verkrijgbaar, lijkt het. Krijg telkens 



kippenvel bij het horen van Tjanne en Wee Mij. En hoe krijg ik ooit Kabouter Kiekeboe uit m'n hoofd? 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2003 
peterurbanus  
Goes (Barbados)  
 
't is weer een mooi ceedeetje geworden, jullie jongste spruit. Na een paar keer beluisteren wordt het vast 
een hele meid. Helaas moet ik wachten tot betere financiële tijden tot ik hem zelf ook kan kopen. Tip voor de 
speurneuzen van De Morgen: Kabouter Kiekeboe is eigenlijk een ode aan Filip Dewinter. 
Groejes vanuit de noordwestelijke Delta 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2003 
dorothée  
Brasschaat (Belgium)  
 
hey, gewoon efkes om te zegge dak jullie geweldig vind!!! kheb bijna alle cd's (me mijn verjaardag krijg ik die 
van A la capella) en kben al naar een optreden geweest! 
ik vind dat jullie een MEGA-STEM hebben!!!!!!!!!! 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2003 
seyma  
limburg (Belgium)  
 
ik vint jullie alle 3 de max ik heb al jullie singels en cd's ik heb het eens aan mijn vriendin laten horen en zij 
vont het ook geweldig we zongen de hele dag door als we samen waren xxxjes 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2003 
nathalie  
mortsel (Belgium)  
 
hallo , 
ik heb een week geleden jullie cd gekocht ! 
hij is echt geweldig ! 
maar ik ga over jullie cd een spreekoefening maken ! 
kunnen jullie misschien nog wat advies geven ? 
allé , 
xxxjes 
Nathalie 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2003 
Hans  
Arendonk (Belgium)  
 
Vorige week vol enthousiasme de nieuwste CD gekocht. Erg mooi, maar één ding moet me toch van het 
hart: 
dankzij de geavanceerde (??) kopieerbeveiliging weigert onze CD speler in de woonkamer én die in de auto 
om hem af te spelen. Hierdoor gaat er voor mij een heel stuk luisterplezier verloren. Ik begrijp best dat jullie 



er 
niet gelukkig mee zijn dat CD's massaal gekopieerd worden, maar op deze manier treffen jullie ook de 
mensen  
die nog wèl CD's kopen. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? 
Maar wat de muziek zelf betreft: top! 
 
HANS (de trotse bezitter van ondertussen 3 officiële Laïs CD's) 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2003 
ad brouwers  
waalwijk (Netherlands)  
 
Hoi..Tot ziens in Waalwijk. xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2003 
Katrien  
Bierbeek  
 
hallo, 
Ik heb jullie cd's zoveel gedraait dat mijn broer die al helemaal vanbuiten kent (ik ook hoor) en ik ben ze nog 
lang niet beugehoord !!! daaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2003 
Hanne  
Hasselt (Belgium)  
 
doe zo verder! we zijn jullie nog lang ni moe 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2003 
Wicher  
Arnhem (Netherlands)  
 
Ik voel mij die schipper, als ik luister naar Lais.  
Zo werden jullie mijn muze. 
Kleine correctie: lees in het laatste kwatrijn 'toverachtig' waar 'betoverende' staat, dat loopt veel mooier. 
Spoel toch weer eens bij ons aan!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2003 
Paolo | http://www.showbizmusic.com  
Paris (France)  
 
Bonne continuation de toute l'équipe de showbizmusic.com 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2003 



Wicher  
Arnhem (Netherlands)  
 
Hoor de gestemde klank van de sirenes! 
 
De golven van de tijd 
slaan kapot en spatten rond 
op de klippen waarop ze zingen. 
 
Schipper je gaat verliezen. 
Je mag een dappere zeebonk zijn 
met vaste benen, sterke armen, 
eelt van riemen, touwen en lijnen; 
 
je neus in de wind ruikt de storm voor hij komt, 
je oog ziet al scherp wat voor anderen achter de einder ligt, 
maar door je oren wordt je getemd 
door je gehoor verzwakt je geslacht. 
 
Luister, wend je steven, 
roer de roos van je kompas. 
Zet je koers op het brekende schuim, 
stuur je schip op de rotsen aan. 
 
Laat je taken varen. 
Geef je over met man en muis 
aan de betoverende tonen 
en lome dromen van lieflijk geluid. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-05-2003 
Els  
Lokeren (Belgium)  
 
Mijn dochtertje (7j) en zoontje (6j) zijn net alsi verslingerd op jullie muziek. Zij horen ook graag K3 en de 
Mkids, terwijl ik daar horendol van wordt. Zij wilden naar de musical 3 Biggetjes gaan, doch ik heb hen 
kunnen overhalen om dat toch maar niet te doen en in de plaats naar een concert van jullie te gaan. Ze 
waren gelukkig onmiddelijk akkoord. Maar, wanneer en waar treden jullie nog eens op? 
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2003 
una  
mortsel (Belgium)  
 
ik ben naar jullie optrede geweest in limburg dat was fantachtisch.xxxjes unake 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2003 
Pria  
(Netherlands)  
 
Ik heb eindelijk in Nederland ook een lais cd gezien. Vandaag had ik niet genoeg geld bij me maar morgen 
ga ik hem kopen! 
 



*     *     *     *     * 
 
07-05-2003 
Elke  
Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)  
 
Hey Laïs... Ik heb net jullie nieuwste cd gekocht en heb er maar één woord voor: ZALIG!!!!!!!!! 
...xxx... 
Elke 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2003 
Nathalie  
Antwerpen (Belgium)  
 
Prachtige cd 'a la capella'. Jullie zijn de enige groep waar ik alle cd's van heb gekocht. Maar de website mist 
de sfeer van de muziek. 
 
Hoe kan een website - hoe flashy en prachtig ook - wedijveren met de goddelijke muziek van Laïs? 
Onbegonnen werk. De website is daarom bewust sober gehouden. 
Jullie opbouwende kritiek, aanbevelingen en creatieve tips zijn uiteraard altijd welkom en worden met 
aandacht gelezen - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2003 
Caro  
(France)  
 
Hoi!!! 
J'ai découvert votre musique il n'y a pas longtemps. Jullie zullen in Frankrijk in Nantes komen (13 mei), maar 
jammer wil het niet doorgaan!!! Pourquoi??? Ik hou HEEL veel van jullie muziek. HEEL origineel. Bravo pour 
votre reprise de la chanson traditionnelle bretonne "le loup, le renard et la belette" (aussi chantée par le 
célèbre groupe de Nantes TRI YANN). Ik woon in Frankrijk, maar ik ben ook half nederlands (SORRy voor 
de fouten!!!), zo ik begrijp een beetje war jullie in vlaams zingen. Bonne continuation à vous 3, gROS bisous 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2003 
Anne Meert  
Halle (Belgium)  
 
Ik was verliefd vanaf de eerste noten die ik hoorde en blijf dat nog steeds. Prachtig die drie stemmen die 
elkaar uitdagen en zo moeiteloos dartelen en spelen met mekaar! Het is zonde dit stemmenspel te 
verstoren met teveel instrumenten. Dat wij nog lang mogen genieten van deze hemelse klanken. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2003 
steven roosen  
Zepstraat 17 (Belgium)  
 
St-Truiden was goe, Lier nog vetter...echt adembenemend...kiekevel tot en met, merci 
De CD superplus!! 
 



*     *     *     *     * 
 
05-05-2003 
Peter  
Bornem (Belgium)  
 
Geweldige muziek, drie prachtstemmen.... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2003 
timothy helmer | http://www.timothyhelmer.tk  
berchem (Belgium)  
 
Drie geweldige stemmen, maar jullie site vind ik een beetje tegenvallen, genoeg info maar de sfeer die jullie 
uitstralen komt niet terug in de site, jammer... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2003 
samowu  
(Ireland)  
 
love ya 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2003 
Marion | http://members.lycos.nl/scatterback  
Deventer (Netherlands)  
 
Ben zeer benieuwd naar jullie nieuwe cd. En wanneer worden de tourdata van de komende maanden 
bekend gemaakt? Zou mooi zijn als ik daarover even gemaild wordt (als het niet teveel gevraagd is!) 
 
groeten uit Deventer, Nederland, 
Marion 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2003 
dani und markus  
Schnifis (Austria)  
 
gute super tolle musik. 
 
wann kommt ihr mal nach Austria?wir hoffen bald!! 
 
dani und markus 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2003 
Patricia Verelst  
Essen horendonk (Belgium)  
 
Seg, ik wacht al zo lang op jullie in of rond de gemeente essen maar jullie komen maar niet. ik wilde vragen 



of jullie eens naar essen willen komen. xxxxxjes patricia 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2003 
sarah  
(Belgium)  
 
hallo alle 3, ik ben nu al meer dan 3 jaar fan van jullie en nog altij ben ik jullie ni beu (ni da ik jullie ooit beu zal 
worden)doe voort zoals jullie bezig zijn, echt ongelooflijk goed! ik heb ook nog een paar vraagjes: is de 
single 'de ballade van boon' nog verkrijgbaar? en zouden jullie het liedje 'polly on the shore' ne keer op een 
cd wille zette plieeeeeeeees das zo'n mooi liedje, da moet toch op een cd komen??? allé, vele groetjes en 
doe voort en nooit stoppen met zingen hé 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2003 
Willem | http://www.aedo.be  
Dworp (Belgium)  
 
Proficiat! Lais staat op 1 in Carte Blanche! We hadden nooit anders gedacht hoor. Proficiat! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2003 
Matthias  
Wervik (Belgium)  
 
Ik zet gewoon dit berichtje om te zeggen dat ik jullie beregoe vindt. Ik hoop dat jullie nog lang zo'n goeie 
muziek maken! Groeten Matthias 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2003 
zino  
puurs (Afghanistan)  
 
ulle muziek is den max, echt waar den beste 
ik kzen echt nen grote fan van ulle en als er is een optreden in ruisbroek (belgië) moet is mailen naar 
miees_jr@hotmail.com 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2003 
Julou Stéfañ | http://www.tamm-kreiz.com  
Guingamp (France)  
 
Un petit bonjour de Bretagne au groupe, et bravo pour ce que vous faites. 
@micalement Stéfañ 
http://www.tamm-kreiz.com 
Le site du fest-noz 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2003 
Eva  
Herzele (Belgium)  



 
Hallo! 
Ik wou even zeggen dat ik jullie muziek super super goed vind!!!!!! Ik ben er zot op! 
Nog veel succes!Groetjes 
Eva 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2003 
Myrthel & Jade  
Lier (Belgium)  
 
Het laatste a la capella optreden was echt heel leuk vooral "de spanjaard" wij zijn heel blij jullie dit extra 
optreden hebben gedaan, in het echt klinken jullie nog beter dan op CD 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2003 
Han  
Elst (Netherlands)  
 
Weet iemand of deze CD ook naar nederland komt en zo ja wanneer!!??? 
 
Groet Han 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2003 
kimmy  
evergem (Belgium)  
 
echt ik zeg et nog eens dienen cd is PRACHTIG allé tis toch ongelovelijk é. zooooo mooi. ik word daar zo 
rustig van. ik kan dan aan alles denken. et is gewoon hemels 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2003 
eva (eefje)  
oostkamp (Belgium)  
 
hey ik vin jullie muziek geweldig en ik luister er iedere dag naar ik ben de grootste fan  
vele xxxjes eefje 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2003 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
ey laïs , vorig was ik op kamp met cm en toen hoorde ik dus voor de eerste 't smidje omdat we dat per dag 
minstens 5 keer danste... na dat kamp wou ik de cd , nu heb ik de 2 cd's al en a capella zal ook niet lang 
meer duren , vind jullie muziek echt fantastisch ! ik zou zegge... blijven zingen !!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2003 



Bregje | htt  
Kapelle-op-den-Bos (Belgium)  
 
Hojieh:), 
Ik heb jullie nieuwe cd al meteen gekocht--> kei goed hé!!! Ik heb er al met mijn 2 nichten liedjes uit 
gezongen. De laatste Kabauter kiekeboe is wel geslaagd en de andere zijn echt super!!! 
Thoei, en doe het echt nog fantastisch goed--> zoals jullie nu bezig zijn hé 
~*zonnetjes en zoentjes*~ 
Bregje 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2003 
Esther  
Leuven  
 
hey, 't was om te zeggen da ik julie muziek kei kei kei goed vind!!!!! 
esther xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2003 
lotte  
mortsel  
 
dankje'wel voor de handtekeningen,jullie optreden in de begijnhofkerk was mooi,ik zal het in iedergeval 
nooit vergeten.liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2003 
Sien Van Isterdael  
Roosdaal (Belgium)  
 
allokes lais 
 
ik vind jullie muziek echt fantstisch 
op kamp op kamp danste we ELKE DAG op het smidje (den chik) en vanaf dan ben ik een echte fan 
geworden, ik hoop dat jullie het nog heel ver gaat brengen en veel CD's uitbrengen 
 
 
kusjes en knuffeltjes van 
*sientje* 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2003 
keppe  
(Belgium)  
 
ik vind Laïs een hele hele goeie groep !!! 
vooral hun liedje 7 steken !! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2003 



una  
mortsel (Belgium)  
 
ik vind dat jullie mooi kunnen zingen.daarom ga 27april2003 naar jullie optreden in lier.de groetjes van una 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2003 
eleentje...  
merelbeke (Belgium)  
 
helloooooo... 
ik heb deze week het programma van dranouter gelezen, maar jullie naam stond er niet tussen :'( betekent 
dat dan dat jullie niet komen? dranouter zonder laïs, is als ons scoutskaffee zonder looza... een gemis... 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2003 
perdaens geert  
3570 alken  
 
hallo jullie maken fantastisch goeie muziek 
jullie zijn gewoon geweldig 
ik vergelijk jullie stemmen met engelengezang nietdat ik ooit engelen heb horen zingen maar jullie zullen er 
ni ver naast zitten 
doe zo verder 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2003 
laruelle michel | http://www.laruelle.fr.fm  
spycker (France)  
 
j'ai découvert LAIS en juillet 2002 à loon plage, et franchement j'ai accroché je trouve vos musiques , 
paroles très harmonieuses un peu à l'image de malicorne je vous suis et suis à l'écoute de votre prochain 
album à quand un concert près de chez nous à dunkerque.. ? continuez sur le même plan artistique et 
musical ....Michel 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2003 
Marc  
Gent (Belgium)  
 
Heb een tijdje terug een film over en van Louis Paul Boon gezien. Kan me wel de titel niet meer herinneren, 
maar op het einde zongen jullie " de ballades van Boon". Hoe of op welke manier kan ik dat nummer in bezit 
krijgen? Alvast bedankt, nog veel succes en amusement in de toekomst. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2003 
Hernan  
DF (Mexico)  
 
Hello, i'm writing from Mexico where me and my friends have listened to your first album Laïs and it thrilled 



us, we reached the conclusions that it's been one of the most wonderful thing we've ever heard, even though 
we can hardly undertand any of the lyrics, and with those blessed voices you girls could tame the wildest 
beasts!!! 
 
i personally hope you could start selling your music here in Mexico, for is it rather hard to get as much Laïs 
as we need. 
 
If you can suggest any way to listen to your music we would appreciate it. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2003 
Hellen  
venray (Netherlands)  
 
Toevallig ontdekte ik dat jullie, zoals nog op diverse sites vermeld, hier zaterdag op zouden treden. Helaas, 
bij de schouwburg ( en nadat ik babysit en gezelschap geregeld had) hoorde ik pas dat het afgelast was. We 
hadden ons er erg op verheugd, zeker omdat het in tegenstelling tot vorig jaar in Utrecht nu in een 
schouwburg was. Zullen we het zaterdag toch met de cd's moeten doen.Mijn vraag is of er binnenkort hier in 
de regio andere optredens gepland staan. Daar willen we zeker bij zijn !! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2003 
Joni De Wulf  
Zulte (Belgium)  
 
Hallo, 
Zouden jullie kunnen zeggen wat de teksten zijn van cd1, cd2 en cd3 want ik ben op jullie site aan het 
zoeken naar de teksten om ze af te printen. Stuur het naar mijn e-mail adres of 
gewoon op de site zetten  
 
Bedankt !!!! daaaag 
 
Jonitje 
 
Klik op 'teksten' op de menubalk bovenaan. Maak je keuze uit de titels die links op de bladzijde verschijnen 
- mt 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2003 
Aya Braem  
Bertem (Belgium)  
 
hey, spijtig genoeg kon ik toch niet aanwezig zijn op het vredesconcert waar ik DOLgraag naartoe wou, 
maar ja, o ja, ik ou nog even vragen....ik heb gisteren dan eindelijk de a capella cd gekocht met laïs en ludo 
vandeau en ik vind het een echte geslaagde cd, maar wat ik me afvraag is waar is de tekst van after de 
coldrush, want ik vind het zo'n moooi liedje....kan er mij iemand de tekst geven of zeggen waar ik hem kan 
vinden ? 
 
