
  
 
GASTENBOEK LAÏS 2005-2009 
 
 
02-04-2009 
Lore 
 
Proficiat met de nieuwe cd! Hij is echt de moeite. Samen met 'The Ladies second song' vind ik dit een 
van de betere! Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2009 
Silke 
 
gefelisiteerd met jullie nieuwe cd ik ga hem zeker kopen ^^ en proficiat Jorunn ^^ en je vriend grtz 
Silke 
 
*     *     *     *     * 
 
 
09-02-2009 
kristen | http://ensemblevocal-ktema.com  
Hennebont (France)  
 
Félicitations Laïs, j'aime beaucoup ce que vous faites et je vous ai mis dans ma page coup de choeur 
de l'ensemble vocal Ktêma en Bretagne (France); alors pour quand un concert par chez nous, au pays 
du renard et de la belette ? on vous y attend; vous seriez les bienvenues, bien sûr, oh que oui ! bises 
angéliques, kristen, 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2009 
Alex  
(not far from) Moscow (Russia)  
 
Laïs got one more fan.It`s me )) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2008 
trilaloe  
amsterdam/hilversum (Nederland)  
 
Gezocht in omgeving Amsterdam: alt, mezzo of alt/mezzo om ons a-capella-trio “Trilaloe” compleet te 
maken. Wij zijn een sopraan en een alt/mezzo en zoeken iemand die qua klankkleur, motivatie, 
muzieksmaak en persoonlijkheid bij ons past. Sleutelwoorden: folk, eigen nummers en covers zingen 
van Laïs. Mogelijk komt er op korte termijn muzikale versterking van een gitarist (akoestisch) maar 
een deel van het repertoire zal zeker a-capella blijven. Ben je geïnteresseerd, heb je notenkennis en 
zangervaring? mail dan naar: Henriette op heldenib@hotmailcom en/of Marijke op 
marijkedehaan@yahoo.com 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2008 
Fien  
lovendegem (België)  
 
Gefeliciteerd met julie nieuwe cd.(The ladies second song)Ik vind hem geweldig!Ook al ben ik nog 



maar 10 jaar,ik ben een grote fan van julie.Ik ben ook gaan kijken naar julie opterden op 
boombal.Zaterdag 30 augustus 2008.Ik stond helemaal vooraan.Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2008 
Peter | http://www.peterginis.be  
Bree (België)  
 
Veel succes met jullie ongelooflijke mooie carriëre. Mijn steun hebben jullie alvast 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2008 
Willi  
Hamm (Germany)  
 
Your music is very special and unique. And by the way, You are all very beautiful. As many girls in 
Belgium are. I ´m very often in Leuven and always I can see a lot of beautiful girls. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2008 
Rudy Maes  
Kalken  
 
Beste Jorunn, Onze oprechte deelneming aan jou en gans je familie. En heel veel sterkte in deze 
moeilijke periode. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2008 
Nele  
Kapellen (België)  
 
Beste Jorunn Innige deelneming met het overlijden van je vader. Ik ben een paar keer op de folkstage 
in Kalmthout geweest en vond hem een warme man die ongelooflijk van zijn gezin en de muziek kon 
genieten. Bewaar de mooie herinneringen aan hem diep in je hart. Heel veel sterkte! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2008 
Kimberley  
Wevelgem (Belgium)  
 
Oh LAIS, ik heb op 25 april naar jullie komen kijken in menen, en echt ik vond het gewoon 
PRACHTIG! Het was dan ook net mijn 18de verjaardag en een beter cadeau kon ik mij niet wensen ! 
Vele groetjes Kimberley 
 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2008 
Annelies  
Nijlen (Belgium)  
 
Ik bewonder Laïs. 't Zijn echte topmuzikanten en de liedjes zijn gewoon uniek. Leuk om mee te 
zingen, want ik zing zelf ook heel graag. Ze zouden jullie meer op de radio moeten spelen! 
 
*     *     *     *     * 
 



23-02-2008 
soetkin  
kalmthout (België)  
 
hey iedereen laïs jullie kunnen super mooi zingen ! en ook omdat jullie in mijn dorpje wonen ben ik 
ook een beetje meer fan geworden wand ja ik luister elke dag naar jullie muziek en ik wil jullie zo 
graag eens beter leren kennen en mijn nichtje silke van belle ook misschien moeten we eens 
afspreken of zo 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2008 
soetkin  
Roosdaal (België)  
 
jo mensen en fans van lais (lais zelf) ik hou zoveel van hen klein vraagje zouden jullie ooit in roosdaal 
willen optreden plaes! het is een leuk dorpje vooral strijtem een beetje oude sfeer maar toch modern 
ge moet eens langs komen hihi vooral naast de de turnzaal van het mpi daar naast is een leuk huis 
ons vergader huisje iedereen (kinderen van 12 jaar ongeveer komen er soms omdat ze mij tamelijk 
goed kennen wand ik en mijn zus ) (tweeling) zijn hier tamelijk bekend omdat we allemaal de zelfde 
leeftijd hebben er zijn ook oudere maar die zijn meestal voor mijn broer of mijn groote zus echt de 
moeite om eens langs te komen! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2008 
Els  
Lommel (België)  
 
Hallo allemaal, Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Ik zoek nl. het liedje van Lais waarop je zo 
goed in groep mee kan dansen weet iemand soms hoe dit noemt!!! Ik weet de dans wel maar ken het 
liedje niet :-( . Vier passen naar voor 4 passen achterwaarts weer vier naar voor, spring van elkaar 
weg weer naar elkaar toe draai en verwissel van partner, etc. Alvast bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2007 
dirk  
kalmthout (België)  
 
fantastische cd!(maar dat wisten jullie al hé.) vraagje; komen jullie in 2008 nog eens thuis spelen??? 
(op de bogerfeesten misschien?) groetjes en dikke kus dirk fan van 't begin 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2007 
Neelis  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Een aantal jaar geleden zag ik Laïs voor het eerst op het Binnenstadsfestival in Spijkenisse: toen 
waren ze nog "onderdeel" van het middagprogramma, maar na het overweldigende succes en 
honderden aanvragen kwamen ze het jaar erop terug als de spetterende hoofdact die het festival 
afsloot! En terecht, natuurlijk. Daarna mocht ik de dames (samen met broer, ouders, vrienden) nog 
eens zien, en vooral hóren, zingen in het (oude) theater de Stoep. "Dorothea" was toen net uit. Na een 
paar jaar eigenlijk niet zo heel veel opgelet te hebben (we zijn dan al weer drie cd's verder) heb ik 
vorig jaar alle CD's die ik nog niet had in één keer gekocht, en nu een aantal weken geleden de 
laatste CD. Ik moet zeggen: die bevalt me prima! Het was even wennen (net als voor zoveel fans), 
maar hoe vaker ik er naar luister, hoe beter 't gaat klinken! 't Enige wat ik er aan toe kan voegen is 
nog: blijf vooral zo doorgaan, dan blijf ik genieten van jullie stemmen en muziek! 
 



*     *     *     *     * 
 
12-11-2007 
marinka  
Alkmaar (Nederland)  
 
heey beste Laïs fans (en natuurlijk Laïs zelf!), Het zou me heel erg leuk lijken als Laïs ook eens in een 
Nederlandse muziek top zou komen. daarom een oproep aan alle Laïs fans! ga naar www.radio2.nl en 
stem daar voor de top 2000. Helaas staat Laïs nog niet in de voor geselecteerde lijst maar als idereen 
die stemt nou even 't smidje of le renard et la belette toevoegd komen die super liedjes er vast en 
zeker in! Doen he! (je kan natuurlijk ook op een ander lied van Laïs stemmen, hoe meer liedjes er van 
hun in de top 2000 staan hoe beter!) ook wilde ik nog even zeggen dat ik Laïs echt SUPER vind! Kus, 
Marinka 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2007 
Paul  
Ehv  
 
Op CD konden de liedjes van The Ladies' Second Song mij nog niet overtuigen. Afgelopen vrijdag in 
Turnhout zag ik echter een geweldig concert waar de nieuwe songs volledig tot hun recht kwamen. 
Wellicht in de toekomst CD met dergelijk songmateriaal wat minder gepolijst produceren. Wat rafelige 
randjes komen deze songs zeker ten goede. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2007 
Gijs Debraekeleer  
Sint-Joris-Weert (België)  
 
Hoi Annelies, nog een welgemeende gelukkige verjaardag toegewenst. Met mijn laatste telefoonwissel 
ben ik je nummer helaas kwijt, vandaar dat ik het via deze weg doe. Heel veel liefs en hopelijk snel tot 
ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2007 
Riadh  
Gent  
 
Wow! Meer komt er niet uit na het concert van maandag in de AB. De aankondiging dat jullie een 
volledig nieuwe weg gingen inslaan maakte velen denk ik wat "bang" maar amai mijn oren... Wat was 
me dat? Zo'n energie, de nieuwe plaat trekt alle registers open en dat zeker live... Waar ik soms op de 
cd op mijn honger bleef zitten werd ik helemaal verorberd op het concert. De band - de zang- het 
plezier - de energie alles zit meer dan goed... Terecht mogen jullie fier zijn op het nieuwe werk. 't is 
meer dan geweldig. Tot heel binnenkort hopelijk. 
 
05-11-2007 
louisjanssens  
2060 antwerpen (België)  
 
Dag lais, ik zag jullie in de roma,natalie zal dat we weten.Ik ben namelijk die jongen die op z'n mama 
lijkt!!!Ik heb de cd nu wat meer beluisterd en ik vindt het niet slecht hoor!maar,Ik schrijf dit bericht 
terwijl het liedje:"in t jeudig groen"opstaat en ik vind die liedjes toch ook leuk!!dus ik hoop dat jullie ook 
soms nog deze liedjes zullen zingen! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2007 



Maarten | http://users.telenet.be/magvan/  
Hasselt (België)  
 
De nieuwe cd is best even wennen, maar ik begrijp dat jullie eens (even?) iets anders willen. De 
vorige cd's blijven voor mij de kers op de taart van de Vlaamse pop-folkmuziek. Laat ik het zo zeggen: 
doe zo voort! Groets! ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2007 
Ramon  
Landgraaf (Nederland)  
 
Hallo lais Ik wil even terugkomen op mijn reactie van een paar dagen geleden. Na de CD nog een 
paar keer te hebben geluisterd moet ik mijn mening toch eneigzins aanpassen. In positieve zin!!! Ik 
denk dat ik toch heb moeten wennen aan jullie nieuwe stijl. Ik begin de CD steeds meer te waarderen! 
Vooral The Lady's second song, Leda en de Zwaan (Agamemnon) en Joskessong vind ik erg mooi! 
Misschien heb ik te snel geoordeeld! Ik ben in ieder geval blij dat ik mijn mening in positieve zin heb 
kunnen bijstellen!!! Groetjes Ramon 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2007 
Kato  
Oosterzele (België)  
 
HAAI nog 'n paar dagen.. en dan is't zo ver !! 3e keer naar een reuze optreden van lais! 14 jaar ben ik 
nu, nog steeds een fan.. van begin tot nu heb ik hen zien en horen veranderen groeien !! fantastisch!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-11-2007 
Ramon  
Landgraaf (Netherlands)  
 
Hallo lais Ik ben sinds gisteren ook in het bezit van jullie nieuwe plaat Ladies Second Song. Omdat ik 
al vanaf de beginperiode een groot fan ben heb ik deze CD zonder aarzelen gekocht. Maar ik moet 
toch heel erg wennen aan de nieuwe richting die jullie ingeslagen zijn. Heel alternatief en heel veel 
electronica. Niet meer zoveel traditionele instrumenten. Ik ben een beetje teleurgesteld, want jullie 
gaven al aan dat jullie een andere richting in zouden slaan. Hierbij had ik meer aan pop gedacht en 
niet aan deze alternatieve muziek. Ik zeg niet dat ik jullie CD niet mooi vind, want er staan een aantal 
erg mooite nummers op maar ik geef toch de voorkeur aan jullie andere CD's. Smaken verschillen 
zullen we maar zeggen! Groetjes Ramon 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2007 
Manon  
Nijmegen (Nederland)  
 
Woensdag 24 oktober zou het dan zover zijn.. Lais komt naar Doornroosje in Nijmegen! Sinds enkele 
jaren ben ik enorme fan van deze prachtige drie stemmen en ik heb dan ook erg uitgekeken naar de 
nieuwste cd. De wat minder positieve reacties in dit gastenboek kan ik écht niet herkennen, want 
wederom stal de muziek mijn hart en luister ik de Ladies second song met grote regelmaat. Ik vind het 
juist een erg gedurfde nieuw ingeslagen weg, die de groei laat zien die de groep heeft doorgemaakt. 
Ontwikkeling in muziek zou ik zeggen! Lais werd mij geintroduceerd door mijn vader, die twee jaar 
geleden helaas is overleden. Eén van de liedjes van Lais is toen gedraaid op zijn begrafenis. 24 
oktober ben ik naar Doornroosje gegaan met mijn zusje, waardoor het ook op die manier een speciale 
betekenis kreeg. Na het optreden hebben de meiden een cd gesigneerd en zijn we met een enorme 
glimlach op ons gezicht naar huis vertrokken. In de auto het volume vóluit bij Marie Madeleine.. Lais.. 



we blijven jullie zeker volgen! Veel plezier met de komende optredens! Manon en Nathalie. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2007 
Claus | http://www.myspace.com/finetime2222  
Hemer (Germany)  
 
Hi to all the people who love this great band. We come to the netherland to see and hear you live and 
so we saw you in Nijmwegen last night (24.10.2007). It was a pleasure to be there and see that you 
have fun while you doin' this great job. Every song again - it was exciting to hear what's coming next - 
a good mix. We went home late but lucky - So - here we are - you will get more fans in germany, 
maybe you come to visit us here for some concerts? All the best for you and your great musicans - > 
hope to see ya again...... Your big fans Claus and Thomas 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2007 
TimV  
Amsterdam (Nederland)  
 