Bevoorraad de zoekmachine Google (www.google.be) met de woorden 'after the goldrush lyrics'. Kies 
daarna uit één van de 2650 bladzijden met de tekst van After the Goldrush - mt 
 
*     *     *     *     * 
 



24-04-2003 
coudijser wim  
guido gezellestraat 47 8710 ooigem (Belgium)  
 
de wereld vergaat is bere en zouw ik een poster mogen opgestuurd krijgen en een t'hishirt 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2003 
Elias Baudouin  
Antwerpen (Belgium)  
 
Ik vind jullie echt kei-tof !! 
wanneer komt jullie 3e cd uit !! 
daaaaaaaag Elias 10 jaar 
 
P.S. willen jullie mij zeggen waar ik mijn e-mail terug kan vinden ? 
 
Je e-mail vind je terug als je met je muiswijzer op je naam gaat staan - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2003 
Joni  
Zulte (Belgium)  
 
Ik vind da gunder vrééééééééééééééééé mooi kunt zinggen en oeveel kost zo nen cd en waar kunde die 
ton kopen  
 
mercikes e Joni 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2003 
Tony  
Tilburg (Netherlands)  
 
Hallo Jorunn, Nathalie en Annelies, 
 
Helaas heb ik pas recent notie gekregen van jullie muziek en weet nu dat ik daardoor veel gemist heb. De 
muziek die jullie ten gehore brengen brengt bij mij veel teweeg. De teksten laten me stilstaan in mijn eigen 
leven, de harmonie van jullie stemmen maken me bewust van de harmonie in de natuur als wiegende 
bomen in een zachte wind, en de combinatie van beide biedt me een moment waarin ik alles los kan laten 
wat een natuurlijk ritme hinderd. Jullie stemmen onthullen jeugdig spel met een volwassen doel en ik hoop 
er nog vaak en lang van te mogen genieten. 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2003 
De Beckker Ive | http://www.stopusa.tk  
Uit het fiere Kalmthout (Belgium)  
 
Hey iedereen, ik ben een fiere Kalmthoutenaar. Fier om uit dezelfde gemeente als Lais te komen. Op 
maandag 21 april was ik bij het vredesconcert in Brussel. Er staan foto's van het optreden van Lais op mijn 
website http://www.stopusa.tk -> wereldwijd protest -> Foto's vredeconcert 
 
*     *     *     *     * 
 



21-04-2003 
Aya Braem  
Bertem (Belgium)  
 
hey iedereen en laïs ook ! 
ik wil vandaag zoOOo graag naar dat vredesconcert hé, en het is ook van vrede, dus.... ik wil er zoOOOo 
graag naartoe, ik ben al is een betoging gaan meedoen enzo en ik vind jullie super. Als ik mag gaan naaar 
jullie dan zie ik jullie voor de 5de keer. Ik ga altijd voor mijn verjaardag naar jullie.... daaaag, misschien tot 
straks ??? 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2003 
creep  
(Germany)  
 
i just listened to "dorothea" - that album is awesome!!!  
i hope, i can manage to purchase your other releases as well. 
keep up the good work! 
 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2003 
lien  
aalter (Belgium)  
 
jullie zijn geweldig 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2003 
lore desmet  
holsbeek (Belgium)  
 
Ik heb de eerste en de tweede cd van lais ik vind jullie echt heel goedik luister ameer als4 jaar naar jullieik 
wist pas van in april 2003 dat jullie een wepsait hebben. 
daarom wil ik jullie dit vragen: 
-uit welk land komen jullie? 
-in welke taal praaten jullie? 
-WANEER KOMT JULLIE 3de CD UIT OF IS DIE AL UIT? 
-hoe noemt de 3de cd? 
-waarom kozen jullie de naam LAIS? 
- viden jullie, jullie zelf goed?(ik hoop van wel) 
-waneer zijn jullie ontstaan? 
-wat zijn jullie mooiste liedjes? 
ik vid ze allemaal mooi, maar de mooiste vind ik 7 steken, de wereld vergaat,'t jeugdig groen, de wanhoop, 
marider, le renerd et la belette, doothea, de valse zee man, Klaas......enz 
hoe oud zijn jullie? 
ik vind jullie zupper goed alleen de website begrijp ik nie helemaal.Ik ben 11 geworden op 18 april 2003. 
waneer zijn jullie jarig?  
 
daaaaaag lore x x x 
 
persoonlijke gegevens en groepsgegevens: zie groep 
cd-gegevens: zie discografie 



uitleg over de naam Laïs: zie faq (?) 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2003 
Ruth Six  
De Pinte (Gent) (Belgium)  
 
Laïs is een fantastische groep! En de liedjes zijn superleuk om mee te zingen. Doe zo voort! De website is 
ook nog eens knap gedaan, wat niet van alle Folkgroepen gezegd kan worden. Kus voor alle drie! 
Ruth xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2003 
Rémi PEIFFER  
BERTHELMING (France)  
 
J'ai découvert Laïs à la radio où j'ai gagné le single t'Smitje ; j'ai tout de suite accroché !... 
A très bientôt sur la Vie ; je vous aime ! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-04-2003 
leentje  
(Belgium)  
 
eeeeeeeej 
ik vind lais kei goed en ik maar er zelfs mijn eindwerk van de muziekschool over maar ik zit wel nog met een 
paar vragen: 
-Waarom mocht Soetkin Colier niet meer meedon 
-Is er iemand ter vervanging van Soetkin gekomen 
-Wie is wie op de fotos 
-Waarom zingen jullie in zoveel talen 
-... 
 
 
willen jullie de antwoorden zo snel mogelijk doormailen naar spookje29@hotmail.com 
 
*     *     *     *     * 
 
16-04-2003 
lientje  
malle (Belgium)  
 
laïs is GEWELDIG  
echt mijn lievelingsgroep ik vind dat jullie vele bekender moeten worden want in mijn klas kent niemand laïs  
ik ken laïs ook maar van mijn zus  
dus laïs moet een tophit scoren en zo overal bekend geraken!!! 
groetjes van een 12 jarig meisje 
 
*     *     *     *     * 
 
15-04-2003 
Anna  
(Netherlands)  



 
Hallo, Die cd die jullie uitgebracht hebben. Komt die ook nog in Nederland uit of is dat al gebeurt. Ik kan hem 
hier namelijk nog nergens vinden. Zou iemand mij anders aan de nieuwe cd willen helpen???? 
 
Het is nog niet zeker of de A la capella-cd in Nederland wordt uitgebracht. Ze kan wel online besteld worden. 
Een mogelijk adres: www.proxis.be - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2003 
Eline  
Zandhoven (Belgium)  
 
Hej meisjes! 
Ik vind jullie cd echt kei-tof! Ik had eerst nog nooit van jullie gehoord,en nu zou ik ni meer zonder kunne!!! Ik 
wacht vol ongeduld op jullie volgende cd! Julli zijn echt leuk! 
Dikke kus 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2003 
eleentje...  
merelbeke (Belgium)  
 
hoihoi... 'k vind jullie mini-ceedeetje heel speciaal... leuk om naar te luisteren... wel jammer dat de tekst van 
after the goldrush nergens te vinden is... zou wel tof zijn om es op de academie te zingen... ilse (mijn 
zanglerares) zou 't ook wel tof vinden... 
nog heel veel plezier en hopelijk nog es tot op een concertje... 
 
groensels, zoensels en fruit... 
eleentje... 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2003 
nele  
brugge (Belgium)  
 
ik ben net fan geworden van lais en ik wil er meer info over hebben  
bv: hoe noemen de meisjes  
van waar komen ze  
en willen ze aub iets zenden naar cinderella265@hotmail.com 
een heeeeeeeeeellllleeeeeeeeee grote fan is ook altijd welkom 
allez toi toi  
en pleas zend iets he 
*     *     *     *     * 
 
12-04-2003 
cesar  
buggenhout  
 
de nieuwe CD is prachtig , bijna even mooi als in de kerk zelf; één negatief puntje :waarom is hij toch zo kort 
, jullie zongen toch voldoende liedjes om er een 14-tal te gebruiken.Gelukkig kostte hij ook wat minder dan 
een andere CD. 
 
*     *     *     *     * 



 
12-04-2003 
kim cauchie | http://kim_cauchie@hotmail.com  
evergem (Belgium)  
 
ik zeg et nog eens gewoon PRACHTIG de nieuwe cd!!!!! vooral tjanne en wee mij, de reiziger!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2003 
Mark  
Kortrijk (Belgium)  
 
Ik heb net de nieuwe CD ontvangen via Proxis en tot mijn grote teleurstelling moet ik als grote Laïs fan 
toegeven dat de CD echter maar matig is, zeer spijtig is dat. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2003 
yves  
kureghem (Belgium)  
 
dag meiskens, t'is weer veel te lang geleden dak ulle nog is gezien/gehoord heb morgen ga ik dan toch maar 
de nieuwe halen want spijtig genoeg heb ik niet veel tijd meer om jullie te bewonderen. Dikke kussen 
Yves(ge kent mij toch nog van de Fritz?) 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2003 
Candy  
Wilrijk (Belgium)  
 
Lais,you make my day!!!K'heb juist jullie nieuwe cd gekregen en hij is echt SUBLIEM!!!!over die engelstalige 
liedjes,ik vind ze mooi maar ik hoor jullie toch liever nederlands zingen.maar toch bedankt om mijn oortjes 
dit genot niet te ontnemen!!!XXXXX..... 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2003 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
JA ALLO zo nen goeje CD jong, ik heb hem daarnet gekregen zoooooooooo goe echt waar. ik zat mee 
tranen in mijn ogen (bij wijze van spreken). ik kan nie uitleggen oe da ik daar van geniet ,van die muziek!!! 
er komen allemaal gevoelens bij mij op. 
 
een groooooooote fan 
***kim*** 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2003 
Stefanie | http://www.kinderlines.nl/homepages/bubbleygirly.html  
Oostakker (Belgium)  
 
IK BEN GEWOON WEG VAN LAÏS!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 



 
10-04-2003 
 
(Belgium)  
 
Laïs is de max, maar ik hoor wel liever de nederladstalige liedjes dan de andere!! Ik vind het ook super tof 
dat jullie muziek niet (zo veel) op vb. radio donna komt ! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2003 
Jeroen Verheul  
Nieuwegein,Utrecht (Netherlands)  
 
Bedankt ,Bedankt<voor het heerlijke gevoel wat jullie me elke dag weer geven na een dag hard 
werken.Kissie Jeroen 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2003 
lotte | http://coolasl.com/laise_on_a_star  
mortsel (Belgium)  
 
het moest me maar overkomen,ik heb vandaag Nathalie op de tram gezien.veel liefs,lotte 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2003 
David Amendolara  
Ham (Belgium)  
 
Ik was aanvankelijk een groot Laïsfan, maar ben gaandeweg de groep een beetje uit het oog verloren. Groot 
was dan ook mijn verrassing toen ik de "A La Capella" cd daarstraks zag liggen. Onnodig te zeggen dat ik 
em direct heb gekocht :-) Ik blijf erbij dat Engels geen taal is voor Laïs (niets persoonlijks meisjes, maar mijn 
minst favoriete Laïsnummers zijn steevast de Engelstalige) maar de rest van de cd klinkt heerlijk weg :-) Nu 
is het wachten op de volgende full-cd !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2003 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
ik ben kweeny oe blij met de a la capella cd!!! 
xxxxxxxxxxx-jes kim 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2003 
Elske  
Duffel (Belgium)  
 
Ik ben echt ongeloofelijk blij dat juliie nieuwe cd in de rekken ligt. Ik hoop dat julie concert in Lier even goed 
is want dan zal ik er zeker bij zijn, en zo mogelijk nog meer genieten dan van de cd. Heel veel succes nog. 
 
*     *     *     *     * 



 
08-04-2003 
Sanne  
Hallaar (Belgium)  
 
ik heb al de teksten wel maar dat van Grand Jacqeus 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2003 
abetje  
oostduinkerke (Brazil)  
 
ik heb mee gedaan aan een playbach met het liedje t' smidje en wehebben de eerste prijs gewonnen  
vele groetjes en keppetjes en zeer veel zoentjes van xxxABETJExxx 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2003 
Jasper  
Oostkamp (Belgium)  
 
ONGELOOFELIJK, dat heb ik te zeggen, jullie zijn ongeloofelijk goed, knap, en het feit dat jullie tegen de 
oorlog zijn is nog beter, YOU RULE LAÏS 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2003 
De (valse) zeeman  
A'pen (Belgium)  
 
Wanneer blijft de sterre nog eens stilstaan in CG, A'pen? 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2003 
Candy  
wilrijk (Belgium)  
 
SUPER!!!!ik ben kei blij dat jullie een nieuwe cd uitbrengen!!!xxxxxx.... 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2003 
waaim | http://www.boombal.be  
Gent (Belgium)  
 
Hey Folkies, 
 
op donderdag 24 april wordt er vanaf 18.00u 12 uur lang bal gedanst in de Centrale in Gent met 5 groepen 
en 4 DJ's. Iedereen welkom, entree 6?. Alle info op www.boombal.be 
deodorant dus niet vergeten. 
groet, waaim 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2003 



Nathalie  
 
 
Hey meiden van Laïs ik ben gek op jullie muziek ik had het eens op kamp gehoord maar ik wist niet van 
welke groep het liedje was en later hoorde ik het dan ik vind 'de wereld vergaat' gewoon prachtig. Een Dikke 
Proficiat. 'kBen vandaag jarig en ik heb voor m'n verjaardag een cd van jullie gevraagd. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2003 
hans  
Sint-Pauwels (Belgium)  
 
Ik kijk uit naar de nieuwe CD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2003 
Sannetje  
Heist op den Berg (Belgium)  
 
hey ik heb juist de cd van laïs en hij is al kapotgedraait bye 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2003 
Hannelore | http://www.kinderlines.nl/homepages/supermerelke.html  
Sint-Katelijne-Waver (Belgium)  
 
hey lais, 
ik hou kei veel van jullie muziek, de cd's van Lais zijn hier al kapotgedraaid en veel van mijn vriendinnen 
hebben jullie door mij leren kennen! Ik speel viool en ik vroeg me af of jullie geen partituren van jullie muziek 
hebben? laat me iets weten!! 
 
Hannelore 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2003 
Tine  
Wichelen (Belgium)  
 
Deze prachtige muziek doet mij aan mijn allerliefste nichtjes denken!! Allebij een grote fan net als ik!! Langs 
deze weg wil ik ze dan ook wel veel liefs toewensen!!!Kusjes 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2003 
Candy  
wilrijk (Belgium)  
 
Joepie,eindelijk vakantie!!!!!Nu kan full-time luitsteren naar jullie prachtige muziek en 
stemmen!!!!xxxxxxxxxx......... 
 
*     *     *     *     * 



 
05-04-2003 
Tári  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hey Laïs, waarom is er geen tekst van "Grand Jacques"? Ik vind het een van de mooiste liedjes; dus is het 
eigenlijk wel jammer. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2003 
Damien  
bayeux (France)  
 
Je viens de vous decouvrir et franchement vous êtes supers!!!!!!!!!!Votre album est magnifique! Quand 
venez vous en France pour un concert???? 
Gratulations for your album!!!! It's really great hope you will encounter a great succes in France very very 
soon!!!! 
Sincerely 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2003 
Koen  
Leon (Nicaragua)  
 
Knap, ook mijn Nicaraguaanse vrouw is weg van Lais. t Zoutvat was een liedje in onze huwelijksmis, met 
een extra strofe opt einde, gebracht door twee vriendinnen met ook een hele mooie stem. Dank aan Anja en 
Goedele 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2003 
Kurt Michaux  
landen (Belgium)  
 
Hallo mooie meiden . Ik heb jullie muziek voor het eerst gehoord bij mijn broer en ik vind het de max .zoals 
jullie zingen , articuleren , de teksten , heel goed. als ik bij mijn broer in de auto ben staat er altijd een cd tje 
van jullie op . ik hoop iets terug te krijgen. groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2003 
jorunn  
bonheiden (Belgium)  
 
hallo ik ben heel trots dat ik dezelfde naam heb als een van de meisjes van lais ik ben ook grote fan van jullie 
kuskesook van mijn school en ik hoop jullie eens te zien  
kuskes van jorunn xxx (K) P.S kijk ens op msn dan weet je wat (K) betekendxx 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2003 
Ariane  
sint/kat/waver (Belgium)  
 
ik ben enorme fan van jullie en mijn zus ook ik vind dat jullie allemaal een hele mooie stem hebben vooral 



een warme stem ik vind het zoutvat een heel mooi liede maar de rest ook hoor ik hoop jullie ooit een live te 
zien kusjes en knuffelsxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2003 
helma verhoeven-jacobs  
cuyk (Netherlands)  
 
Op mijn verjaardag, op 30 maart was ik en mijn man en dochter in Diest. Kippevel, zo mooi.Waw, wat goed 
zeg! Ik heb 2 cd's van Lais en ik hoop dat de 3e er snel aan komt want die moet ik hebben. Ik hou ontzettend 
veel van a capella. Da's tenminste echt zingen! Ga zo door, jullie zijn kei goed. 
Helma. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2003 
Waggel  
Diest (Belgium)  
 
Geen commentaar; véél te goed voor woorden :o) 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2003 
Willemijn  
Bodegraven (Netherlands)  
 
Ik heb mijn nieuwste schilderij 'Monnik of soldaat' genoemd!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2003 
Knight  
Beveren-Waas (Belgium)  
 
Jullie maken godverdomme (sorry voor de uitdrukking) bangelijke muziek !!! 
 