Het concert in Utrecht was een overtuigende presentatie van het nieuwe repertoire. Deze gedurfde 
muzikale wending is wat mij betreft zeer geslaagd! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2007 
Geralt  
Nieuwgein (Nederland)  
 
Ik heb op 21 oktober 2007 het concert in Tivoli De Helling Utrecht bezocht. Helaas heb ik moeten 
constateren dat dit een zeer slecht concert was. Was op de laatste CD al te horen dat er een 
alternatief pad was ingeslagen: tijdens het concert werd pijnlijk duidelijk dat al hetgeen wat de groep 
heeft opgebouwd snel kan worden afgebroken. Het concert zelf was meer freakshow van de heren 
musici, het stond in elk geval niet in dienst van de songs. Dikwijls werd een muur van geluid neergezet 
waardoor de stemmen op het tweede plan kwamen te staan. Zelfs Marie Madeleine werd verbouwd tot 
een afschuwelijk lelijk liedje; op een vreemde manier toch weer knap. En al zeiden de dames zelf dat 
ze heksen waren, voor we het waren vergeten: zoiets hoeft echt niet de hele avond te worden 
volgehouden. Het was dan ook geen wonder dat mensen tijdens het concert een illusie armer de zaal 
verlieten. Het is me een raadsel waarom de dames dit experiment onder de noemer Lais hebben 
ingestoken: met wat Lais tot en met het vorige album heeft gepresenteerd heeft het niets meer van 
doen. Het wordt gebracht onder de noemer "ontwikkeling" maar niets is minder waar: we hebben te 
maken met afbraak en verval. Jammer. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2007 
2 former fans  
(Germany)  
 
Hi Lais, we just heard the new songs on Myspace and are now very very disappointed. The direction 
you "developped" is not at all a convincing one .. However we hope that the next CD will be again 
more traditional Best regards from 2 former fans ! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2007 
ik  
 
 



ok 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2007 
ugur  
eindhoven (Netherlands)  
 
hallo lais ik vind jullie egt geweldig ik kan er geen genoeg van krijgen van jullie muziek vooral: (de 
wereld vergaad)(7steken) en natuurlijk al die anderen stuur a.u.b. een mailtje terug oke love jullie 
meisjes 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2007 
Rony die Pony  
Gent  
 
Deze jonge snaak is zeer tevree jullie concert met Simon Lenski bijgewoond te hebben in 
dendermonde (of all places) deze avond. Mijn hoofd zindert nog steeds na! Een P R A C H T I G E mix 
van OUD én NIEUW, een heerlijke symbiose van stem en cello, dit is niet onder woorden te brengen. 
Jullie zijn gewoon NIET MEER normaal! Ik ben helemaal in de ban van Laïs! "Wie fan is van Laïs is 
fan van Laïs" inderdaad Nathalie! "Ne vrie dikke proficiat" en tot in de handelsbeurs! Een immer 
nagenietende gentse ridder. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2007 
Karel  
(België)  
 
Komaan, zet die nieuwe cd op de iTunes Music Store, ik wacht vol ongeduld! Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2007 
Frank  
Witten (Germany)  
 
Hi Lais, Teresa wrote, that "some people in Germany know your music..." that's a nice 
understatement, but she couldn't know: in Witten, Germany, there are some hobby musicians who 
really love you. We even performed some of your songs in our concerts, and just for fun recorded 
some of your songs. These records will appear on a CD, together with others, which we will offer free 
of charge to collect gifts as a support for the German "Kinderkrebshilfe" (Support organization for 
children with cancer). I want to thank you for your inspiration which helps us bringing this project 
forward. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2007 
Frank  
Witten (Germany)  
 
Hi, after 4 years we could visit another concert, on 29/09/07 in Diest. It was amazing: beautiful place, 
intimate familary athmospere, 3 girls in fantastic mood, very interesting arrangements, and a kind of 
genious at the cello. Thanks a lot for this beautiful evening! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2007 



Rony die Pony  
Gent  
 
Na mijn oor meerdere malen te luisteren hebben gelegd bij de CD mag ik wel zeggen: Goed gedaan 
dames. Net zoals ik jullie 1ste CD goed vond, vind ik dit ook een goedje ;-)... Jaja we zijn 
meegegroeid! "Vreent goe bezig" (zoals we hier in gent zeggen). Proficiat met deze bevalling, en doe 
zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2007 
ikke  
Deurne (Belgium)  
 
The Ladies' Second Song is echt prachtig, gefeliciteerd! Ik ben nu al benieuwd naar het concert in de 
Roma op 31 oktober... 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2007 
Amber  
Antwerpen (België)  
 
Dag lais jullie zijn goe bezig echt waar. De nieuwe cd is heel goe!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2007 
Gerard | http://www.slooven.net/lh  
Deventer (Nederland)  
 
Ik heb een recensie geschreven van de nieuwste Lais CD. Voor ieder die hierin geinteresseerd is, hij 
staat hier: http://slooven.net/lh/2007/09/lais-the-ladies-second-song.html 
 
27-09-2007 
ilse van looveren  
brecht (België)  
 
Nathalie ge zijt goe bezig jong, laat nog eens iets van u horen 03/313.57.01 dan komen we nog eens 
kijken en kunnen we bij babelen groetjes ilse van loveren 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2007 
joyce lemaire  
8940 (België)  
 
hey lais kben een meisje van 12 jaar en hoor julie muziek ontzetend graag vooral barbagal 7steken en 
het smidje en nog veel meer jullie hebben prachtige stemmen ik zit nu ook in het muziek en zou later 
graag zoals jullie heel beroemd en mooi kunnen zingen vele kusjes joyce stuur acheblieft een mailtje 
baixxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2007 
linde  
haaksbergen (Nederland)  
 
heey ik ben linde en ik zing zelf heel veel mijn vader had een keer gehoord van jullie muziek en toen 
zij hij tegen mij dat ik het ook wel mooi zou vinden. en ja , ik vind het echt heel mooie muziek. ik wou 



dat ik z'n groep had veel liefs linde 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2007 
Karel De Rudder | http://www.sjimakabe.be  
Merelbeke (België)  
 
Hallo, Net zoals zovelen was ik, op deerlycke, onder de indruk van het solostuk van het stuk van 
Shostakovich. Welk stuk was dat precies en komt dat op een van de cd's uit of..? Groetjes, Karel 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2007 
Arjo  
Nieuwegein (Nederland)  
 
Gefeliciteerd met de nieuwe website. Maar een klein puntje van kritiek. De achtergrond is te donker, 
en het lettertype is daardoor bijna onleesbaar. jammer. Ben wel benieuwd naar de nieuwe cd en het 
concert in Utrecht 
 
*     *     *     *     * 
 
04-09-2007 
Marre  
Heist-op-den-Berg (België)  
 
Ik vind de nieuwe website-titel geweldig. Laïsfans... Ik voelde me meteen aangesproken. :P Ik heb 
zoveel heerlijke Laïsherinneringen: - fijn pogingen doen met Loez en Heleen om meerstemmig te 
zingen - heerlijk dansen met z'n drietjes (vooral op Houd uw Kanneke :D) - zalig concert in Oostende 
waarbij we in de kerk gingen springen ^^ - fantastisch concert in Vorselaar waarbij we al zingend 
handtekeningen gingen vragen en kregen ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2007 
Gérard  
(France)  
 
Je suis très content. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2007 
kees d. hartog  
Bodegraven (Netherlands)  
 
wauw heerlijke muziek, vooral het nummer isabelle is gewoonweg fantastisch, alleen de woorden 
leider enjonde is voor mij niet te vertalen, wie helpt mij? en dan te bedenken dat je hiermee in 
aanraking komt door een tv -uitzending van 'flikken'. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2007 
Karin  
Winterthur (Switzerland)  
 
Un petit bonjour depuis la Suisse et un grand bravo pour votre magnifique musique, que j'ai découvert 
grâce à une amie irlandaise (!). Je suis une grande fan et espère avoir l'occasion une fois de venir à 
un concert... 



 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2007 
flipknin  
(België)  
 
jullie concert op deerlijke folkfestival was ronduit schitterend zat vooraan met gesloten ogen te 
genieten van het moois soms was het geluid te sterk dat het niet mooi tot zijn recht kwam ik bedoel 
daarmee om nog mooier te laten klinken ( bijna onmogelijk ) je weet 3 stemmen alleen en een cello zal 
altijd gemengde meningen geven je houdt ervan of niet en ik ben er helemaal onderste boven van in 
de meeste positieve zin van het woord! blijf zo verder gaan het is ongeloofelijk 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2007 
Auké | http://missbengel_auke@hotmail.com  
limburg (België)  
 
hallÖ laÏs.. kwil ff wa kwijt !! jullie zyn gwn geweldig !! hb al bijna elk optrede vn jullie gezien ! en ken al 
jullie leidjes vanbuite !! hb natuurlyk alle Cd's.. vorig jaar sliepe we in SAINT-CHARTIER [sprfestival] 
naast annelies haar man & zoontj lander !! x keii leuk .. jmmr da annelies er nii bij was ! dit jaar was 
dat wel zo ! we hebbe jullie daar ook gezien maar nu met 2 sgattjes ! zo dit wou k ff kwijt ! iedereen vn 
myn gezin is spr fan vn jullie ! dikke zÖen vn auke !! x.33 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2007 
Maaike  
Arnhem (Nederland)  
 
Ik vind jullie muziek echt geweldig. Ik ben afgelopen weekend naar Castlefest geweest waar ik een 
zogenaamde a capella groep heb gezien en ze halen het echt niet bij jullie talent. Daarom wil ik 
vragen: "Kunnen jullie niet komen optreden op Castlefest volgend jaar?" Dan komt er eindelijk eens 
wat anders met kwaliteit. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2007 
Kris  
(Poland)  
 
Nice piece of music! It really touched my heart deep down. keep on singing like that! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2007 
florent  
douai (France)  
 
LAIS...je suis une tres grande fan de MALICORNE MALUZERNE et de folk traditionel Irlandais mais 
ces Flammandes sont imbattable, elles me donnent la chair de poule...Je regrette de ne pas parler le 
Neerlandais!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2007 
Aspi's Chiro As-Niel | http://www.bloggen.be/chiroasniel  
As (België)  
 



Hoi Annelies, bedankt voor de overnachting op jullie hooizoldertje. De groeten aan Siegbert. Jan, 
Alex, Bert, Jelle en Frank 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2007 
Teresa  
Erfurt (Germany)  
 
Oh, ich bin fasziniert....daß ja doch einige Landsleute eure Musik kennen. Da freu ich mich echt! Liebe 
Grüße, das Reschen :) 
 
*     *     *     *     * 
 
22-07-2007 
Cornelia  
Hamburg (Germany)  
 
Dear Lais-girls, you definitely must come to Hamburg and give a concert with your wonderful songs. 
We love your songs so much and would love to listen to you live in concert. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2007 
lisa  
turnhout (België)  
 
ik vind jullie geweldig !!!! Jullie maken fantastische muziek,ik speel elke morgen jullie liedjes keihard af 
!!! Doe zo voort !! :-) :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
17-07-2007 
Resi  
Erfurt (Germany)  
 
Hallo girls, There are many concerts, yes - but not in Germany.. When want you come to germany? I 
hope this for the future. :) Nice greetings from Erfurt 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2007 
Iman  
Göttingen (Germany)  
 
Hi, I find this musik really fantastik.I heard about it from a friend of mine. I can't stop hearing it again 
and again. It's fantastic!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2007 
Vanessa  
kalmthout  
 
Hej, Proficiat aan alle dames... Vooral Jorunn aangezien ik toch aantal jaren met haar in de klas heb 
gezeten. Toen had ze ook al n stemmeke als n engeltje. Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2007 



Konrad  
Gizycko (Poland)  
 
just: wow! i've heard one song, that one about the smith... i've could not believe what im hearing. 
definetley one of the best songs i've ever heard. those voices...where are you from girls? heaven? and 
of course i was wondering do you know, that the song about a smith is a music for one of most popular 
dance in Poland? i cant wonder...music, rythm, voices... great! keep singing, girls!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2007 
alyssa  
ertvelde (België)  
 
hey, mijn vriendin en ik vinden jullie super goed. ook het optreden in de stroming in sleidinge was 
super goed. we herkenden julie natuurlijk direct ook al zij jullie al serieus veranderd. bij de bekende 
songs hebben we ook mee gezongen. en ik wens jullie nog vele jaren en hoop op nog veel cd's. :p 
alyssa 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2007 
Sien  
Hamont (België)  
 
Jullie liedjes zijn écht geweldig ! Jammer dat jullie niet op folkfestival dranouter komen .. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2007 
Vincent  
Rijsel (France)  
 
Jullie zingen als engels, de stem van de hemel is op aarde gekomen. Gaan voort met zingen, en nooit 
stoppen. Hartelijk bedankt!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2007 
Juan José | http://www.lastfm.com/user/Juanux  
Medellín (Colombia)  
 
Ik ben van Colombia, in Zuid-Amerika en ik heb zijn muziek gehoord en kunnen zeggen dat zij 
schitterend is. Gelukwensen. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-07-2007 
ABC  
Lanaken (België)  
 
Dag Laïs, Ik vind jullie muziek prachtig en dus luister ik er super veel naar. !!! Laïs = DE MAX !!! ABC 
xxx :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2007 
Diego  
Palencia (Spain)  
 



Hace poco he descubierto vuestra música y no puedo parar de escucharla; me encanta. I've 
discovered your music a few days ago and I can't stop listening it; I love it. (Sorry for writing in english 
and spanish, but my french is horrible). Saludos desde España. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2007 
ellen  
(België)  
 
wij hebben net kaarten besteld voor 4 oktober! kijk er al naar uit... 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2007 
SPRIET  
FLETRE (France)  
 
Bien le bonjour d'un français frontalier qui découvre votre musique comme un nouveau mets aux 
saveurs presqu'inconnues: presque car je suis fan de Malicorne depuis très longtemps et je trouve 
que vous êtes de la même famille musicale. Bravo et merci pour le coeur et l'intensité de vie que vous 
donnez dans votre art; continuez !! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2007 
St.  
 