Super veel succes en tot op een concert. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2003 
Judy  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Hallo, meiden van Laïs! 
Ik had jullie laatste cd al maar nu zag ik jullie voor 't eerst live (in Diest op 30-03). Al bij jullie eerste nummer 
kreeg ik kippevel. En na afloop had ik zo'n gevoel van: DIT WIL IK OOK!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2003 
Neneh | http://www.neneh.nl  
(Netherlands)  
 



Lieve meiden, wanneer komen jullie weer eens in het noorden van Nederland spelen, zingen en ons 
vermaken met jullie warme liederen en mooie stemmen? 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2003 
Candy  
wilrijk (Belgium)  
 
Hey,kwou nog effe zegge dak het echt super vind da jullie da op jullie website zetten da jullie tegen de 
oorlog zijn!!!!!! 
Kusjes en Groetjes!!xxxxxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2003 
Seppe Vernaeve  
Evergem (Belgium)  
 
kijk é mensen als ge Laïs ni kent dan is da een gat in ulder cultuur Laïs maakt echt wel de beste en ook 
echte muziek wat je in deze tijd ook niet veel vind... In mijn klas zeggen sommige wel eens Laïs ge luistert 
daar nu toch ni naar maar dat moedigt me juist meer aan om er naar te luistere het zelfs zo hoe meer ik 
luister hoe liever ik de liedjes hoor!!! Ik vraag me alleen af als jullie nog eens naar Evergem komen voor een 
concert?:s:s 
xxx-Sepp-xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2003 
kim cauchie | http://kim_cauchie@hotmail.com  
evergem (Belgium)  
 
is de a la capella cd nu al uit of nie ??? 
kan mij da iemand mailen ??? 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2003 
Candy  
wilrijk (Belgium)  
 
Komen jullie eigenlijk eens naar A'pen?Da zou echt de max zijn,ik zou der al ZEKER naar toe komen!!!!!En 
nog is,jullie zijn echt KLASSEVROUWEN!!!! 
kusjes en groetjes Candy!!!!xxxxxx... 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2003 
Jasper  
oostkamp (Belgium)  
 
er is geen betere groep dan Laïs, ik heb al vele keren naar jullie concerten gegaan in Nederland en werd 
elke keer betoverd door de goede muziek. Laïs, YOU RULE 
 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2003 



Edelacy BRUNEL  
Chelles (France)  
 
vous êtes superbes ! quand est-ce que vous retournez en France pour un autre concert? J'attends votre 
nouveau disque avec impatience. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2003 
Kaar  
Gent (Belgium)  
 
Man, Man ... Nathalie samen met Tom Van Laere ... BRRRRRRR kiekevlees. Da lied is niet te doen. 
Geweldig gewoon! groezels x 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2003 
Tári  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hey Laïs, het verbaast me dat de hele wereld nog niet van jullie gehoord heeft!! Jullie zijn gewoon 
fantastisch!!!!!!!!!!! (Al snap ik niet waarom niet iedereen dit vindt.) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2003 
kim cauchie | http://kim_cauchie@hotmail.com  
evergem (Belgium)  
 
waarom staat de reiziger niet op de a la capella cd ik vind het net heeeeeel mooi 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2003 
Etienne Heeren  
Zoutleeuw (Belgium)  
 
Ik heb jullie optreden in Sint-Truiden MOGEN meemaken en ik geniet er nog steeds van. Gewoon 
fantastisch!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2003 
Pria  
Utrecht (Netherlands)  
 
Ik had eerst nog nooit van hun gehoord en toen heb ik maar wat van hun gedownload om het maar gewoon 
eens te horen en ik vind het echt helemaal SUPER 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2003 
 
 
 
wanneer komen er nog eens nieuwe foto's ??? 



 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2003 
candy  
wilrijk (Belgium)  
 
OK!Eerst en vooral,jullie late zien da belgische muziek nie altij door zeveraars moet worde gezongen,mar 
da da ook door 3 superklasse vrouwen kan worden gedaan!!!Echt een vlaamse trots!!!!!xXxXx.... 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2003 
zino meeus  
puurs (Belgium)  
 
lais rules da zeg kik gelle ze echt de beste ik zen nog al nen grote fan van ulle dus als gelle nen nieuwe cd 
hebt moete mij is e-mailen 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2003 
Jeroen G.  
Tienen (Belgium)  
 
Hallo, 
Ik was er bij in St-Truiden (s'avonds) en ik heb er absoluut geen spijt van gehad. Ik wist niet wat me te 
wachten stond want ik kende jullie niet echt. 
Bv.: Ik had jullie niet herkent toen jullie daar buiten tegen die muur zaten in de prachtige lentezon. 
Het concert opzich was prachtig en jullie stemmen waren zo zuiver en puur. Ik werd als het ware 
meegenomen door jullie en genoot van de eerst tot de laatste noot, het uur was veel te vlug voorbij !  
Jullie stralen ook veel levensvreugde uit, dat bewees Annelies, houden zo ! 
Spijtig dat ik direct verder moest want ik had graag eens met jullie willen praten... 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2003 
{*~Birgit~*} | http://www.partyanimal.be/_snoopke_  
Bilzen (Belgium)  
 
Heey, Net terug van jullie optreden in Sint-Truiden het was echt zoo geweldig ! Was wel grappig toen 
Annelies de slappe lach kreeg :p Maar waaauuw, hoe jullie kunnen zingen :o ! Khoop dat jullie nog is een 
concert in de buurt geven want dan ben ik er vast en zeker weer bij dan en hopelijk weer op de eerste rij :-) 
Dikke kus ! Tot gauw [hoop ik !] 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2003 
Martijn | http://www.martijnvoigt.com  
(Netherlands)  
 
Al iets bekende over de ' NL 
-tour ? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2003 



Myrna  
kortenaken (Belgium)  
 
Joehoe ik ga straks naar jullie concert en 'k ben nu al poepzenuwachtig ik vind het heel fijn dat ik mee kan 
zingen met jullie liedjes nog veel suxes da da myrna 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2003 
Peter  
Middelburg (Netherlands)  
 
Zojuist een ramp over mij heen gekomen. Het concert van 18 april in Vlissingen komt te vervallen. Wat 
nu????? 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2003 
Vermeiren Georges  
Merksem Antwerpen (Belgium)  
 
grootse muziek zalig om naar te luisteren  
en eindelijk eens iets anders dan 10 om te zien toestanden ik zou zeggen dank u wel 
:-) 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2003 
Stefanue  
Brasschaat (Belgium)  
 
Meisjes van Laïs, 
 
Ik wil zeggen dat jullie muziek op en top klasse is! Telkens als ik jullie liedjes hoor, ga ik volledig uit de bol. Ik 
kan veel van jullie liedjes meezingen en dat vind ik heeeeeeel leuk!!!!!!!!! 
Echt heeeeeeeel goed !! Proficiat van een meisje die echt jullie muziek goed vind. 
Als jullie beginnen met zangles te geven, mag je altijd een seintje geven ;-) !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2003 
kim cauchie kim_cauchie@hotmail.com  
evergem (Belgium)  
 
eeeeeeey ik vind ulder muziek wreed goe 
ik luister veel naar uldr-er muziek prachtig 
 
x x x kim x x x 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2003 
grietje  
belgie (ruiselede in west-vlaanderen)  
 
het is gewoon prachtige muziek ik vind jullie gewoon subliem bye  
groetjes .... 



 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2003 
els  
zele (Belgium)  
 
Lais is fenomenaal,en mocht er iemand iets anders beweren (demorgen) ze weten niet wat ze zeggen. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2003 
Gwen  
Seynod (France)  
 
J'ai découvert Laïs lorsque vous êtes passées en France, à Cran-Gevrier (trèèèèès grande ville près 
d'Annecy, en Haute-Savoie). Ce n'est pas original, mais je vous est trouvées formidables! (comme 
beaucoup de monde, d'ailleurs). Je me suis empressé de me procurer vos deux CD. Je suis tellement sous 
le charme de vos chansons (et de vous aussi...) que je me suis décidé à me mettre à apprendre le Flamand 
(mais j'ai pas encore le niveau; je suis obligé d'écrire ce message en Français). Mes amis me prennent pour 
un fou... Mais ils sont habitués, avec moi! En bref, merci pour tout et pour le reste. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2003 
els  
alkmaar (Netherlands)  
 
ook ik vind de muziek van lais prachtig! 
ik wil graag weten of de muziek van lais ook uitgeschreven in partituur te vinden is , ik wil proberen om het 
driestemmig na te zingen is met mijn vrouwenkoor.groet van els 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2003 
nijntje  
(Belgium)  
 
elabaaaa ..  
wij hemme met chiro een volksdans op 't smidje.. zen er nog mense die diene kenne ? ik vin die supercool ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2003 
Drieke Vandommele  
Moorslede (Belgium)  
 
Yoew allemaal (& natturlijk Laïs), 
 
Ik vind Laïs FANTASTISCH!!!!!!! Ik ken de meeste liedjes vanbuiten en zing ze SUPERGRAAG!! Jullie 
hebben fantastische stemmen en kunnen PRACHTIG zingen!! 
 
Lieve groetjes, 
- 3ketjuh - 
 
*     *     *     *     * 



 
17-03-2003 
Aya Braem  
Bertem (Belgium)  
 
hey raistlin 
ik zat ook op rij 22, ik was die ene met die fluoblauwe broek aan en ik heb dreads (dreadlocks) .... uihm, 
misshien weet je nu wie ik ben ? 
- Aya - 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2003 
Raistlin  
Jette (Belgium)  
 
Wij komen juist terug van de concert in Leuven om 18u. (allo Aya, wij waren op rij 22 en jij ?): prachtig 
prachtig prachtig prachtig prachtig prachtig prachtig prachtig :-)))))) amaai ! wat mooie stemmen ... in zo'n 
mooie kerk ! Dus weten jullie het: Laïs is ook populair bij franstaligen :-) Viva België !  
Ja, ik zou wel ook graag iets weten over een nieuwe cd'tje ? 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2003 
Aya Braem  
Bertem (Belgium)  
 
kan er mij iemand zeggen wanneer de nieuwe cd üitkomt ??? dankje !! 
o ja, het concert van daarjuist in leuven om 6 uur was super ! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-03-2003 
elien  
scherpenheuvel (Belgium)  
 
hallo, 
Ik ben Elien (14 jaar) en sta echt gek van jullie muziek !! :) 
ik heb er altijd al van gedroomd om eens samen met jullie in het echt te zingen . 
Mijn vader zegt dan altijd(voor het lachen) dat ik wel eens men eigen cd'tje mag maken samen met jullie 
voor mijn verjaardag ! 
Ik ken al veel liedjes van jullie vanbuiten ! Het is echt fantastic !! 
veel liefs ELIEN.... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-03-2003 
ellen  
/ (Belgium)  
 
ik vind lais kei tof en ze moeten voort doen zoals ze bezig zijn dat is heel goed  
ik kom naar alle cocerten van jullie want ik ben jullie grootste fan van alle fans  
jullie zijn de beste groep die er bestaat 
 
*     *     *     *     * 
 



13-03-2003 
arno vansichen  
bilzen-mopertingen (Belgium)  
 
Ik geloof jullie antwoord op het platvloers veralgemenend artikel van de journalist van de morgen. als een 
directie zo'n grove leugens toelaat van z'n personeel, wie moet ik dan wantrouwen? Beste lais vrouwen ga 
verder, jullie motivatie komt van binnen! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2003 
Marta  
Madrid (Spain)  
 
Me encanto el primer disco de Lais. Tengo que ir a por los otros. Enhorabuena a las tres, unas voces 
estupendas, canciones preciosas y una gozada para los sentidos.  
-excuseer, mijn schrijflik vlaams is heel slecht maar alleen zegen PROFICIAT!- 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2003 
laura  
Overijse (Belgium)  
 
ik vindt jullie liedjes leuk maar alleen de franse liedjes vindt ik niet zo goed omdat ik geen frans kan. 
mijn juf die luistert ook naar laïs.  
ik g 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2003 
Kabyle | http://tarihant.multimania.com  
Lille (Rijsel) (France)  
 
J'ai découvert fortuitement Laïs il y a quelques années. A chaque fois que j'écoute leurs chasons je suis 
toujours émerveillé et brercé. D'aussi belles mélodies sont un pur bonheur!! 
merci à vous! 
Un admirateur des montagnes lointaines de Kabylie. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2003 
Erick  
Montpellier (France)  
 
Veuillez agréer mon plus grand respect. 
Voilà 2 ans que je vous ai découvert ,dans le rayon nouveauté d'une médiathèque, et que vos voix me font 
des frissons. Pour vous apprecier rien ne sert de porter une etiquette musicale sur soit, puisque j'ecoute du 
métal, du blues, du celtique, de la country et biesur vous..... 
Je vous souhaite de réussir sincerement, etant musicien (guitariste) j'aimerais beaucoup pouvoir vous 
composer une musique pour une de vos compositions originales.... Si cela vous dit répondez moi et je vous 
enverrai une maquette. 
 
Bye Bye  
 
Erick 



 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2003 
maya  
tienen (Belgium)  
 
eeey,wij doen bij toneel het zoutvat,kvind ulle muziek echt leuk..eigelijk kende ik jullie liedjes niet maar een 
vriendin van mij heeft twee cd's van jullie,en ik ga die nu lene en veel opzette...nog veel geluk...-xXx- 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2003 
Silke Leroy  
Geraardsbergen (Belgium)  
 
hey Jorunn,Annelies en Nathalie , 
wij hebben op school 't zoutvat geleerd, echt mooie liedjes dat jullie hebben. ik had wel al van laïs gehoord 
maar de muziek nog nooit echt gehoord. de juf had haar cd mee en we hebben 't zoutvat geleerd en naar 7 
steken geluisterd.Ik ben blij dat ik jullie muziek hebben gehoord want ik vind hem fantastisch!!groetjes, 
silke 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2003 
Jeroen  
Roeselare (Belgium)  
 
Het concert in de kerk van Handzame was een hoogvlieger; er was sfeer en de vertolkingen waren ronduit 
schitterend. Laat me toe een kritische noot toe te voegen; het optreden duurde niet langer dan een uur, wat 
ik véél te kort vind. Anderhalf uur zou perfect zijn geweest (zeker voor het prijskaartje!). De solozang van 
Ludo vroeg naar mijn mening naar instrumentale ondersteuning.  
Zo, dat is me effe van het hart, verder niks dan lof over Laïs en hun projecten. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2003 
Daniela (Dani) Ramiris  
Gent / São Paulo (Brazil) (Brazil)  
 
Hello señoritas from Laïs. 
I'm writting to you now to thank for the great concert you've gave in the church of Handzame last sunday. 
You must ask why don't I write this in dutch (like you said I have no accent just the "west-vlaams" one), but 
you know that for me writting is some much different.. much more difficult I must say!). I'm really glad this a 
Capella concert will be available in a Cd, it was just great to hear all these new songs in such a wonderfull 
way, you've already proved you were able to sing in very distinguy way, but with this now you prove the great 
talent you've have, I'm mean, singing in a church with no instruments but only your voice... definetly not for 
everyone! My "sister" was glad she had taken some pictures with you, she was tremeandeusly proud of it 
and couldn't talk about another subject the hole way home! Afterwards I was thinking about so many things 
I could have said to you all, but like I'm already used to, I always get some kind of "black-out" when I have to 
say something... I think it's pretty normal for human beens whom meet the artist they admire, you just don't 
wanna say stupid things, so the best way is just shut your mouth! Like the first time I met you, I just couldn't 
speak dutch no longer... 
So, I hope you have great succes in the coming albuns and concerts, and keep on doing the way you are 
used to, 'cause that's the way we like the most! 
Thanks for the kind way you treated me and for the pictures, this sympathy makes you all unic. 