 
Mooi optreden op Na Fir Bolg met Simon Lenski dames. Fijn dat de cello minder luid stond dan vorige 
keer, nu was de combinatie met jullie stemmen echt mooi. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2007 
petro  
bazel (België)  
 
net een nieuw nummer " joskesong " gehoord op stubru , het is gewoon een pracht van een nummer 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2007 
Kristof  
Bree (België)  
 
Dag Laïs! Ik hoorde net jullie nieuwe single 'Joskesong' op Stubru. Klinkt echt veelbelovend en enorm 
vernieuwend. Hopelijk bevat The Ladies Second Song meer van die nu-folk à la Cocorosie. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2007 
Nele  
Deurne (België)  
 
Ik hoorde net de nieuwe single, "Joskesong" op Studio Brussel. Heel mooi en sfeervol. Ik vind dit 
persoonlijk een heel toffe evolutie, maar de pure folkies zullen het daar wel niet mee eens zijn... Wel 
vreemd dat er geen woord over de nieuwe single op de website staat! 
 
*     *     *     *     * 



 
24-06-2007 
Katrien  
Tienen (België)  
 
hej Laïs, ik heb jullie gisteren pas voor de 2e keer Live gezien, maar het was wel een keer om niet te 
vergeten ! bedankt voor de handtekeningen en de foto! ik kijk zeker al uit naar de nieuwe cd.. super! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2007 
Max  
Antwerpen (België)  
 
Halo ik ben max het lief van emma. natali is mijn twede mamma. en ze kan heeel mooj zingen!!! doe 
de groettjes aan emmatje xxX max 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2007 
Arjo  
Nieuwegein (Nederland)  
 
Eindelijk, eindelijk, Fijn om te lezen dat jullie na de zomer Nederland weer met een bezoek vereren. 
De rode loper gaat uit in het Koningstheater en ik kijk er nu al naar uit 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2007 
echomyst | http://echomyst.livejournal.com  
Petaluma (United States)  
 
Was searching for information on a childhood favourite, "Hani Kuni", and stumbled across your work. 
Beautiful music and voices! Please make it more accessible for us here in North America :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2007 
 
 
 
ja ja , het wordt weer eens tijd voor nieuw nieuws denk ik ==> 01/05/07 <== 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2007 
soleil  
Boom (België)  
 
jullie kunne super mooi zinge en jullie muziek is echt super!vooral jullie liedje het kanneke vind ik echt 
de max 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2007 
fee  
Brussel (België)  
 
jullie zijn echt gewoon geweldig!!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
14-06-2007 
shana  
kuurne bij kortrijk (België)  
 
ik ben een heeeeeellllleeee grootte fan van laïs ik vind het liedje 7 steken heeel mooi . 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2007 
martieke  
borsbeke(belgië)  
 
jullie zijn gewoon SUPER COOL!!! super mooie,leuke en coole liejeuhs!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2007 
Xavier  
Les Ponts de Cé (France)  
 
Je vous annonce la venue au monde de notre petite fille!!! Son prénom ??? Laïs!!! C'est la plus belle 
de la terre! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2007 
Jante  
Den Haag (Nederland)  
 
Jullie muziek is zo mooi!!! Wanneer komen jullie weer in Nederland..? 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2007 
soetkin  
(België)  
 
hejj, Ik heb een vraagje,, een paar dagen geleden heb ik iemand zien rondlopen met een t-shirt van 
Lais. Nu vraag ik me af of je die ergens kunt kopen ofzo... groetjes, soetkin 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2007 
kurt  
buggenhout (België)  
 
heb ook zo een beetje dienen indruk, wij horen ook nix meer van jullie. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2007 
piet  
deerlijk  
 
eindelijk zijn jullie te gast op het folkfestival "deerlycke". Allen daarheen zou ik zeggen. 
 
*     *     *     *     * 
 



26-05-2007 
boy  
kalmthout (België)  
 
Heb precies de indruk dat jullie een beetje 'uitgebold' zijn. Mis het originele, spontane, de echte 'roots'. 
Nu lijkt alles zo 'forced' (smile, presentation, arrangement...) door drie (bijna?) madammen die hun 
jeugd zijn kwijtgespeeld. Spijtig. K3 dreigt m.i. hetzelfde te overkomen. Maar die waren dan ook later 
'aan de bak' dan jullie. En ze trekken momenteel méér volk, vrees ik. Waarom niet terug naar jullie 
eenvoud, natuurlijkheid of pure blues? 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2007 
donzie  
vilvoorde (Belgium)  
 
ba, wie weet treden ze nog eens op in het cc bolwerk ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2007 
mijske  
overijse (België)  
 
goede muziek maar vind op internet geen enkel liedje van jullie 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2007 
sam  
overijse  
 
he ik luister graag jullie liederen maar vind niet veel cd's met nederlastalige liedjes bv 7steken,... ik 
hoop dat julie ook eens dichter bij een optreeden doen 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2007 
Els  
Retie (België)  
 
Ik heb jullie muziek altijd énorm aanstekelijk gevonden en veel bewondering voor jullie 
(leeftijdsgenoten) gehad. Nooit op de voet kunnen volgen omdat mijn beroep (kleuterjuf), politieke 
bezigheden en fulltime mama me te veel occuperen. Tot Herman Delcroix me toch vergeleek met jou, 
Nathalie, nadat hij mij had horen zingen (met de woorden 'ons Nathalie doet ook zoiets met dat 
zingen') Uiteraard geflatteerd met dat compliment.. ik weet niet of jij daar mee geflatteerd zou zijn. 
Blijkt zelfs dat wij ergens familie zijn want onze pa's zijn neven. Misschien dat het zingen dan toch in 
de familie zit. Deze zomer zingen we met de Hutsepop-band oa 't smidje. Als verstokte fan ;-) zal ik nu 
de tekst eens vanbuiten gaan leren... Vele groetjes, doe zo verder en misschien tot ooit op een grote 
familie-bijeenkomst! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2007 
ilke dewin  
vilvoorde (België)  
 
Ik vind het jammer da je niet in onze gebeuren komen optreden of de kaarten zijn al weg ik heb jullie 
groep leren kennen in het zesde leerjaar we moesten jullie liedjes kennen dat was supper 
 



*     *     *     *     * 
 
17-05-2007 
kurt  
buggenhout (België)  
 
hey, hoe zit het met de nieuwe cd die in december ging uitkomen? want daar wordt nix meer over 
gezegd. geertz van kurt 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2007 
marty  
borsbeke (België)  
 
hey hey ! jullie zijn gewoon top !!! en jullie liedjes zijn gewoon super !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2007 
marty  
borsbeke (België)  
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2007 
Eveline Van Geel | http://www.freewebs.com/stephaniemcintosh4ever  
Mol (België)  
 
Hoikes! ik vind de muziek van Laïs egt supertof! vooral de eerste 2 CD's met liedjes als 'De Wereld 
Vergaat', 'T Smidje', 'Le renard et la belette', 'Dorothea' en 'T zoutvat' die ik alemaal egt GEWELDIG 
vind :) grtz, Evelineke 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2007 
Robert L. Stevenson  
Carlyle (United States)  
 
I became aware of your music through a Belgian friend of mine. Since then I have become entranced 
by your harmony and the feeling you put into each song. I hope that have many years of continued 
success. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2007 
Lieselotte  
Deurne  
 
Hoi, ik wou gewoon even zeggen dat ik jullie muziek super mooi vind! 
 