Hasta la proxima! 
xxx, Dani 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2003 
De Gruyter Donald/joyce  
Brugge (Belgium)  
 
Hoi Dames,mijn dochter en ik hebben vanavond echt genoten van jullie optreden in de kerk van 
Handzame.Het was voor ons de eerste keer dat we het geluk hadden jullie aan het werk te zien(horen),t'was 
fantatisch en zoals alle mooie liedjes duurde jullie optrede dan ook niet lang genoeg voor ons,maar ik kan 
me wel voorstellen dat jullie uitgeput zijn na 2 optredes in 1 namiddag.Enig negatief puntje,als ik het recht 
heb deze te spuien, is het gemis van jullie oudere liedjes die mijn dochter en ikzelf meerdere malen per dag 
op onze cd-speler in pluggen.Maar ja,niet alle liedjes kunnen jullie naar voor brengen hé.Hopelijk tot gauw 
nog eens in de buurt van onze woonplaats. 
fans van verschillende leeftijd,42-10 jaar. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2003 
Reinout  
Gent (Belgium)  
 
Hoi Annelies, Jorunn en Nathalie, 
ik wil gewoon even kwijt dat jullie moeten proberen zich niet te veel aan te trekken van al dat gedoe in de 
media. 
Een hele boel 'folkies' blijft altijd achter jullie staan en jullie muziek is gewoon super. 
Blijf wie je bent ! 
Liefs 
Reinout 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2003 
Bo  
Kontich (Belgium)  
 
wow jullie zen echt fantastisch maar wanneer komt jullie nieuwe cd uit want kzit daar al veel te lang op te 
wachte ... xxx Bo 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2003 
 
(Cyprus)  
 
halo 
lais heeft een site dat de max,mega en supper cool is 
met de beste muziek en vooral de stem 
en de samenwerking 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2003 
janneke en annemieke boon  



poortugaal (Netherlands)  
 
beste jorunn, nathalie en annelies, 
 
wanneer staat er weer een tournee in nederland gepland? daar kijken wij heel erg naar uit . 
graag hadden wij iets meegemaakt van jullie minitournee vlaamse kerken, maar daar kwamen wij te laat 
achter. 
 
succes en hartelijke groet 
janneke en annemieke boon 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2003 
Valerie  
Hessen (Germany)  
 
Hey! j' habite en allemagne et j' aime Lais..  
cette page est tres interessant :) 
je connais lais depuis 1 annee ,et je suis tres heureuse que j'ai connu lais.  
J'aime aussi et la langue,mais malheureusement je ne peux pas comprend la langue :( .. peut etre vous 
visitez aussi l'allemagne et on peut voir ici une concert?  
salut Valerie 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2003 
nathalie  
diepenbeek  
 
Ik ken de muziek van Laïs nu nog maar 3 weken ,maar ik ben er helemaal weg van! Ze staan hier constant 
op. En binnekort moeten we bij frans een liedje bespreken en na belle gehoord te hebben wil ik geen ander 
meer kiezen. 
ik heb wel één probleempje,ik moet een biografie van 5 minuten hebben van de groep en vind niks over 
nathalie haar begin! 
Kan iemand me helpen 
een grote fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2003 
kingfish  
brussel (Belgium)  
 
Even mededelen dat Nathalie Delcroix haar verschijning tijdens het optreden van onzer aller admiraal 
freebee (AB-club 6 maart) adembenemend was. Wat een prachtvrouw en wat een prachtstem, ik ben 
verkocht.  
Wat niet wegneemt dat een beetje meer oefening met en van de de band geen overbodige luxe zou zijn... 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2003 
Tjeerd | http://www.t-m.nl  
Noord Brabant (Netherlands)  
 
Leuke muziek. Weer eens iets totaal anders. Ken jullie net. Ga zo door! 
 



*     *     *     *     * 
 
06-03-2003 
Johanna-Tindómerel  
(Finland)  
 
Hello, 
My friends from Belgium and Germany introduced your wonderful music to me. At first i was most interested 
in your version of Hedningarna's Tina Vieri (as Hedningarna has been one of my favourite groups for years) 
but I must say I've fallen in love with the whole Dorothea album and wish I could sing along in every single 
song. Thank you for this inspiring, wonderful music! It would be most wonderful to see you live in Finland 
one day. :) 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2003 
niels van den steen  
ninove (Belgium)  
 
goeie site  
laïs is the best 
doe zo voort 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2003 
Hans Beekers  
Deventer  
 
Wat een prachtige website. Graag zou ik eens naar een concert van Laïs toegaan, maar in de 
concertagenda kan ik niets vinden in de wijde omgeving van Deventer. Liggen er nog optredens in het 
verschiet in Nederland? 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2003 
Marike  
Overijsel (Netherlands)  
 
Even klagen, want zie ik net dat jullie in augustus in Eindhoven komen (als ik het goed zag) komen jullie in 
de vakantie. Eindelijk na 40 weken werken kan ik lekker op vakantie, maar mis ik wel laïs. Ach ja je kunt niet 
alles hebben, maar misschien is er in Ierland ook wel erg leuke muziek te vinden. We zullen zien, maar toch 
een beetje verdroeft dat ik eindhoven mis.  
Ik heb hier wel een leuke oplossing voor, kom een andere keer weer naar jullie buren. (Hedon zwolle, 
Burgerweeshuis Deventer, Gigant Apeldoorn zijn wel goede ideeën denk ik) 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2003 
Luk Sips  
Antwerpen (Belgium)  
 
Lieve Annelies, Jorunn en Nathalie, eigenlijk is het schandalig voor iemand die er in Gooik al bij was... Maar 
dit is de eerste keer dat ik jullie website bezoek. 'k heb er gezellig een uurtje in rondgedwaald. En vooral fijne 
herinneringen naar boven laten komen. 
tot ziens, 



Luk 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2003 
Henk | http://www.folkforum.nl  
Eindhoven (Netherlands)  
 
met verbijstering het tendentieuze morgen-artikel gelezen. maar ook de uitstekende reacties (die van jullie 
drummer was helemaal top). weet jullie gesteund vanuit nederland. lees ons artikel op www.folkforum.nl in 
de rubriek opinie.  
groet en sterkte, 
henk 
folkforum.nl 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2003 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
eeeeeeeeeeeeeeey I love muziek (vooral LAIS) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2003 
PATRICK VERMEIRSCH  
LOKEREN (Belgium)  
 
I LOVE LAÏS !!! EN IK BEN BLIJ DAT MIJN FAVORIETE RADIO ZENDER - RADIO 1 - DAT OOK DOET ! 
HET IS ERG MOEDIG OM EEN GEHEEL A CAPELLA TOERNEE AAN TE VATTEN WAT JULLIE 
KUNDIGHEID NOGMAALS BEWIJST. JULLIE ZINGEN ALS ENGELEN, TROUWENS JULLIE ZIEN ER 
OOK ALS ENGELEN UIT, IK DENK DAT IK OP ALLE DRIE EEN BEETJE VERLIEFD BEN !!! 
PRACHTIGE DAMES MET NOG PRACHTIGERE STEMMEN - OF OMGEKEERD VANNEIGENST !! 
LAÏS RULES !! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2003 
jens | http://users.pandora.be/lucsteeno/  
 
 
hallo 
 
leuke site doe zo verder kom zeker nog eens terug en u menu vind ik heel mooi gedaan proficiat + mooie 
foto's 
 
jens 
link : http://users.pandora.be/lucsteeno/ 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2003 
Cindy | http://www.lucsteeno.be  
(Belgium)  
 



prachtige site ! keep up the good work en nog veel succes gewenst ! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2003 
florence  
gent (Belgium)  
 
reactie op sallie:hoe moeten ze bewijzen dat ze NIET extreem rechts zijn? Ze hebben er alles aan gedaan. 
Er bestaat zo een woord als vertrouwen hebben in elkaar!!! Hoe zou jij reageren in hun plaats. Breek ze niet 
af,maar blijf ze steunen!!! En geloof niet alles wat de mensen zeggen, doen of schrijven want anders ben je 
een heel naif schaap! 
Voor mij is het in orde ik geloof ze! Probeer es in hun schoenen te staan en probeer hun dan beter te 
begrijpen!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-03-2003 
sallie  
aarschot (Belgium)  
 
ik las net de exuses van de mense van de morgen,als dat waar is zal ik mij ook exuseren maar of ik terug zal 
kunnen genieten van de muziek..zeker zal ik nooit meer zijn 
 
*     *     *     *     * 
 
02-03-2003 
sallie  
aarschot (Belgium)  
 
ik ben,of eerder was vrij grote fan van lais,ik zag ze op marktrock en ik vond ze echt goed,ik genoot van elk 
liedje en heb dan ook twee cd's gekocht,maar toen ik dat artikel las dat de meisjes vlaams blokkers zijn of 
zoiets in die aard kan ik het gewoon niet meer opbrengen om de cd nog op te zetten,ik zou er toch nimeer 
van kunnen genieten,en dat vind ik spijtig,zij waren echt wel de laatste van wie ik dit verwachtte 
 
*     *     *     *     * 
 
02-03-2003 
joel  
(France)  
 
je vous aime  
*     *     *     *     * 
 
02-03-2003 
peterurbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Tip voor de redactie van de Morgen. Als mensen beweringen doen over een (vermeend) lidmaatschap van 
de Laïs-dames van een verdachte groepering, breng dat dan als citaat en vermeld hun namen erbij. Willen 
ze die niet geven, dan moet je deze informatie niet gebruiken, hoe sappig ook. Daar voorkom je mee dat 
mensen ten onrechte beschuldigd worden én dat je later zelf diep door het stof moet wegens stommiteiten in 
je artikel. 
Groeten vanuit Fortuynland,  
Peter U 
*     *     *     *     * 



 
01-03-2003 
Jutta De Wever  
 
 
Hier is een interessante webpagina, zowel voor Lais en alle andere geinteresseerden ... 
 
www.dejimbe. com 
 
Zij brengen een combinatie van Iers / Afrikaanse muziek zowel instrumentaal als vocaal 
 
Enjoy !!!! 
*     *     *     *     * 
 
01-03-2003 
Jutta De Wever  
Dublin (Ireland)  
 
Op en top Vlaming hoor, maar de laatste 16 maand heb ik in Dublin doorgebracht. Ik heb toevallig een 
aantal vrienden jullie cd laten horen en ze waren er totaal weg van. Ik ga hun jullie Web pagina doorgeven 
en proberen de Nederlandse teksten zo goed mogelijk te vertalen. Ook ver van huis wordt jullie muziek 
geapprecieerd hoor ! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-03-2003 
Martijn | http://www.martijnvoigt.com  
(Netherlands)  
 
is d'r al meer bekend over de opnames van de nieuwe cd, waarvoor de tour in NL (dit voorjaar) toch is 
afgelast? 
 
Neen. Zodra er meer bekend raakt, wordt het aangekondigd op de site - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2003 
lise  
wetteren (Belgium)  
 
Ik vind het spijtig dat jullie zo bij deze hele zaak betrokken zijn (en dat soms zelf de echte fans aan jullie 
twijfelen ) 
maar vergeet niet dat hier ook "Die Hards" 
rondlopen die jullie altijd zullen blijven steunen  
lise 
P.S K'hoop snel een nieuw album in mijn C.D -rekje te kunnen steken  
*     *     *     *     * 
 
27-02-2003 
hady_from Iran  
sint truiden (Belgium)  
 
when i thought about music there were just 2 names in my mind, but now there is another name that made 
me to do my mind up-to-date. 
could I send a cassette of folk-music of Iran to you.And I would be glad if you just listen to it.Please if the 
answer is YES (please be yes) let me know. 



THANKS A LOT 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2003 
Jåk | http://www.folk.tk  
Waregem (Belgium)  
 
Onvoorstelbaar wat sommige mensen zich durven in hun hoofd te halen. Soetkin is in een ver verleden 
driemaal opgepakt geweest (en speelt nu in een Waalse groep, en geeft les aan alochtonen), ze speelt bij 
een folkgroep, en lap, meteen is alle folk verdacht. Ja, want folk is toch per definitie conservatief, 
behoudsgezind, eigen folk eerst als het ware !? Wel, die journalisten die zo'n onzin schrijven zouden beter 
eens luisteren naar de multiculturele muziek die Laïs en andere Belgische folkgroepen brengen. Olla 
Vogala integreert arabische muziek in pan-Europese folk. Tantra werkt met ethnische percussie. Kadril 
werkt in het project La Paloma Negra samen met Spaanse zangeressen. Wouter Vandenabeele speelt mee 
in het project Hamdallaye (met Senegalese muzikanten). Laïs speelt zowel Scandinavische als Italiaanse 
muziek. En zo kan ik nog een poosje doorgaan. Ik ben blij dat ik per toeval hier op deze site passeerde, en 
zal zeker een deel van jullie persbericht integreren op mijn www.folk.tk . En verder nog veel succes met de 
nieuwe cd waaraan jullie aan het werken zjin ! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2003 
Frederik Janssens  
Antwerpen (Belgium)  
 
Vraagje: ik schreef een stukje in het gastenboek. Daar was een vraagje bij. Of jullie het e-mail-adres van 
Soetkin Collier hebben? Dit hoeft niet in het gastenboek. Zouden jullie naar mijn e-mail-adres kunnen laten 
weten of jullie die info hebben. Misschien ook niet? 
 
soetkincollier@hotmail.com (bron: http://www.nekka.be/databank2.html) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2003 
Lotte Van Soest  
Essen (Belgium)  
 
HOI LAIS, 
zingend springend op...  
oh sorry ik zat nog even met jullie liedje in mijn hoofd, 
zeg, blijf zo voortdoen he 
Of ik overleef het niet!!!!!! 
zo ik ga nu verder met zingen! 
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag 
xxxxxxxxxxxxxxxLOTTExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
de weiden....... 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2003 
Frederik Janssens  
Antwerpen (Belgium)  
 
Ik heb me zeer geërgerd aan het weekend-artikel over Soetkin Collier, waarbij Laïs betrokken werd. Ik vind 
de actie van Staatsveiligheid schandalig. Iedereen moet beoordeeld worden op de eigen merites. Soetkin 
verdient alle lof voor haar keuzes: lesgeven aan allochtonen, zingen bij Urban Trad. De riooljournalisten van 



De Morgen geloven blijkbaar niet dat mensen zouden kunnen transformeren, veranderen. Zij zijn dus zelf 
conservatief. 
 
Ik heb een en ander geschreven. O.a. een brief aan Waalse vrienden om mee actie te ondernemen om de 
beslissing terug te draaien. ik wil dit bezorgen aan Soetkin. Hebben jullie een e-mail-adres van Soetkin 
Collier? 
 
Frederik 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2003 
Jade Dewyn  
Kortrijk (Belgium)  
 
Ik vind jullie liedjes zeer mooi, ik ben nog maar een keer naar een optreden geweest toen stonden ik en mijn 
vriendin vooraal dat was op krakrock in avelgem, misschien hebben jullie ons zien staan. 
Ik hoop dat jullie dit jaar nog eens dicht bij kortrijk in de buurt komen of in kortrijk zelf. 
 
Groetjes Jade 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2003 
Pieter Rommens  
Leuven (Belgium)  
 
Beste Laïs, 
 
Ik hoop dat deze lasterlijke mediarommel even vlug terug overwaait als hij begonnen is en dat de 
verantwoordelijken zich bezinnen over de draagwijdte van hun daden. Hierbij wil ik jullie bedanken voor de 
vele sfeervolle avondmomenten die jullie muziek me bracht en nog vaak zal brengen. 
 
doodgewone fan 
pieter 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2003 
Kareintje  
Boom (Belgium)  
 
eeeeeeeeeeeej meiden  
weet je wat ik vind???  
ne zeker... 
wel dat ik jullie muziek heel machtig en beestig vind... 
en mag ik ff iets vragen wanner komt julie nieuwe CD uit???? 
vraagske !!!! 
maar ik vind jullie echt wel machtige mensen zo'n groep komt gij geen twee keer tegen in u leven.. 
is het niet waar misschien??? 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2003 
Fritz Sundermann  
Vl. Brabant (Belgium)  



 
Een korte reactie op het bericht van André Van Eetvelt. 
 
Geachte Heer, 
Ik ben Fritz Sundermann, gitarist en co-producer van het tweede Laïs album. 
 
Ik begrijp uw bericht niet.  
De meisjes hebben nooit een politieke stelling genomen. 
In tegendeel! 
Ze hebben enkel gereageerd op onwaarheden, valse betichtingen en vooral een vorm van journalistiek die 
deontologisch totaal onverantwoord is. 
 
Iedereen mag Laïs goed vinden, kopen, naar onze concerten komen...wat dan ook. 
 
MAAR...niemand mag Laïs voor zijn (politieke) kar spannen, noch links noch rechts. 
Wij zijn met muziek bezig, niet met politiek. 
 
Als wij een benefiet doen, zoals b.v. Amnesty International is dat een gegeven van mensenrechten, dus 
zeker geen politieke daad! De rechten van de mens staan los van elke politieke overtuiging of elke vorm van 
levensbeschouwing. 
 
Inderdaad, het verstand komt met de jaren. 
Blijkbaar bent u dan nog wel heel "jong" 
Hoogachtend 
Fritz Sundermann 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2003 
femke crutzen  
nijmegen (Netherlands)  
 
Lieve Lais, 
Afgelopen zondag ben ik met een paar vriendinnen naar jullie concert geweest in de kerk in Tongeren.We 
hebben ontzettend genoten!Op weg naar huis kwamen we nog een andere fan tegen en we hebben jullie 
liedjes in de bus gezongen.Het was fantastisch! 
Bedankt, en we hopen nog een keer van jullie te kunnen genieten, 
 
Femke uit Nijmegen( Nederland) 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2003 
Chris | http://www.edusite.be  
St.-Niklaas (Belgium)  
 
Heeft er iemand een mooie wallpaper van Laïs? Mail me: info@edusite.be 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2003 
André Van Eetvelt  
Lubbeek (Belgium)  
 
Hallo meiden!! Aai!!! Erg hé dat alle soorten liefhebbers van Vlaamse volksmuziek jullie cd'tjes kopen ! 
Kunnen jullie de verkoop aan wie geen linkse sympathieën kan aantonen niet verbieden?? 
Zoveel platbroekerij !!! . Arme meisjes!! Zal ik nu maar volksmuziek kopen die niet door jullie gebracht is. 