05-05-2007 
That Steve | http://www.thatsteve.be  
Diksmuide (België)  
 
Hey hey hey! Op www.thatsteve.be staan er foto's van het optreden van Lais op Dranouter Aan Zee... 
Ga gerust eens kijken!!! Groetjes en tot later! That Steve! www.thatsteve.be 
 
*     *     *     *     * 
 



04-05-2007 
Margaux  
antwerpen (België)  
 
hey ik zit op pius x en we moeten daar een liedje van jullie kennen Isabelle . ik had nog nooi tvan jullie 
gehoord en was nieuwsgierig . toen de juf het liedje opzette schrok ik:ZO MOOI nu zet ik elke dag da 
liedje op en zing uitbundig mee !!!! jullie zijn egt top -xxxx-jes Margaux 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2007 
dirk | http://www.oostende.be  
oostende (België)  
 
dames, Betreft dranouter aan zee Goed bezig, zonder verniewing geen vooruitgan. Jullie teren 
duidelijk niet op jullie eigen platgetreden paden,chapeau. Maar toch één goede raad. De cello is tof 
maar als ik naar lais ga , ga ik om de stemmen,om lais niet om een cello. Vroeger was het één brok 
stem , nu....Dus ofwel de cello meer op de achtergrond,zachter vooral, ofwel juliie stemmen meer op 
de voorgrond.Jullie klonken ook minder "samen" dan anders, het klopte niet. Sorry maar toch een fan 
.Respect Dirk 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2007 
cirquedelalune | http://www.cirquedelalune.be  
westouter (Belgium)  
 
 
ziezo, hier het beloofde fanfotootje ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2007 
olivier  
izegem (België)  
 
heel mooie muziek;) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2007 
Thierry  
Lille (France)  
 
J'écoute Laïs depuis quelques années et je suis tombé sous le charme des voix des belles dames. Je 
trouve les mélodies et les harmonies remarquables. J'ai connu Laïs par le biais du site Tri Yannn. J'ai 
acheté 1 CD, puis un autre, puis un autre, ... Je crois que je les ai tous. Même si je ne comprends pas 
le Flamand, cela ne me gêne aucunement. J'aime les sonorités de cette langue. A quand un concert à 
Lille ou dans le nord de la France ? Un seul mot: BRAVO Un autre mot: MERCI Un troisième: 
CONTINUEZ 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2007 
ipse  
wonderland (België)  
 
Ik vind niet één video van Laïs op youtube terug 
 
*     *     *     *     * 



 
25-04-2007 
Björn  
Augsburg (Germany)  
 
Hallo Ihr drei, also erstmal danke an euch für die wunderschöne Zeit die ich mit eurer Musik hatte und 
immer noch habe!! Es ist echt Balsam für meine Seele!!Eure Stimmen sind so Elfengleich und gehen 
durch den Körper wie kleine Blitze,Gänsehaut vorprogrammiert!! Leider konnte ich noch kein Konzert 
von euch besuchen, würde mich aber sehr freuen euch in Deutschland mal begrüssen zu dürfen!!! Na 
denn alles Gute und macht unbedingt weiter so!! Bleibt wie ihr seit;)) Liebe grüsse Björn 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2007 
Wibrigje  
Kapellen (België)  
 
Hej knappe vrouwen! Dochtertje Lihla (bijna 2,5) is nu al fan van jullie! Een paar keer per dag vraagt 
ze of ik 'Manè Manè' wil opzetten. Dat is dus Marie Madeleine. Ze kraait en lacht en danst van plezier 
als ik dat opzet. Tot 5 keer achter elkaar... alle liefs Wibrigje 
 
*     *     *     *     * 
 
16-04-2007 
Ramon  
Tilburg (Nederland)  
 
Gisteravond in een snikheet boerderijke in Oisterwijk het concert van Lais beleefd. Wat een klanken 
uit de cello, wat een prachtige zang. Iedereen in de kleine ruimte was onder de indruk van (volgens 
mij) het eerste concert in een lange tijd. Ik heb het concert mooi vooraan aan de zijkant kunnen 
bijwonen. Een plezant uurke betovering.. Bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-04-2007 
Femke  
Tilburg (Nederland)  
 
Gisteren hebben wij jullie in 't Boerderijke gezien. Blij jullie weer gezien en gehoord te hebben, maar 
wij vonden jullie niet zo enthousiast (weinig praatjes tussendoor, wellicht de warmte) En de cello was 
wel erg luid. Wij kwamen namelijk voor Lais en nu had de cello eigenlijk meer de hoofdrol. Vooral 
eerste nummer deed ons schrikken, wij konden jullie bijna niet horen. Toch hebben wij erg genoten, 
vooral van de moeilijke liedjes ;) Hopelijk zien wij jullie volgende keer nog eens, maar dan bij voorkeur 
met zijn drieen. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2007 
Xavier CADAU  
Angers (France)  
 
Bonjour Laïs, Nous voulons appeler notre fille Laïs et nous ne trouvons pas sa signification. Y a-t-il 
quelqu'un qui puisse nous la donner? Merci 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2007 
stefke  
liedekerke (Belgium)  
 



jullie zijn een toffe bende en jullie liedje t'smidje is een heel tof dansliedjes 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2007 
Jeff  
Ath (Belgique)  
 
Salut, un jour entendues sur radio première ds l'émission: "le monde est un village"; je suis devenu 
adorateur immédiatement. Un concert ds la wallonie ? Merci pour votre beuté extérieure et intérieure. 
Jeff 
 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2007 
Sanne Paepen  
Heist-op-den-Berg (België)  
 
Hey meisjes, Ik en mijn grotere zus van 29 volgen jullie al jaren. Telkens we jullie zien krijgen we er 
echt kriebels van. Maar deze zomer gaan we naar Folkwoods een festival in Eindhoven. Ze zoeken 
daar nog groepen. Hebben jullie geen zin om daar op het podium te staan? Dit zou geweldig zijn! 
www.folkwoods.nl Dikke knuffels en veel liefs van de twee zusjes Annelies en Sanne 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2007 
Nina en Daniel  
Flamoer (Ecuador)  
 
Kei neige mutskes jom, is het echt zo koud daar? Want dan blijven we zeker nog maar effe hier in Z-
Amerika! Wij hebben alvast voor jullie de potskes voor de volgende cd,... 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2007 
Kalle Brusewitz  
Groningen (Netherlands)  
 
Jullie zijn heldinnen. Een steun in alles! Komen jullie nog eens naar Nederland? De Oosterpoort in 
Groningen is een mooie plek voor jullie. Paradiso trouwens ook! Ga zo door. Geweldig 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2007 
 
 
 
Ik hoop dat da geen echt bont is op die foto. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2007 
Teresa  
Erfurt (Germany)  
 
Hi girls, finally I write to you! I don't speak english, but I try. I heart you in Rudolstadt - long time ago 
and since then I like your music very well! It's music for my soul, thank you! I wish you could make I 
concert in germany. Erfurt is a very nice city :) I wish all the best for you and your work! Greetings from 
germany, Teresa 
 



*     *     *     *     * 
 
10-03-2007 
Floor  
Knokke-Heist (België)  
 
Ik vind jullie muziek heel inspirerend (althans voor mij toch). Ik schrijf graag gedichten en jullie muziek 
helpt me helder te denken en woorden te zoeken. Folk was iets heel nieuws voor mij toen ik het voor 
het eerst hoorde. Ik was meteen verkocht. Ik heb jullie zien optreden in Knokke in Sharpoord met het 
Vlaams Radiokoor. Heel mooi en ik hoop jullie nog eens te zien zingen. Groetjes Floor 
 
09-03-2007 
Katrien  
Brecht (België)  
 
Ik heb vandaag folkdansen geleerd op jullie muziek!,beter kan gewoon niet!!!!! en ik dacht 'laten we 
nog eens een bezoekje brengen op de site van mijn lievelingsgroep!';)Vandaar dit bezoekje... Ik luister 
echt al heel mijn leven naar jullie muziek!!JULLIE ZIJN DE BESTE!!! Lieve kusjes van KatrienxXx (13 
jaar) 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2007 
melissa  
watervliet (België)  
 
ok ik ben 13 jaar en ik ken jullie muziek al heel men leven lang en daar ben ik trots op ik kan al jullie 
nr's meezingen en wisten jullie dat er veel mensen op een liedje van jullie bevallen :p da moeten dan 
wel coole baby's zijn :p :d xD *******melissa******* 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2007 
Gertrüd  
Zwolle (Nederland)  
 
Tja, zo langzamerhand wordt het toch echt weer tijd voor een concertreeks! Maakt me nieuwsgierig 
wat jullie doen in zo'n "stille" periode. Waar werken jullie aan..........? Of is het uitrusten............ xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-03-2007 
Jorge  
Leopoldsburg (België)  
 
Echt super, als er iemand kan zingen dan zijn jullie het wel, echt een beeldschone stem.... mijn 
complimenten en doe zo verder... sdt Jorge 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2007 
Sofie Grymonprez  
Brugge (Belgium)  
 
Ik ben een meisje van 15 jaar, en samen met mijn vriendin zingen we op school (op de Muzikale Dag) 
een lied van -wat dacht je anders- Laïs! Maar we hebben wel een probleempje... We zouden graag 
'Marieke' proberen, dat is toch niet zo simpel en vormt een uitdaging. Maar nergens vinden we de 
songtekst! Ook op deze site heb ik tevergeefs gezocht. Kan het dat 'Marieke' van op de CD 'Douce 
Victime' niet bij de teksten staat? En zou het mogelijk zijn om daar toch voor te zorgen? Het is heel 
belangrijk voor ons! 



 
Sofie x 
 
Er is geen publicatietoestemming voor dit chanson van Jacques Brel, maar op internet vind je deze 
tekst zeker terug (marieke brel lyrics) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2007 
Artur | http://www.afiuk.prv.pl  
Lublin (Poland)  
 
Super, Super, Super, Super, It' s nice music. See U in Poland 
 
*     *     *     *     * 
 
22-02-2007 
marinka  
Alkmaar (Nederland)  
 
ik vind dat jullie echt heel mooie muziek maken! ik wil nog wel even weten in wat voor taal Tina Vieri 
nou precies wordt gezongen. voor de rest nog heel veel plezier met alles! groetjes Marinka P.S. 
Wanner geven jullie weer eens en concert in Nederland? 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2007 
danny  
Kalmthout (België)  
 
Jeez Nathalie !!! Nooit gedacht da gij zo goed kon zingen. Althans op tStella waarde toch nooit niet 
aan het zingen heh ofwel ?? de rest kan ook goe zingen zenne, oeps. die ken ik niet, nathalieke wel. 
allez een beeke toch.... klein beeke. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2007 
Miguel Brito  
Coimbra (Portugal)  
 
Hi! I'm portuguese and the 1st time I heard you music was in 2001. I've got 2 of your albums and I'm 
still waiting for you to come to Portugal for a concert. Have you ever thougt about? We've got some 
world music festivals. Try to present your work to them. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2007 
geert  
buggenhout (België)  
 
de site wordt een beetje verwaarloosd heb ik de indruk.geen info meer over concerten die plaats 
vinden. geen nieuwe foto's meer. geen enkel nieuwes 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2007 
Paweł  
Wrocław (Poland)  
 
Helo! I'm from Poland. In my country quite popular is yours song 't Smidje. It's nown as "Belgian 



dance" But I don't listen another songs. In Poland I can't buy your CD. Sorry, my English isn't so gut, 
what I mean. Now few words in Polish: Serdecznie was pozdrawiam. Wielu udanych nagrań i 
koncertów :) 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2007 
REMY  
Lille (France)  
 
Mon opinion sur Laïs? j'adore! Leur musique est merveilleuse, je ne me lasse pas d'écouter leurs 
dsiques, j'ai converti mes enfants qui maintenant chantent en flamand! Comment ne pas aimer ces 
trois belles jeunes femmes qui chantent comme des anges...?! Bon, la question est: à quand un 
concert sur Lille? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2007 
Jens  
Geluwe (België)  
 
Mooie muziek, doe zo verder! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2007 
louis janssens  
antwerpen (België)  
 
hey lais, nathalie,ik ken victor camila ook ek jij marc ook blijkbaar het verhaal gaat ten ronde dat jij er 
bij was swat ik vind het kij tof dat julie zuulen morgen!!!! alleen kan ik er niet bij zijn!! ik weet of jij weet 
wie ik ben maar ik ben de zoon van celeste verhoeven!!! ik vind julie muziek fantachtis alleen kan 
ikjullie nog niet zo lang stom eigelijk maar stuur een mail als jullie nog eens optreden ik zal er zijn 
!!!!!!!!!!! xxxxxxx louis 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2007 
Elke  
Pondicherry (India)  
 
Ik ben nog altijd heel enthousiast over jullie muziek. Het brengt de Vlaamse historie heel dichtbij! Hier 
in de tropen beschik ik helaas niet over muziekwinkels waar ik jullie nieuwe CD "Documenta" kan 
verkrijgen. Ik zal geduldig moeten zijn! Ga zo voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2007 
hortok  
berlare (België)  
 