Toch vriendelijke groeten . Het verstand komt nu eenmaal niet voor de jaren. 
 
De muziek van Laïs is er voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur, geslacht, taal, huidskleur, religie, enz. 
Het staat iedereen vrij om er zijn/haar persoonlijke muzikale interpretatie aan te geven. Niemand kan echter 
deze muziek opeisen, voor welke doeleinden dan ook. - mt 
 
Fragment lezersbrief van Ron Reuman - drummer bij Laïs - in De Morgen van 25/02/2003: 
'Blijkbaar is uw reporter zo goed op onderzoek geweest dat hij vergeten is om eens te kijken naar de 
samenstelling van de huidige muzikanten achter de meisjes. De bassist is getrouwd met een Kongolese, de 
gitarist is van joodse afkomst, de accordeonist is een Waal en ik ben van Nederlandse afkomst. Ook 
muzikaal zijn zij niet vies van een multiculturele cross-over.' 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2003 
ans  
(Netherlands)  
 
De tournee die nu - feb.mrt. in Belgische kerken gemaakt wordt is voor ons NET iets te ver weg. Komt Lais 
met dit programma naar Nederland? 
groeten,  
Ans 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2003 
Cesar  
buggenhout  
 
ik ben blij met jullie "open brief" en hoop dat alle kranten hem publiceren want als ik hier het gastenboek lees 
zie ik dat zelfs de echte fans twijfelen . 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2003 
emily brosens  
brecht (Belgium)  
 
ik vind lais kei leuk en ze kunnen goed zingen,  
ik ben al naar veel optredes geweest  
en het was allemaal heeeeeeeeeel leuk 
ik vind jullie kei goe tot het volgende optreden 
daaaaaaaag doe zo voort zou ik zeggen !!!!!! 
 
doei doei doei doei doei doei 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2003 
nathalie van Hulle | http://users.pandora.be/cisennat  
oostkamp (Belgium)  
 
Ik ben naar het optreden gaan luisteren in de Dranouter, ik vond het zalig, het was wel wat jammer dat het 
maar een uurtje geeft geduurd. 
Ik kan zo genieten van jullie muziek en 'k vond het jammer dat het al voorbij was. 
 



Groetjes en ik wacht al ongeduldig op jullie nieuwe CD. 
Nathalie 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2003 
Bianca | http://www.killthefans.tk  
Blankenberge (Belgium)  
 
hele mooie website en supergoeie muziek!!! ik hoop dat ik zeker nog eens naar een optreden van jullie kan.  
doe zo verder!! 
 
grtz 
bianca 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2003 
Steegmans Stefan  
Wellen (Belgium)  
 
Hoi Lais, 
(...) Ik vind dat de pers zich eigenlijk nie moet moeien met jullie privéleven. 
(...) Jullie zijn goed bezig, doe zo verder. 
Dag... 
*     *     *     *     * 
 
23-02-2003 
dolfijntje 2  
opwijk ( klein, ma plezant ) (Belgium)  
 
ewel, ik vin ulle muziek vree plezant, ma den eerste cd vin k toch nog altij beter as den tweede zenne. ma 
foert, doe zo voort, en dat er nog vele cd's mogen uitkomen. groetjes, en nog goe zingen eh!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-02-2003 
een grote fan | http:///  
buggenhout (Belgium)  
 
hey, 
ik ben een zeer grote fan van jullie ik hoop dat jullie zo nog lang voort doen dan kan ik al jullie muziek 
beluisteren echt fantastisch 
 
*     *     *     *     * 
 
23-02-2003 
flo  
gent (Brazil)  
 
ik hoop da jullie geen extreem rechtse meisjes zijn of jullie cd's viegen aan de kant. 
Goeie muziek of niet,buitenlanders moeten ook een kans krijgen. 
Ik hoop dat het niet waar is want ik ben al jaren fan!!! 
allesinds succes in de kerkjes 
*     *     *     *     * 
 



23-02-2003 
loesie | http://www.jeugdcursus.tk  
koolkerke (Belgium)  
 
ik ga al houw naar een optreden van jullie hopelijk is het heel mooi ik verlang er na 
 
*     *     *     *     * 
 
22-02-2003 
doeterniettoe  
VLAANDEREN boven  
 
zetten jullie enkel de reacties erin die jullie aanstaan ofzo? enkel die die in het voordeel van Laïs spelen??? 
alle daarmee weet ne mens dan al genoeg he! niet waar? 
 
Iedereen is welkom in het gastenboek van Laïs. Maar als gast moet je je gastheer - of gastvrouwen in dit 
geval - niet zonder reden in een slecht daglicht proberen te plaatsen. Gastvrijheid heeft uiteraard zijn 
grenzen - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
22-02-2003 
Luka / Davinia | http://partyanimal.be/shadowgirl  
Tienen (Belgium)  
 
aloha!!! wou gwoon ff zegge dat jullie héééél goeie muziek maken, eigelijk ben ik meer voor t hardere genre 
(zoals hard rock,punk,metal,gothic,fantasy,ska...) maar 'k vind jullie muziek gewoon fantastisch!!! vooral 't 
Zoutvat ... eniweej,k zou zegge : ga zo door!!! you rock!!! ;) byez -xXx- 
 
*     *     *     *     * 
 
22-02-2003 
Jan van den Berghe  
Brugge (Belgium)  
 
(...) Muziek zou de zeden moeten verzachten en het zou iedereen worst moeten wezen wat de achtergrond 
is van een goede muzikant. Wat telt is de kwaliteit van de muziek. (...) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2003 
wim de mol  
arc-wattripont (Belgium)  
 
ik heb niet veel te zeggen , enkel dat als ik naar jullie muziek luister , ik totaal van de plank ben en laten we 
hopen dat jullie nog lang blijven verder doen. ook de franstalige liedjes zijn zeer aangenaam en worden hier 
in wallonie geaprecieerd. thanks en de groeten vanuit wattripont .  
MIETE MOL 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2003 
Mr. Flowers | http://www.mjollnirsdestiny.tk  
Beringen (Belgium)  
 
Goeie muziek in Belgie, het bestaat blijkbaar toch nog !!! 



You girls ROCK BIG TIME 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2003 
Riesje  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Gewoon even om te zeggen dat ik erg genoten heb van jullie optreden in de kerk van Mariekerke...wat een 
sfeer! Ik vond het ook erg leuk dat jullie het publiek lieten meezingen. Ik hoop nog veel concerten van jullie te 
mogen meemaken, want ze blijven telkens de moeite! Doe zo verder! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2003 
Hans  
brakel (Belgium)  
 
Geachte meisjes van laïs, 
wat is dat nu weer voor bull om jullie te associëren met extreem rechts? (zie ter zake op 19/02/02). 
Ik heb de link niet helemaal begrepen.Eigenlijk wel, een ex-lid van jullie zou banden hebben/gehad hebben 
die in die richting wijzen.. 
In het hele verhaal vind ik het jammer dat jullie niet reageerden voor de camera.Al was het om dat gerucht 
voor eens en altijd de wereld uit te trappen. 
Voorts moet ik zeggen dat ik niet een hevige fan ben van jullie, maar ik jullie wel bijzonder apprecieer. Ook 
jullie samenwerking met 'Arno' vond ik geweldig. 
stevige groet van Hans. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2003 
geert gravez  
deurne (Belgium)  
 
Een tijdje terug zag ik een aangrijpende documentaire over de persoonlijke drama's die ontstaan zijn tijdens 
de jacht op communisten in het na-oorlogse Hollywood. Als ik nu de reactie van sommige "collega's", hoor 
die er als de kippen bij zijn om hun politieke correctheid te verkondigen en zonder blozen, ik wik mijn 
woorden, Soetkin Collier te verraden als een politiek gevaarlijk iemand, lijkt de Commissie McCarthy 
opnieuw geïnstalleerd. Voor de eigen verkoopcijfers gaat men blijkbaar nog altijd over lijken. De enige 
genuanceerde reactie die ik hoorde was die van Yves Barbieux. Arm Vlaanderen. 
 
Op de vraag of Soetkin Collier ons land kan vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, antwoord ik 
met 2 vragen: Heeft Wilfried Martens, die in zijn studententijd meermaals opgepakt werd bij acties van de 
radicale Vlaamse Beweging, ons land niet waardig vertegenwoordigd? Vertegenwoordigt Johan Van de 
Lanotte, die als jeugdige anarchist zeker een even dik dossier heeft bij de staatsveiligheid, ons land niet 
waardig? 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2003 
peterurbanus  
Goes (Netherlands)  
 
Hallo,  
Een vraagje. Die Soetkin die nu niet mee mag naar het Eurosongfestival, is dat dezelfde die vroeger nog bij 
Laïs heeft gezongen? 



groeten, Peter U 
 
Inderdaad. Ze verliet de groep in 1996 en werd vervangen door Nathalie Delcroix. Soetkin zong daarna nog 
bij Ambrozijn en is op 't ogenblik zangeres bij Urban Trad. Vorig jaar bereikte ze met de groep Oeda de 
finale van de Nekka-zangwedstrijd. 
Meer info over Soetkin Collier in het genuanceerde persbericht uitgegeven door Yves Barbieux op de 
website van Urban Trad en in alle Vlaamse en Waalse kranten, radio- en tv-stations - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
19-02-2003 
michele  
saint etienne (France)  
 
Hélas, toujours aucune date prévue dans nos contrées lointaines... 
Alors on fait connaitre le groupe à nos amis 
peut-être, ainsi, serons-nous bientôt assez nombreux pour réclamer un concert et être entendus, pour vous 
entendre ! 
Laïs, si le coeur vous en dit, on vous attend , notre porte forézienne vous est grande ouverte ! A "Sainté", la 
Salle Jeanne d'Arc, rue Jean Claude Tissot serait certainement ravie de vous avoir... 
Michèle et Roland 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2003 
Pascal  
Veenendaal (Netherlands)  
 
Mariekerke, 16 november 1800 hr, 
 
Wat een ongelooflijk concert. Dit is echt het mooiste van optredens wat ik van Lais heb gezien.  
Prachtige samenzang en de zang van Ludo kleurt er ook mooi bij. Het leukst vond ik dat jullie spontaan de 
kerk in liepen om daar ook liedjes te zingen. In het restaurant vond ik het al nodig om een compliment te 
maken voor uw muziek. En vergeet niet: in Amsterdam hebben ze ook mooie kerken om in op te treden!!! 
En nu weet ik het zeker: Jorunn ik ben verliefd op u :) 
Groeten uit Nederland, Pascal 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2003 
Davy | http://www.maxforums.org/spoon  
(Belgium)  
 
Ik ben al even een fervente Laïs fan (ik wacht zeer ongeduldig op jullie nieuwe cd), en heb jullie al live 
gezien, maar het concert in de kerk van Mariekerke was prachtig, jullie stemmen kwamen veel beter tot hun 
recht dan op bvb een festivalweide. Ik ga onmiddelijk zien of ik nog een kaart te pakken krijg om jullie 
nogmaals te mogen horen ;) 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2003 
Steve Noyelle | http://www.theeliotness.com  
Ieper (Belgium)  
 
'n dagje te laat, ik weet het, maar toch... Van harte gefeliciteerd Nathalie!!Een dikke zoen en nog veel mooie 
jaren! 
 
Steve. 



XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2003 
Marieke van Dijk  
Helmond (Netherlands)  
 
Gisteren hebben wij in Mariekerke (weer) van jullie mogen genieten. Een concert van jullie in een kerk sprak 
ons meteen aan; onbeschrijflijk vinden wij het hoe jullie stemmen (samen) klinken, wat een prachtige 
muziek! En dan gisteren een 4e stem erbij: subliem!! Bedankt voor de mooie avond in en super gekozen 
omgeving! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2003 
cesar  
buggenhout (Belgium)  
 
echt een prachtig optreden zondag in Mariekerke;voor mij was het hoogtepunt :in my heart , bijna solo 
gezongen door Nathalie ,maar ook de rest ws prachtig,alleen veel te kort. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2003 
Werner De Wael  
Gent (Belgium)  
 
Het concert in Mariekerke was inderdaad prachtig. Ook het decor en het invallende zonlicht maakten er iets 
speciaals van. 
 
Ludo's stem past perfect bij jullie! 
 
Het lied dat geschreven werd door de Radio 1 luisteraars en die jullie bewerkten, mag niet ontbreken op 
jullie nieuwe CD. 
 
Groetjes 
Werner 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2003 
Hilde  
Edegem (Belgium)  
 
Jullie optreden in Mariekerke was enorm goed! Ik geniet nog na! Jullie stemmen passen ongelooflijk goed bij 
elkaar. Ik genoot vroeger al van jullie muziek, maar het live-optreden was de top. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2003 
Nicolas filicic  
neuilly-sur-seine (France)  
 
Ik ben gisteren in Mariekerke voor het concert geweest. Dat was PRACHTIG! Ik ben met vrienden van 
België en van Frankrijk gekomen en iedereen was verbaasd. 



Ik denk dat dat is werkelijk interessant verschillende soorten van liederen te zingen : godsdienst liederen 
zoals folksongs en ook (zeer belangrijk) de liederen die jullie schrijven. 
Op die manier, jou werk verandert altijd. Ik was volgende jaar naar het concert aan L'Européen in Parijs 
gegaan. Dat was ook prachtig en nochtans helemaal verschillend (we hadden gezangen, getanzt...). Bravo! 
 
We geloven in jullie, succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2003 
Kim  
Antwerpen (Belgium)  
 
't concert in Mariekerke gisteren was weer fantastisch: prachtige omgeving, goede liedjeskeuze en toffe 
sfeer. Bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2003 
Jos | http://www.chrisdeburgh.net  
Borsele, zeeland (Netherlands)  
 
Heb laatst bij een tante en oom van mij jullie muziek ontdekt: Mooi, goed en tof! Ga zo door! 
 
Jos (m) 18 jaar 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2003 
Patricia Verelst  
Essen (Belgium)  
 
Wanneer komt er een nieuwe cd van¨jullie? Ik wacht er al heeel lang op.wanneer treden jullie eens op in 
essen of kalmthout of zo? 
xxxxxxxxjes patricia 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2003 
Jorg  
Schoten (Belgium)  
 
Het optreden in Mariekerke, het was gewoon ..., 'k heb er echt geen woorden voor. Echt prachtig. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2003 
kim  
evergem (Belgium)  
 
Ik wou nog eens zeggen dat ik het concert in evergem wreed mooi vond!!! 
WANEER KOMT NU EIGENLIJK DE 3DE CD UIT 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2003 



Petra Van Daele  
Brugge (Belgium)  
 
Nathalie, 
 
Proficiat met je verjaardag! Hopelijk was het een fijne dag 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2003 
Shirin Eimermacher | http://fan.clubs.nl/lais  
Gent (Belgium)  
 
Nathalie, 
 
Na Jorunn een weekje geleden en gelukkige verjaardag te wensen nu ook voor jou: gelukkige verjaardag. 
Doe vooral zo verder, want Laïs is echt prachtig! 
 
Groetjes, 
 
Shirin 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2003 
kinnart martine  
linter (Netherlands)  
 
Hoi toffe meiden met stemmen die rust en stilte brengen. Bovendien geven jullie de klassieke muziek een 
nieuw elan, doe zo zeker verder, ik zit nu al af te tellen voor het concert in St.Truiden 23/03. Heel veel 
succes en fun met jullie tournee 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2003 
Hauglustaine Jacques  
Heusy (Belgium)  
 
Bonjour, 
 
J'ai découvert votre groupe l'année passée aux "Nuits Celtiques" à Grivegnée en province de Liège. 
 
J'ai adoré! 
 
J'ai acheté vos CD, mais j'aimerais vraiment vous revoir sur une scène en Wallonie. 
 
Sur le site, je n'ai pas vu de dates. Dès qu'il en a une de prévue, j'aimerais être prévenu. 
 
Merci. 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2003 
Tina Cumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Nathalie, 



 
Ik wens je een prachtige verjaardag toe! Geniet ervan! Nog veel succes met alles, een goede gezondheid, 
... 
 
Groetjes, 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2003 
anna  
roermond (Netherlands)  
 
hé Annelies, 
Heel erg gefeliciteerd met je verjaardag. Ik heb sinds kort pas van laisc gehoord via m'n zussen en ik heb nu 
al 2 CD's. Echt leuk jullie muziek! Nog veel succes met lais. 
groetjes Anna 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2003 
Liseke  
Merelbeke (Belgium)  
 
'k Weet da'k een paar daagjes te laat ben (foei foei), maar toch Jorunn, wil 'k je nog een fantastisch 25ste 
jaartje wensen... Gelukkige verjaardag!!! Knuffel, Liseke 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2003 
Tineke  
Lennik (Belgium)  
 
Proficiat met deze site. En tevens ook een gelukkige verjaardag aan Jorrun en Nathalie!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2003 
Vanhengel Jan  
Genk (Belgium)  
 
Voor Jorunn iets te laat, 
Voor Nathalie iets te vroeg, 
 
maar evenzeer van ons 4-tjes een zeer gelukkige verjaardag gewenst en  
VOORAL een zeer goede gezondheid en tot zeer binnenkort ...hopelijk 
 
Eleni,Jan,Christof en Dimitri 
Vanhengel 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2003 
Roelof Breinburg  
Nijmegen (Netherlands)  



 
Hoi schone dames ik ben niet echt een folk fan te noemen ofzo hoewel ik wel dead can dance ,dulce pontes 
en een cd van die Bulgaarse dames heb maar ik vind jullie muziek echt geweldig en jullie weten hier mee 
vele snaren bij mij te raken dus ga zo door alstublieft verder wilde ik vragen of jullie ook een keertje in 
nederland te bewonderen zijn 
Met veel liefde XXX 
Roelof 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2003 
Peter Decroubele  
Gent (Belgium)  
 
Het 'a la capella'-concert meegemaakt in Dranouter. Awel, bij momenten indrukwekkend. Nog eens het 
bewijs dat deze vier stemmen van het beste zijn dat België te bieden heeft. Zeker ook Ludo Vandeau, zwaar 
onderschat, die man. 
 
Drie absolute hoogtepunten: het kerkstuk in het begin, 'Belle' en het nummer over Jeruzalem. 
 
Na 't concert toevallig nog met de oom van Nathalie in het Folkcentrum gezeten. Had graag nog eens 
Nathalie zelf gesproken. 
 
Zeer aangename namiddag in het lyrische Dranouter! 
 
Tot gauw! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2003 
marjan françois  
dendermonde (Belgium)  
 
ik heb nog maar 1 concert van jullie meegemaakt maar het was echt super! Vooral 't smidje omdat het ook 
nog iers getint is, een van mijn andere favoriete muziekgenres. Een dikke proficiat en doe zo 
voort!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2003 
Goemaere Matthieu  
Godewaersvelde (France)  
 
Salut Annelies, Nathalie et Jorunn! 
Je reviens du concert 'a la capella' 
de Dranoutre et j'ai du mal à m'en remettre c'est époustouflant ! Félicitations et bon courage pour la suite 
j'espere vous revoir bientôt.La seule chose que j'ai regretté c'est de n'avoir pas pu vous voir après le concert 
pour un petit autographe... 
Ca sera pour une prochaine fois!! 
Continuez comme ça! 
Amicalement Matthieu 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2003 
Pedro  



Loker (Heuvelland) (Belgium)  
 
Beste laïs en Ludo, 
jullie optreden in Dranouter super-fantastisch, ik heb daar maar één iets op te zeggen : doe zo verder.  
*     *     *     *     * 
 
10-02-2003 
Deknock Kathy  
Heuvelland (Belgium)  
 
Hoi, 
Ik ben gisterenavond naar Dranouter geweest naar A LA CAPELLA.Het was prachtig en zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Hopelijk komen ze nog eens naar het Folkfestival in Dranouter.Saluutjes en hopelijk tot vlug. groetjes Kathy. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2003 
Shirley  
Herzele (Belgium)  
 
Heykes !! 
Ik ben Shirley, ik ben 15 jaar en ik ben zot van Laïs !!!!!! Hun muziek is keigoed !!!! 
Ik hoop dat jullie nog lang blijven voortdoen zoals jullie nu bezig zijn !!! Gewoon hemels !!!!!! 
vele groetjes van een mega-Laïsfan xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2003 
Hanne  
Waregem (Belgium)  
 
Hoi Annelies, Nathalie en Jorunn, 
ik wil nog eens zeggen dat ik het concert in Dranouter mega-super-goed vond. Ik vind het fantastisch hoe 
jullie toch zo eenvoudig blijven terwijl jullie overal bekend zijn. 
Folkige groetjes van Hanne 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2003 
Hanne  
Waregem (Belgium)  
 
Yo Lais, 
Ik ben juist terug van het a la cappella-concert en ik vond het fantastisch!!!! Misschien heb je mij zien zitten, 
ik was het meisje met de rode trui en de kleurrijke sjaal. O ja, moest er iemand van jullie 3 ziek zijn ik wil 
gerust inspringen hoor!!! 
Groetjes Hanne 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2003 
jasper  
watou (Belgium)  
 
jullie muziek is niet meer normaal het is hemels zelfs nog meer . ik was in dranouter in de namiddag ik kon er 



niets aan doen maar de tranen kwamen in m'n ogen .  
 
 
ps : je kan soms niet een poster opsturen zowel zend een mailtje zo kan ik m'n adres geven  
 
slutjes veel liefs en succes van jasper 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2003 
puck  
belgium (Belgium)  
 
jullie groep is egt cool. 
ik heb 2 cds en DOROTHEA is egt helemaal 
te gek. 
ik zo graag eens naar een concert willen,maar ik ben steets te laat voor de kaartjes. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PUCK 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2003 
machteld  
deurne (Belgium)  
 
hallo,  
ik zoek zoveel mogelijk artikels, websites, titels van boeken,... over laïs !!! Ik moet voor muziekesthetica een 
scriptie schrijven en ik heb lais gekozen, vooral over de nummers "belle" en "tina vieri" heb ik info nodig !!! 
Iedereen die informatie heeft, het maakt niet uit als het maar iets met lais te maken heeft, mail het mij door 
aub !  
 
dankuwel, groetjes, machteld 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2003 
Daniel Kasmeroglu  
Berlin (Germany)  
 
Hallo, ik ben Daniel van Berlin. Door een toeval hoorde ik eenige stukjes van jullie en ik dacht alleen een 
woord: Geweldig. Bijzonders de kettingzang en de gevoelige intonation bevalt me erg goed.  
 
For the case that nobody undestands my dutch text (it's a long time ago since I was in netherlands) here's 
the english one: 
Hi, I'am Daniel from Berlin. Coincidently I've heard some tracks of you and the only thing I thaugt was: 
Phenomenal. Especially the canon and the emotional intonation sounds great. 
 
btw. is there any chance that Lais will go on a concert in Berlin ? 
 
Ciao 
Kasimir aka Daniel Kasmeroglu 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2003 
DEROM Robert  



5640 METTET (Belgium)  
 
Ik ben franstalig van opvoeding, belg van ziel, ik woon in de Provincie Namen, ik ben 53, ik begin pas uw 
melodies te leren kennen. Ik vind het merkwaadig, tout simplement merveilleux. Ik hoop dat ik een dag toch 
een van uw optredens zal kunnen meemaken. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2003 
Boke  
Kontich (Belgium)  
 
ik vind elle muziek de prachtig en toffe leuke soms ontroerende teksten iedereen vind da kik nen rare smaak 
van muziek eb ma ik e vind elle gewoon kei goe en khem een optrede van elle gezien en da was eel goe en 
khem ook elle twee cd's alle kgon stoppe kusjes en hugs xxx Boke 
 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2003 
lise  
wetteren (Belgium)  
 
Een welgemeende gelukkige verjaardag aan één van de 3 beste stemmen uit dit kleine belgieland(wie die 
andere 2 stemmen zijn is zelf in te vullen;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2003 
peterurbanus  
Goes (Tokelau (NZ))  
 
Allereerst gefeliciteerd met je 24ste (?)verjaardag, Jorunn. Begrijp ik het nu goed dat julder niet in Vlissingen 
en Middelburg komen optreden dit voorjaar? Ik hoop dat jullie ook eens naar 't Beest in Goes komen. Dan 
beloof ik dat jullie voor de verandering eens een keer echt lekker eten krijgen, ondanks dat je in Nederland 
bent. 
Peter 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2003 
Floor Fagel  
Driebergen (Netherlands)  
 
Hoi Jorunn, 
Wat een mooi concert was het in Evergem! Ik hoop dat je er ook tevreden over was.  
Ik wens je alsnog een gelukkige verjaardag. 
In mijn gedachte ben ik vandaag veel bij je geweest. Aan de ontbijttafel hebben wij a capella een 
verjaardagsliedje voor je gezongen. 
En nog even een vraagje... hoe oud ben je nou eigenlijk geworden? 
Liefs, Floor! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2003 
Shirin Eimermacher | http://lais.clubs.nl  
Gent (Belgium)  



 
Beste Jorunn, 
 
Ook van hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag! Doe vooral zo verder, jullie muziek is gewoon fantastisch! 
 
Groetjes, 
 
Shirin 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2003 
Henk-Jan  
(Netherlands)  
 
Jorunn, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog heel veel jaren in goede gezondheid gewenst. Ik 
hoop dat je ook dit jaar weer in Nederland te beluisteren en te bewonderen bent! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
ibi cauchie  
evergem (Belgium)  
 
halo ik ben naar jullie concert geweest en het was dus echt prachtig ik zzou er wel 1000000000 opnieuw 
naar kunnen luisteren  
en ik weet dat julie mij hebben gezien ik zat daar in een heokje met een groot meisje en een klein miesje en 
dat klein meisje was mijn nicht en kan niet stil zitten ze moest altijd zitten lachen en na julie concert zijn wij 
naar achter in de kerk geweest en kwam natalie naar biuten en we vroegen of ze wou tekenen en teon 
kwam joren en anelies en ik vind joren de tofste en ze heeft geschreven liefs joren daaaaaaaaaaaaaaaaaag 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
sanne  
zoersel (Belgium)  
 
hoihoihoi, 
morgen wordt mijn broertje/ zusje geboren... het is wel tof dat da op uw verjaardag is... 
en natuurlijk gaat die evenveel zangtalent hebben gelijk gij. 
bij deze: gelukkige verjaardag 
xxx sanne 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
Els  
(Belgium)  
 
Ik denk dat het ongelooflijk is dat iemand die oude(re) liedjes nieuw leven inblaast en daarin zijn deze 
meisjes zeer goed. Soms zelfs beter dan het originele nummer... Proficiat!! 
Ik heb jullie bezig gezien op Rock Werchter en op de Bogerfeesten en kan niet wachten om jullie nieuwe 
werk te horen a capella. Maar komen jullie niet in Antwerpen?!  
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
 



(France)  
 
tien c marrant il n'y avai pa encore de francais dans ce livre donc j'inogure et je suis ravie de le faire!! 
je voulai juste laissé une petite trace de mon passage pour vous dire que j'apprécie vraiment votre musique 
et que ce que je trouve aussi particulierement beau c'est la voie masculine qui apparait de temps en temps 
dans vos chants en tout cas merci d'émerveiller mes oreilles bien a vous line 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
Jimmy | http://www.music-jimmy.be.tf  
(Belgium)  
 
De eerste keer dat ik Laïs Live zag was onlangs (02/02/2003) in Evergem.  
Vond het jammer dat er weinig liederen werden gezongen uit Laïs en Dorothea. Maar ja, het was accapella 
dat zal waarschijnlijk de reden geweest zijn waarom wij zoveel nieuw rond onze oren kregen. My all time 
favourite: 't Smidje uiteraard. My favourite Laïs: Jorunn  
:) 
groetjes 
 
Jimmy 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
Tom  
(Netherlands)  
 
Ik zag ze op werchter. Prachtig setting.(Belgie) 
Ik zag ze op Lowlands. Groot podium. Met walk like a Egyptian. Verrassend. Maar minder intiem. En nu de 
kerk. Prachtig idee. 
Hoop dit jaar op een plekje op Lowlands. Hebt daar prachtige tenten voor dit soort optredens. Bijvoorbeeld. 
Maar blijf vooral doorgaan. En een reactie is altijd welkom. Keertje backstage of een keertje slipjes rapen 
van het podium. hhahahahaha. 
 
Greetz Tom 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
Guy  
Tessenderlo (Belgium)  
 
Vraagje: waarom staat er een Nederlandse vlag bij de taalkeuze en geen Belgische? 
 
De vlaggen staan symbool voor een taal. Het Belgisch is geen taal, het Nederlands wel - mt. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2003 
Tina Cumps  
Gelrode (Aarschot) (Belgium)  
 
Jorunn,  
 
Ik wens je een prachtige verjaardag toe! Veel succes nog met `a la capella´, met de nieuwe cd en met alles 



daarbuiten. Geniet van alles wat je doet! 
 
Groetjes, 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2003 
Petra  
Brugge (Belgium)  
 
Jorunn, 
 
Hartelijke gelukwensen bij je verjaardag! Maak er een fijne dag van. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2003 
henk en christine  
bassevelde (Belgium)  
 
Oh ja; dat had ik gisteren nog vergeten vermelden: we hadden het geluk op de tweede rij te kunnen zitten en 
daardoor een schuin oogje te kunnen houden op de Vlaamse miniuster van Cultuur die (naar behoren?) op 
de eerste rij was gezeten. Hij moet toch wel enorm moe geweest zij als hij tijdens jullie fantastische optreden 
geregeld in slaap dommelde! Maar trek het jullie niet aan hoor; want die andere 299 bezoekers zijn vast en 
zeker klaar wakker gebleven! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2003 
De Sadeleer Sabrina  
Nieuwerkerken (Aalst) (Belgium)  
 
Lais ik vind jullie muziek gewoon de max wij hebben al een par cd's van jullie en vinden die prachtig.ook 
hopen wij nu een ticket in de wacht te slepen voor jullie tour in leuven want dat zouden we met alle plezier 
willen zien ook wou ik nog meedelen dat we onze dochter geboren op 21 juli 2000 lais genoemd hebben 
hopen vinden jullie dat een eer maar wij hebben jullie leren kennen terwijl ik in verwachting was en bij deze 
gelegenheid zochten wij naar een toffe en speciale naam dus bij deze. ik wil gewoon nog zeggen doe zo 
voort. en hopelijk tot in Leuven groetjes en snoetjes sabrina,danny,lais en tjorven. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2003 
henk en christine  
bassevelde (Belgium)  
 
Ook wij hebben enorm genoten van het prachtige optreden zondagmiddag in Evergem; eigenlijk hadden we 
wel zin om 's avonds weer te gaan luisteren. Maar al nagenietend was het toen al kwart voor zes; dus te laat. 
Veel succes verder met vieren en prettige verjaardagen! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2003 
annelies  
kortessem (Belgium)  



 
ik ben lais al van in het begin aan het volgen en deze meiden bekoren me iedere keer meer en meer. Blijf zo 
verder doen!!!  
Nathalie, Jorunn; een dikke proficiat enne vier ze... 
Liefs, annelies 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2003 
Sabrina  
(Netherlands)  
 
Hey Nathalie en Jorunn 
 
Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. 
Komen jullie nog een keer weer met een concert in nederland? 
Groetjes Sabrina. 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2003 
lise  
wetteren (Belgium)  
 
ik was gisteren ook in evergem(hallo bart en sofie van op de 1ste rij ,ik zat op de 2de rij achter je )ik denk dat 
Lais het liedje "kabouter Kiekeboe" speciaal voor jullie gezongen heeft ,...  
Heel mooi concert,prachtige liedjes  
Ik hoop dat de C.D er sneller komt dan jullie zelf denken (toffe uitspraak Jorunn;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2003 
Dieter | www.mobar.v3.be  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Nathalie, en héél gelukkige verjaardag toegewenst! Ge moet wete, als er één is waar ik ne voorkeur aan 
geef, zijde gij het wel, zenne! Als ge héél misschien (en da ou ik gewoon FANTASTISCH vinde!) mij 
herinnert, op Krakrock stond ik redelijk vooraan mee ne rooie pull en zonder het te beseffe keekt ge récht in 
mijn oge en ijt ge beginne glimlache...ik smolt natuurlijk, ma kom...mercikes!!!! 
Dieter xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2003 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Beste Annelies, Nathalie, Jorunn en Ludo, 
 
Het concert van gisteren was fenomenaal, schitterend!!! Ik ben nog steeds aan het nagenieten. Bedankt en 
tot in Tongeren! 
 
Groetjes, 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 



 
03-02-2003 
Robin  
Boezinge (Belgium)  
 
Allokes allemaal, jullie kunnen dus wel vree goed zingen é!! En als je tijd hebt moet je maar eki een 
optredentje doen in het boeregat Boezinge (niet ver van ieper), 
Blijf zeker zingen tot dat iedereen weet hoe goed jullie kunnen zingen,...  
Anders nog de groetjes van Robin en vrienden en vriendinnen en vele kusjes... 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2003 
Woow  
(Belgium)  
 
Wat ik al wist, is op de Nachten nog maar eens bevestigd: 
Nathalie, u bent de mooiste en meest inspirerende vrouw van Vlaanderen en ver daar buiten 
Leve Nathalie, Leve de Admiraal en natuurlijk ook leve Laïs 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2003 
Sofie en Bart De Schepper  
Evergem  
 
Wij zijn die kindjes van de eerste rij. Zal het liedje van Kabouter Kiekeboe op de nieuwe cd staan ? 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2003 
Frits  
Gent (Belgium)  
 
Één woord: SCHITTEREND! 
 
Meer hoeft dat niet te zijn! Ik ben overtuigd dat de andere Lais-lijsters mijn ode met meer detail gaan 
aanvullen. 
 
Annelies, Nathalie, Yorunn, Ludo: een dikke en welgemeende proficiat voor een fijne zondagnamiddag! 
 
(God weet dat ik jullie engelenzang nu nodig heb! ...) 
 
Frits Dumortier 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2003 
Django  
Ninimesie-city (South Africa)  
 
Hi ,  
I was @ the concert this evening in Evergem. 
Nice performance. 
Thanks for all, 
Dj@ngo 



 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2003 
HOCINE ET BRIGITTE  
ROUBAIX (France)  
 
Malgré la neige nous avons pu nous rendre dans les flandres pour vous écouter........ 
nous avons été emballés par vos voix...... 
un peu étonnés du choix des chansons . 
le fait de chanter dans une église en est peût 
être la raison... 
sinon rien à dire.... BRAVO !!!!!!!!!!!! 
esperons vous revoir une prochaine fois dans une de vos tournées..... 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2003 
karolien  
gooik (Belgium)  
 
hey, 
wanneer komen jullie in gooik optreden. 
wij hier zijn enorme fans van jullie. kom vlug eens af, e. 
LAÏS IS THE BEST !!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2003 
Paul Maes  
Denderwindeke (Belgium)  
 
Schitterend concert zondag 2 februari in de St-Christoffelkerk van Evergem. 
Eén vraag toch. Zou het geen goed idee zijn om het publiek (zoals in de mis!) de teksten van de liedjes te 
bezorgen? Hoewel de akoestiek van de kerk me erg goed leek, denk ik toch dat de meerderheid van de 
luisteraars maar de helft van de teksten kan volgen. Slechthorenden, zoals er naast mij eentje zat, kunnen 
helemaal niet volgen. En soms is dat zonde, bijvoorbeeld bij het liedje over de drie jongentjes die het graf 
van hun moeder bezoeken. Naar mijn gevoel zou het de betrokkenheid van het publiek bij het concert sterk 
verhogen als men een A4-tje had met de teksten op. 
 
We blijven jullie volgen. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2003 
berwouts elien  
evergem (Belgium)  
 
beste lais, 
zou het mogenlijk zijn om op de website een paar liedjes te zetten waar we naar kunnen luisteren?jullie 
concert in evergem was super!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2003 
Anoukje  



overal en nergens (Belgium)  
 
kvind jullie liekes echt wel keigoe!!! kben ook naar jullie optreden op Sint-Bavo geweest twas wa mega 
cool!!!!!!! Johrunn, kvind u echt de max!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
-xxxxxxxxxxxxxxx-jes 
kzou zeggen, doe zo voort!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2003 
brigitte et hocine  
roubaix (France)  
 
nous venons de découvrir votre musique 
quel régal , nous l'écoutons en boucle , surtout ma femme...nous habitons prés de la frontière que nous 
allons prochainement franchir pour venir vous écouter.... 
nous avons grace à vous appris a apprecier votre langue ........ tout à votre honneur..... 
continuez à nous charmer..... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2003 
Mark De Lamper  
Kalmthout (Belgium)  
 
Ik heb een vraagje komen jullie aub is terug in Kalmthout optreden? Ik heb jullie vorig concert gemist dus... 
Ik vindt jullie teksten echt mega! Ik leef er helemaal in op! 
x x x 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2003 
annabelle pauwels  
zelzate (New Zealand)  
 
echt waar u muziek u stem de teksten zijn gewoon prachtig,ik kom bijna naar elk optreden en op elk 
opterden begin ik bijna te huilen want jullie liedjes zijn heel emontineel en zit iets achter.. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2003 
lise  
wetteren (Belgium)  
 
nog een keer slapen en ik zie ons 3 nachtegalen voor de 2de keer live (in evergem ) 
ik kan al niet wachten... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2003 
lucske  
brussel  
 
wanneer komen julie nog eens naar Brussel 
? Dan kan ik eindelijk nog eens met mijn  
Bolleke naar een concert. Julie zijn nml. 



onze grootste gemene deler op muzikaal vlak. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2003 
Tiffiny Bjorkman  
Chicago (United States)  
 
I just got back from a vacation in Belgium, and heard one of your songs on the radio. My friend, Dirk, told me 
about your group, and i have fallen in love with your music. Such a wonderful combination of your heritage, 
music and modern day music style. I commend you on a wonderful job. I hope to be able to purchase your 
album, and memorize it. :D...  
 
Tiffiny 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2003 
Loes  
Kaprijke (Belgium)  
 
drie fantastiche stemmen, prachtige muziek en songteksten waarvan je kan rillen... wat willen we nog meer? 
bedankt voor dit alles!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2003 
warre | http://www.geocities.com/warre78  
gent (Belgium)  
 
hei lise, het lieke is van neil young en heet 'After The Gold Rush' ( het staat trouwens op zijn gelijknamige 
plaat) , wreed schoon lieke en ontroerend schoon gebracht door laïs . ik was er ook bij en heb van de ganse 
avond genoten . ik kijk uit naar de nieuwe cd ; de nieuwe liekes waren veelbelovend . greetz vanuit t 
gentsche , warre . 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2003 
tine  
stekene (Belgium)  
 
'llo 
wanneer komt jullie nieuwe cd uit ??? 
komen jullie ook eens een concert zingen in stekene ???? er wonen daar een paar zeer grote fans van jullie 
!!!! 
voor de rest .. doe zo verder  
WE LOVE YOU!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2003 
Joerg | http://www.joerg-fischer-berlin.de.vu  
Berlin (Germany)  
 
Hi! 
Yesterday I found your CD Dorothea for 2.96 Euro. 



I had a look at the booklet and thought it looked nice (there was a double bass!) 
When I listened to it at home, I was quite overwhelmed. Such close harmonies are not heard very often. 
Keep on the good work (and visit Berlin)! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2003 
sigi roels  
antwerpen (Belgium)  
 
Toevallig in een cd speler gehoord en vanaf dat moment verkocht. De stemmen en de teksten die ik soms 
voor geen meter versta en dat soms ook zo wil houden. Ik kan een cdtje van Lais altijd opzetten in welke 
gemoedstoestand dan ook. Ik zou alleen graag weer genieten van een nieuwe cd. Ik heb alweer zoveel 
leuke nieuwe en oude nummers gehoord op de concerten die ik heb bezocht. Doe maar snel hoor. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2003 
Lise  
Merelbeke (Belgium)  
 
Ik ben gisteren naar jullie optreden in Sint-Bavo geweest en 't mag dan 'een speciaal concertje' geweest zijn 
na een aantal maanden... 't was echt waar ZALIG PRACHTIG!!!!!!!!!!!!!!!! 'k Vond 't ook ongelooflijk plezant 
dat 't allemaal zo spontaan was... aja, vraagje... da liedje (in 't Engels) waarvan dat 't begin eerst een beetje 
foetsie was... oe noemt da?  
Voort doen zoals nu, eh, want 't is echt we vree sjiek!!! Knuf, Lise 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2003 
saarthje  
(Belgium)  
 
heyzzzzzzzzzz 
 
ik ben dus saarthje en ik vind jullie muziek heeeeeeeeeeeeeel goe !!! 
doe dus zo voort é 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2003 
Tess  
Haarlem, Noord Holland (Netherlands)  
 
Hey! 
Wat jammer! Ik kwam er net vorige week achter dat jullie concert in de Kleine Komedie te Amsterdam niet 
doorgaat. Jullie gaan dan de studio in, da's wel weer leuk om te horen. 
Willen jullie het mij laten weten als jullie toch nog een keertje naar Nederland komen (in de buurt van 
Haarlem en Amsterdam)? Alvast bedankt! 
Veel liefs van Tess 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2003 
Chrisje  
Meerdonk (Belgium)  



 
een vraagje, wanneer komen jullie nog eens in het Waasland optreden? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2003 
flo  
gent (Brazil)  
 
hoi,ik ben nu bijna achttien en luister al 3 jaar (tot grote ergernis van mijn zus) bijna elke dag naar jullie 
cd'tjes. Gisteren je concert gezien in st-bavo. Schitterend,vooral dat waten op de grond!!! 
Echt waar,dit is de eerste keer dat ik kan zeggen van een groep,"die kunnen tenminste zingen" 
flo 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2003 
Els  
Deurne  
 
Zeer spijtig dat jullie Antwerpen en omgeving niet gekozen hebben. Heeft ook mooie kerken en kapellekes, 
hoor ! 
We hadden er graag bijgeweest. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2003 
christine  
Hannut (Belgium)  
 
Vous avez de superbes voix, j'irai vous voir à Saint-Trond le 23 mars. C'est le premier groupe flamand que 
j'apprécie! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2003 
lisaatje  
nieuwpoort (Belgium)  
 
hoi,ik ben er weer even een vraagje.Treden jullie a.u.b.op in Dranouter,In augustus see jou there? 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2003 
anoniem  
(Belgium)  
 
hello, ik vind jullie ongelooflijk goe en ik luister al bekan 4 jaar naar ulle muziek en ik ben het nog altij ni beu 
ma wanneer gaan jullie nog is een cd uitbrengen? en zouden jullie het liedje 'Polly on the Shore' er dan bij 
kunnen zetten, pleassse??? 
groetjes van een heel grote fan van jullie 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2003 
Eva  



Melle (Belgium)  
 
laïs ik vind jullie de max echt waar ik zit op St-bavo in Gent en ik heb een kaart gekocht voor deze avond 
naar jullie concert te gaan in de groenzaal! ik zie jullie daar :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2003 
julie  
brugge (Belgium)  
 
gewoon te gek  
 
I LOVE LAIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2003 
Lisa Vanlerberghe  
Nieuwpoort (Belgium)  
 
Hoi,ik ben een zeer grote fan van jullie!Ik ben 2jaar geleden naar jullie cocert in Dranouter geweest!Ik vind 
jullie echt de beste!!!!!! 
lisa 12 jaar 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2003 
Marlies  
Gent  
 
'k was juist even aan het kijken naar jullie concertagenda. Ik heb een kaart gekocht voor een optreden van 
jullie, morgen (29 januari) in Gent, in Don Bosco, de Groenzaal. Maar dit staat er niet in?! Komen jullie 
morgen dan niet of zo? 
 
Het betreft hier een niet officieel bevestigd concert. Officieuze gegevens: woensdag 29 januari, om 20u in 
de Groenzaal in St-Bavo Gent. Kaarten kassa: 12 euro -Kaarten in vvk: 10 euro. Kaarten moet je zelf 
afhalen in St-Bavo tijdens schooluren. Adres: reep 4 9000 Gent - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2003 
kik  
turnhout  
 
concert gezien in Aubenas, juli 2002!! 
schitterend gewoon , leuke sfeer , perfecte locatie, knap concert, eerst even wat elektriciteitsproblemen 
maar dan ;knal 
De balade van Boon was fantastisch, staat dit ook op een gewone lais plaat ????? 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2003 
kim  
evergem (Belgium)  
 



joepie nog minder dan een week en jullie komen naar evergem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ik ben al aant aftellen! 
 
doei kimmetje 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2003 
ibi  
evergem (Belgium)  
 
hey ik ben ibi en ik vind jullie muziek prachtig 
ik luister er veel naartoe ik vind het héééééééééééééééééél tof dat jullie naat 
evergem komen en is het waar dat jullie zelfs 2keer optreden?ik kom dan de eerste keer 
ik ga mijn t-hirt van gooik aandoen willen 
er dan een handtekening op zetten? 
DAAAAAAAAAAAAAG! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2003 
Annick  
Turnhout (Belgium)  
 
Hoi Laïs, 
ik heb een beetje een probleem. Ik moet ook zoals seppe ergens in jullie gastboek een spreekbeurt maken 
over een groep met een franstalig liedje en ik dacht meteen aan... je raadt het nooit... Laïs! Mijn probleempje 
nu; wij moeten dus ook op zo van die vragen antwoorden als: en waarom schreven die dat liedje? En dat 
weet ik eigenlijk niet (schiet me niet dood). Dus als jullie zo lief zouden willen zijn mij dat antwoord door te 
geven (liefst zo snel mogelijk), dan vind ik dat wel fijn. Merci 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2003 
alternative thor  
Budapest (Hungary)  
 
Help me! I'm longing for 'Dorothea' CD including bonus tracks for a long time! I haven't seen in stores, yet, 
anywhere here. 
Any ideas??? 
 
The cd is still available online. Visit the online store http://www.proxis.be and search for "lais" in the music 
department - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2003 
marjan de prins  
bree (Belgium)  
 
hey meiden,  
wanneer komt er nog eens een nieuwe cd uit? Ik kijk er al zo lang naar uit. 
En please treed veel op deze zomer want jullie zijn de maxx op festivals! ik hoop jullie weer te zien op 
werchter, marktrock en al wat zoal in Limburg georganiseerd wordt! 
Van jullie muziek krijgen wij nooit genoeg. 
PS: jullie hebben 2 megafans in Hongarije!! 



 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2003 
Marie  
Schaffen (Diest) (Belgium)  
 
Hallo Lais -meiden! Ik ben zoooo ongelofelijk blij dat jullie naar Diest komen! Elke keer als ik jullie hoor denk 
ik aan de mooie momenten en sfeer op muziekkamp ergens in de bossen, waar we jullie liederen zongen en 
hoorden! Ik kan haast niet wachten! o ja,laat iets weten als jullie nieuwe cd uitkomt, want we gaan in april al 
weer op kamp! (maar eerder zou ook al mogen hoor! ;-) ) Nog veel succes 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2003 
Dingena  
Zwolle (Netherlands)  
 
Ik vind het erg jammer dat ik in Nederland woon en jullie in Belgie. Daardoor ben ik niet vaak in de 
gelegenheid om een optreden te bezoeken en dat is jammer! 
Verder heb ik mijn jullie cd laatst weg moeten gooien omdat ie helemaal versleten was! Zoveel heb ik m 
geluisterd.:P k Ga gauw weer een nieuwe kopen.... 
 
groeten Dingena 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2003 
André | http://theater,caki.nl  
Rijswijk (Netherlands)  
 
Hi Dames! 
 
Wanneer treden jullie weer in Nederland op??? Het laatste optreden is al weer een jaar geleden (Den 
Haag). 
 
Succes 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2003 
alies  
Zingem (Belgium)  
 
hallo mooie meiden van lais . 
Ik vind jullie gewoon weg de max !!!! 
verwittig mij als jullie nieuwe cd uit is hé ! 
nog veel dikke kussen  
doei! 
aliesje 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2003 
seppe  
turnhout (Belgium)  
 



ik was opzoek naar de teksten omdat wij met ons klasje een tentoonstelling in't frans moeten doen en 
aangeien wij al 15 zijn moest da iets fatsoenlijk zijn en aangezienik voltijd en deeltijd muziek volg met on 
klasje vond ik laïs echt geschikt om de liedjes ervan te zingen en die zijn ni altijd evensimpel 1 probleem het 
word door 3 vrouwen gezongen en bij ons zijn er ook 2 jongens dus da is een klein klank verschiletje hé als 
je ooit intrese hebt om muziek te volgen in het H-graf in turnhout ik weet er alles van dus ge kunt me mij 
chaten op smokie235@msn.com dada XxX 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2003 
Judith  
Mol (Belgium)  
 
Hi!Op school moesten we een spreekbeurt over muziek gedaan.En ik en mijn vriendinnen deden er een die 
ook gedeeltelijk over folk ging.Zo ben ik jullie muziek tegengekomen.Nu draai ik jullie cd uit '98 al een week 
op mijn kamer!Zo mooi vind ik hem!Ik hoop dat jullie nooit stoppen met zingen! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2003 
Ronny  
Lo-Reninge (Belgium)  
 
Ik kijk al uit naar het opreden in Handzame 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2003 
yentl  
(Belgium)  
 
Hey  
ik ben een hele grote fan van jullie (jullie zijn waarschijnlijk geen fan van mij maar kom) 
Alleen jammer dat jullie niet zo heel vaak op de radio komen. Vroeger luisterde ik altijd naar studio brussel 
maar omdat jullie meer op radio1 komen luister ik nu naar radio 1.  
En als ik een beetje boos ben of buikpijn of zoiets heb dan luister ik altijd naar jullie prachtige gezang en ik 
ben weer de oude. (blijven voortdoen met deze medicijnen uit te vinden !!!!!!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2003 
Tommie  
Evergem (Belgium)  
 
Ben echt benieuwd hoe jullie mini-tour zal zijn doorheen Vlaanderen in kerken en kapellen... En wat leuk dat 
jullie Evergem uitkozen ! Trouwens, bedankt voor het extra concert, want anders zou ik er helaas niet bij zijn 
geweest !! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2003 
Natalie  
Stekene (Belgium)  
 
Jullie hebben een ongelooflijk mooi en boeiend repertoire. Niet alleen mijn man en ikzelf horen jullie 
ontzettend graag, maar ook onze 3 zoontjes (10-8 en 3) zetten maar wat graag de cd op van Laïs op! Ik 



geniet het meest van de oud-nederlandse teksten. 
Komen jullie niet een keertje naar de buurt van Sint-Niklaas? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2003 
leentje  
(Belgium)  
 
gewoon fantastisch, hemelse stemmen 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2003 
Simi  
montpellier (France)  
 
J'ai entendu pour la premiere fois lais à la radio sur inter, je crois et j'ai adoré j'ai acheté leur album 
"dorothea" je trouve le grand vent a capella génial. 
J'espère qu'elles se produiront bientôt sur les scènes fraçaises . 
Bisous à ces trois reines.laetitia 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2003 
najwa abid  
ingelmunster (Belgium)  
 
ik zeg gewoon wat iedereen al geschreven heeft:jullie maken prachtig muziek!ik en mijn 4 vriendinnen 
zingen altijd jullie liedjes!(het is best mooi,natuurlijk lang niet zo mooi als van jullie...)ik hou van zingen en wil 
later net zo geliefd worden zoals... jullie!Ik heb 1 boodschap voor jullie: Nooit stoppen met zingen! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2003 
Pieter  
Asebroek (Belgium)  
 
Hey, ik vind jullie groep heel sjiek, magnifieke muziek, wondermooi,.... 
Wanneer komen jullie eens naar de buurt van Brugge? 
Groetjes, Pieter 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2003 
kimmeke  
Diegem (Belgium)  
 
heeeeeeeeey,  
 
tis gewoon om te zeggen dat jullie keiii schoon kunnen zingen! echt waar! mijn lievelingsliedje is 7 steken! 
keiii prachtig! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2003 



Nathalieke  
Beveren - waas (Belgium)  
 
Hey Laïs!  
Proficiat met de mega-mooie, leuke, ... muziek die jullie maken! Als ik mij niet goed voel, en ik zet één van 
jullie cd's op (ik weet alleen nooit goed welke te kiezen, ze zijn allemaal prachtig) dan fleur ik helemaal op. 
Mijn lievelingsliedjes zijn Min Morfar en Tina. Ik vind het alleen een beetje jammer dat jullie optredens altijd 
een beetje uit de koers liggen, ik geraak er nooit. Nog een klein vraagje: kennen jullie Lotte Quintelier? dikke 
zoenen van Nathalieke 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2003 
nele | http://web.wanadoo.be/johanleen.six/  
laarne (Belgium)  
 
hey, 
julllie zingen prachtig! ik kan niet genoeg krijgen van jullie CD's. 
Ik kom zeker kijken in St. Bavo, samen Bodixchel, waar ik trouwens ook grote fan van ben. 
Liefs; Nele 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2003 
THIRY SYLVIE  
Namur (Belgium)  
 
bonjour, 
j'apprécie beaucoup votre interprétation des morceaux traditionnels. Serait-il possible de se procurer vos 
arrangements notamment de "Belle", "Benedetta" et de "Klaas". Merci et à bientôt à l'un de vos concerts. 
Sylvie 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2003 
Gregor  
D-Wuppertal (Germany)  
 
Hallo Ihr Drei Göttinen! 
Eure Stimmen lassen mich weinen - vor Freude. 
Wann werdet Ihr Konzerte in Deutschland geben ( vielleicht sogar in Wuppertal) ? 
Wann gibt es neue Musik von Euch auf CD? 
Alles Gute für Euch 
von Gregor. 
--------for a better understanding : 
Hello You three Godesses! 
Your voices make me cry - because of happiness. 
When will I hear your wonderfull voices in Germany (perhaps in the town of Wuppertal) ? 
When will You release new musik on a CD ? 
Best wishes for You 
Gregor. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2003 
Tess  



Haarlem, Noord Holland (Netherlands)  
 
Dag dames! 
Ik ben vorig jaar naar jullie concert geweest, bij ons in het Patronaat, in Haarlem. Ik vond het echt helemaal 
super. Ik hoorde dat jullie ook weer komen in De Kleine Komedie, in A'dam. Hopelijk kan ik daar nog kaartjes 
voor krijgen.... Ik ga hier ook even rond kijken of jullie nog meer in de buurt komen voor het geval ik in A'dam 
geen kaartjes meer kan krijgen!!! 
Hebben jullie eigenlijk al een nieuwe cd? dan ga ik die dan kopen in de pauze! 
Heel veel liefs en hopelijk tot dan! 
Tess 
 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2003 
jasper  
Oostkamp (Belgium)  
 
Waneer kom je nog eens richting brugge. 
De voorpagina van de site kan wel eens aangepast worden. 
Anders vind ik de MP3 wel geslaagd. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2003 
Lesley  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hey Laïs, 
ik vind jullie echt een zalige groep! 
In de klas zingen wij altijd liedjes van jullie! 
Ik hoop dat jullie eens naar 'Het Sportpaleis' komen ofzo... 
Véél liefs xxx (en groetjes aan je nichtje Lokke! :) 
xxx Lesley 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2003 
ceetje | http://groups.msn.com/ceetjescheetje  
kalken (Belgium)  
 
ik vind undr de max en wil zeker kome kijke na julie optrede in st.Bavo  
allee slukes 
xxxxxxxx 
ceetje 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2003 
Heleen  
Roeselare (Belgium)  
 
Hallo! 
Ik vind jullie muziek gewoon fantastisch, en hoop dat jullie binnenkort een nieuwe Cd uitbrengen. Van de 
vorige twee kan ik nog steeds evenveel genieten, al heb ik ze al ontelbare keren met veel genoegen 
beluisterd. 
Wanneer treden jullie eens op in West-Vlaanderen? Ik zou zeker niet ontbreken op dat optreden.Goed, het 



is een nogal lang epistel geworden, maar tot slot wil ik nog zegggen dat Le Renard et la belette mijn 
favoriete liedje is. Jullie zingen uitstekend in het Frans (ook in andere talen hoor). 
 
Groetjes, Heleen 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2003 
Lotteke | http://www.redbox.be/batgirlke  
Erembodegem - Aalst (Belgium)  
 
Piep!! 
Twas gewoon om te zeggen 
da ik jullie nen hééééééélen 
toffe groep vind!! Juliie kunne  
echt kweenie oe goe zingen!! 
Thopen da jullie nog lang  
mogen blijven bestaan!! 
Slukes 
Love ya all 
Lotteke 
-xxx-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2003 
Nienke  
Utrecht (Netherlands)  
 
Hallo! Komen jullie nog eens naar Nederland??? Het is alweer een hele tijd geleden dat ik jullie in Tivoli, 
Utrecht zag... En de cd's ken ik inmiddels ook van voor naar achter en terug uit mijn hoofd...  
Hoop snel weer wat nieuws te horen/zien!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2003 
H@nske | http://partyanimal.be/Hanske  
Groenstraat in Yellow (Belgium)  
 
Kwens jullie veel succes met jullie minitourneetje 
Toffe website ;) Blijf liedjes maken! 
Want dankzij een liedje van jullie, heb ik de liefde van m'n leven gevonden 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-jes H@nske 
 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2003 
Pigou  
dijon (France)  
 
Je suis vraiment heureux de trouver votre site !!! 
La première fois que j'ai entendu ces voix magnifiques, je suis tombé amoureux fou !!!!! 
J'adhère, j'adore ! 
J'espère un jour avoir la chance de vous voir en concert... 
Tender love bye gimli 
 
*     *     *     *     * 



 
14-01-2003 
ruth verwerft  
geel (Belgium)  
 
halooo !!! ik kom hier zoals iedereen jullie ophemelen!! ik vindt jullie muziek prachtig en dan vooral elle a 
cappella muziek!! ik zing ook zelf en ik vinnet zalig om elle liedjes zelf (proberen) te zingen ! maar spijtig 
genoeg zingen wij nie me ozze groep dezelfde muziek als jullie !!! dikke kussen  
een geelse bewonderaardster 
 
*     *     *     *     * 
 
13-01-2003 
anja  
gent (Belgium)  
 
vraagje: is het waar dat jullie 29 januari optreden in de Groenzaal te gent? Hoe kunnen we aan tickets 
geraken??? 
 
Het betreft hier een niet officieel bevestigd concert. Officieuze gegevens: woensdag 29 januari, om 20u in 
de Groenzaal in St-Bavo Gent. Kaarten kassa: 12 euro -Kaarten in vvk: 10 euro. Kaarten moet je zelf 
afhalen in St-Bavo tijdens schooluren. Adres: reep 4 9000 Gent - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-01-2003 
joyceke | http://joyceplace.be  
evergem dicht bij gent (Belgium)  
 
ik ben heel heel heel blij dat jullie naar evergem komen maar kan helaas nie komen 
dada  
veel groetekes van joyceke voor lais 
 
*     *     *     *     * 
 
13-01-2003 
joyceke | http://www.joyceplace.be  
evergem (Belgium)  
 
hallo ik ben joyceke en ik vind uldere music vree goe en kan spijtig genoeg nie komen naar evergem naar de 
kerk waar jullie een concert geven 
groetekes joyceke 
 
*     *     *     *     * 
 
13-01-2003 
Loran  
Bassevelde (Belgium)  
 
"Kadril was schitterend. Jammer dat we Lais (meisjestrio dat zong met Kadril als begeleiding) niet gezien 
hebben, maar gelukkig hebben we ze wel gehoord! ...onze tent stond nl. in rechte lijn slechts 100 m v.d. 
concerttent." 
Dat schreef ik in '96 in mijn fotoalbum naast een zelfgenomen foto van Kadril. We kenden Kadril niet echt, en 
jullie helemaal niet. Maar we (4 vrienden) hoorden jullie dus wel toen we voor onze tent zaten en vonden het 
zo goed dat we tenslotte in allerlei nog besloten om te gaan kijken. Toen we in de concerttent arriveerden 
waren jullie helaas juist gestopt en we hebben het met Kadril alleen moeten doen. Gelukkig hebben we later 



dat foutje nog ruimschoots kunnen goedmaken, en ik hoop jullie nog eens te zien in Evergem! 
Nog veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2003 
Ruth  
Dendermonde (Belgium)  
 
hey, ik ben een van de zovele onbekende mensen die zeggen dat jullie prachtige muziek maken. Misschien 
maakt het voor jullie niet zoveel uit, want ik ben niet de enige die er zo over denkt en het hier neerschrijft, 
maar voor mij maakt het wel uit om toch even te laten weten dat ik veel respect voor jullie heb. Zelf zing ik 
ook, en van daaruit kijk ik ook enorm naar jullie op. Het is fantastisch hoe jullie op een toffe moderne manier 
de cultuur en de mooie liederen van de middeleeuwen doen opleven. veel liefs en nog veel succes(wat jullie 
niet veel moeite zal kosten ) ruth 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2003 
lore warnez  
moorsele (Belgium)  
 
hai 
vraagske wanneer komt jullie nieuwe CD uit? 
ik ben ng altijd grote fan ze!! 
dada 
loor 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2003 
carl en mieke  
dranouter (Belgium)  
 
fijn jullie opnieuw in ons dorp te hebben, de paster zal een hoogdag beleven. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-01-2003 
Dorien Beyaert  
heuvelland (Belgium)  
 
meisjes, 
juist gelezen dat jullie 9 februari in dranouter optreden!! 
ik ben er zeker bij !!! 
succes!!, 
 
dorien 
 
*     *     *     *     * 
 
11-01-2003 
Cath  
Liège (Belgium)  
 
C'est génial.... ! Que rajouter de plus ?Vivement votre prochain concert... On vous attend à Liège les filles ! 



*     *     *     *     * 
 
10-01-2003 
Andy J.J. Hens  
Iserlohn/Antwerpen (Germany)  
 
Sorry das ich in Deutsch schreibe aber meine Rechtschreibung ist noch eine Katastrophe 
Ich bin Belgier und komme eigendlich aus Antwerpen bin aber in Deutschland aufgewachsen und lebe auch 
zumteil dort mein Herz ist aber im Antwerpen geblieben nur leider hat mir Flämisch niemand Beigebracht 
Lehsen und Sprechen kann ich 
Na ja ich wollte auch nur sagen das ich von meinen Freunden eine Platte von Euch bekommen habe und ich 
sehr begeistert war 
dann dachte ich mir ob Ihr wohl die Liedtexte im Netz habt und Ihr habt SUPER 
Ich hoffe euch mal Leif sehen zu können ich werde auf alle fälle Eure Webside im Auge behalten 
 
*     *     *     *     * 
 
09-01-2003 
bene  
(Belgium)  
 
Ongelooflyk, goede muziek! kben grote fan van jullie en sinead o'connor!!!! de beste die er zyn!!!!! Dikke 
proficiat en tot binnenkort 
*     *     *     *     * 
 
08-01-2003 
Pascal  
Sallanches (France)  
 
Meilleurs voeux pour une excellente nouvelle année musicale ! 
Bests wishes for your group . 
J'ai beaucoup aimé votre concert à Cran-Gevrier , à côté d'Annecy , l'été 2002 . 
Quelle ambiance , et quelle pêche ! 
Encore bravo , et j'espère que vous aurez l'occasion de faire des concerts en France . 
Amicalement , 
Pascal 
 
*     *     *     *     * 
 
08-01-2003 
Dieter | www.mobar.v3.be  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Hey Laïs! Klein vraagje i.v.m. de mini-tournee : komen jullie nergens in de buurt van gent of zo optreden? In 
de agenda lijken alle plaatsen zo veraf, wat is het dichtbijzijnste? 
Alvast de merde voor het concert! 
xxXxx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-01-2003 
Vincent  
Lommel (Belgium)  
 
"Ever present" Nathalie Delcroix ... Nathalie en Tom ... echt wel magie ... Het liedje takes me somewhere ... 
eventjes weg van de wereld ... (thanks voor de ah eu ah eu ;-) 



 
*     *     *     *     * 
 
07-01-2003 
Anouk  
Kalken (Belgium)  
 
hoi hoi, 
kvind jullie site echt wel kei tof...en dan speciaal voor Annelies, kvind dat project voor die groep te maken 
waar zo mentaal gehandicapte mensen kunnen zingen super tof!!!!! 
Ik kom ook naar jullie optreden in Sint-Bavo humaniora in Gent. Kzit daar nl op school... 
daag!!!! 
Anouk 
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2003 
dorien beyaert  
heuvelland (Belgium)  
 
liefste, 
ik wil even zeggen dat ik jullie muziek 
echt heel ik-weet-nie-hoe-ik-het-moet-zeggen vind. 
ik geniet er erg van en sta iedere keer verbaasd van jullie talent. 
zelf stond ik ook 1 keer op het podium van dranouter met anno '02, een heerlijke ervaring maar daar bleef 
het dan ook bij! 
ik wens jullie veel succes en wacht verlangend op alle volgende CD's, 
 
vele groetjes, 
dorien 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2003 
Tim De Weerdt | http://www.vinders.92ste.be  
Reet (Belgium)  
 
Mijn top drie van muziekgroepen: 
 
1. katastroof 
2. laïs 
3. de strangers 
 
waaruit we dus kunnen concluderen dat laïs een verdienstelijke tweede plaats heeft bemachtigd! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2003 
Renzo Sciutto  
Lima (Peru)  
 
Saludos. 
Me recomendó escucharles un amigo español, y la verdad es que me ha gustado mucho su música. 
Lamentablemente no dan en su página web un contacto para poder comprar los discos, y aún no he podido 
conseguirlos. Si pueden ayudarme con eso se los agradecería. 
De todas formas, felicitaciones, tienen unas voces maravillosas. 



 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2003 
corinne  
ieper (Belgium)  
 
yow iedereen laïs rules for ever!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2003 
kimmetje  
Evergem (Belgium)  
 
Een heeeeeeeeeeeeel gelukkig nieuwjaar!!! 
dat jullie nog meer fans mogen hebben in 2003,dat jullie toekomstige CD goed verkoopt(ik koop hem al 
zeeeeeker)dat jullie niet ziek worden,dat jullie zo mooi blijven zingen. kimmetje 
 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2003 
ineke | http://groups.msn.com/leeuwekopke  
Opglabbeek (Belgium)  
 
Hier ben ik weer, sorry . maar ik wouw nog even zegge dat Nathalie(ke) , Jorunn(ke) en Annelies(ke) 
gewwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllldig kunne zingen en dat ze mij gerust wel 
eens zangles mogen komen geven (hihi) Meiskes doe zo voort ineke -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2003 
ineke | http://groups.msn.com/leeuwekopke  
Opglabbeek (Belgium)  
 
heyla 
Laïs ruleeeeez !!!! ik ben nog maar 13 ma ik ben nu al helemaal weg van laïs vooral "min morfar" maar ik zou 
graag wete wa het betekend (de tekst) wil iemand mij helpen met teksten (nederlands) en foto's en 
informatie over laïs zelf ( Annelies, nathalie, Jorunn wie is wie?????) MERCIKES ........ ps ik ben nu juist 
aant luistere naar min morfar, hihihihi XinekeX 
 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2003 
vermont danny  
izegem (Belgium)  
 
ik was verrast toen ik dit hoorde op donna. 
mooie ritme en prachtige tekst.  
 
het doet mij denken aan ..... 