Gegroet. He, ik vind jullie muziek zeer goe, het is zalig om naar te luisteren en ik droom er altijd mee 
weg (in de les   ) Maar ik vroeg mij eigenlijk af wanneer jullie nog eens een concert geven in België 
(ongeveer ergens in Oost-vlaanderen da zou echt goe zijn :-D) Als ik het goe heb is dat nu ongeveer 
een jaar geleden. Want ik luister naar jullie muziek op mp3, pc en radio, maar ik wil jullie nu toch wel 
eens live zien zingen. Laat mij eens iets weten he. thx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2007 



Marijn Celea  
Kortessem (België)  
 
Hmmm... en het is niet direct mijn lievelingsgenre, maar het streelt de trommelvliezen als zweetloze 
oksels, warm en een gevoel van gelukzaligheid uitstralend bij de eerste aanraking. Ofzoiets... Ik vind 
dat jullie prachtig zingen, bijna goddelijk, met teksten, vrij interpreteerbaar en onverdroten. Zingt en 
blijft den hoorder ontroeren... Wees gegroet, Marijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2007 
jotte  
Blankenberge (Belgium)  
 
jullie zijn masz vet!!! khoor jullie stem suprgrg!!! lovesz!! **°°moi!!°°** 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2007 
 
ieper (België)  
 
hallo, ik heb al naar enkele optredens komen kijken en ik vind het keigoede muziek. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2007 
Lori  
Merksplas (België)  
 
Kéi mooie en toffe muziek ! En jullie hebben altijd zo'n mooie kleren en schoenen aan ! :D Waar haalt 
gullie die ? (; Groetjes Lori 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2007 
Hedwig De Waele  
Asse (België)  
 
Voor Annelies uit Lier:Ik heb de cd Documenta zonder problemen gevonden in een Free Record 
Shop(te Aalst),moet ook probleemloos te vinden zijn in een fnac winkel of andere keten.Veel geluk 
en...cd is prachtig...!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2007 
Elkie  
Denoek (Essen) (België)  
 
Hey Laïs, toch even vermelden dat ik jullie ook super vind! Ben er nog altijd niet van over dat jullie ook 
op het trouwfeest waren van mijn neef na de bogerfeesten maar het was wel super! Groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2007 
Annelies  
Lier (België)  
 
Ik vind jullie muziek echt super goed, Laïs! Ik zou graag de cd Documenta kopen, maar ik kan hem 
nergens vinden. Waar kan ik Documanta vinden? Annelies 



 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2007 
ugur  
eindhoven (Nederland)  
 
heej lais ik ben ugur ik ben 14 jaar en ben al sinds me 10 harstikke fan van julie maar ik wil julie zoo 
graag in het egt ontmoeten gewoon in het live maar hou heel veel van jullie oke doej lieverds(K)(K)(K) 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2007 
geejee | http://www.lgjwinked.be.tt  
Lanaken (België)  
 
Hallo, ik vond jullie muziek echt goed, en heb jullie ook al zien optreden in Hasselt. Nu wou ik ook voor 
de muzieklessen een spreekbeurt over jullie houden. Hebben jullie nog wat leuke weetjes over jezelf 
of muziek die ik zeker moet laten horen? 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2007 
donzie  
vilvoorde (Belgium)  
 
nog nieuws over de nieuwe cd? 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2007 
100 op 1-watcher  
 
 
In 100 op 1 kwam Lais in 2006 twee keer voor: 't Smidje op plaats 34 (2006) (plaats 22 in 2005) en 
Dorothea op plaats 96 (plaats 56 in 2005). 
 
*     *     *     *     * 
 
31-12-2006 
ursula  
roosdaal (België)  
 
als fan van lais hoop ik om een concert bij te 
 
wonen,tot grote spijt is er maar één concert in 2007 en is volzet, ik hoop dat jullie vlug t'huis nog ééns 
optreden in naam van al jullie belgische fans!!!!! gelukkig nieuwjaar groetjes ursula 
 
*     *     *     *     * 
 
27-12-2006 
Hardy Köhler  
Niederrhein (Germany)  
 
Beste Dames, 
bestaat er ooit en kans uw live in duistland te zien? 
Ik volg al merdere jaaren de aktiviteiten van lais en heb nog steeds hoop naar uw een keer ergends te 
luisteren. Helaas zijn de meeste koncerten al maandenlang in het vooruit uitverkocht. (zie april 2007!) 
 
Tot ziens 



Hardy 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2006 
Chommy  
Halle-Zoersel (België)  
 
Heyz meiden! 
Nadat Marre me heeft meegenomen naar jullie concert in Oostende afgelopen zomer ben ik ook 
helemaal fan! Zeker toen we met z'n vieren nog een tijdje hebben staan wachten voor jullie 
handtekeningen en die ook kregen! 
Jullie cd 'Douce victimes' staat constant op en voor mijn mondeling examen Frans ga ik het ook over 
jullie hebben. Ik hoop dat jullie nog lang verder zullen doen! 
 
Liefs Chommy 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2006 
Laís Gregório  
Hahun (Brazil)  
 
I call Laís and I would like to know what they touch! How type of sound, basically this! Forecasts of 
capsize for Brazil? Debtor! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2006 
Siel  
West-Vlaanderen (België)  
 
Besté Lais,  
eerst en vooral wil ik zeggen dat jullie liedjes echt wél de max zijn ... 
Daarom willen wij ook eens jullie liedjes zingen ... voor school, moeten wé dat doen, maar ik vind 
nergens de karaoke versie van t'smidje, zou u mij pleazee willen verder helpen, stuur zo rap mogelijk 
terug! alvast bedankt !! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2006 
key deflem  
linter (Belgium)  
 
eej,  
ik wist niet dat jullie een site hadden en ik kwam hier toevallig op. 
ik wil jullie zeggen dat jullie muziek echt fantastich mooi is en dat jullie nog veel mooie muziek mogen 
maken..... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2006 
Meta  
Utrecht (Netherlands)  
 
Hee meiden, 
 
ik heb voor mijn zestiende verjaardag Documenta gekregen en ik heb hem die dag gelijk twee keer 
helemaal achter elkaar geluisterd; echt heel mooi! 
Ga zo door! 



 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2006 
Mateusz  
(Poland)  
 
The first song I listened to was 't Smidje. Then I listened to Kalima Kadara and Balbagal. Now it's my 
favourite band. This music is GREAT!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2006 
Marre  
Heist-op-den-Berg (Belgium)  
 
Ik zal nog eens een keertje in mijn favoriete gastenboek allertijden posten. ^^ Ik vind Laïs nog steeds 
even supergeweldigfantastischkeigoed! :D Van de nieuwe cd ben ik helemaal betoverd door 
"Astronaut". Ook vind ik de versie "La plus belle de Céans" heel knap bij Documenta. 
Heel hard gefeliciteerd met de nog steeds adembenemende muziek en met de geboorte van Trigven! 
 
Zwaai! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2006 
Eva-Marijn  
Keerbergen (België)  
 
Hallo!! 
Ik ben een echte fan van jullie muziek, en als ik een cd van jullie opzet, kan ik niet stoppen met 
luisteren en meezingen!! Ik ben 14, en krijg dan ook veel commentaar van mijn klasgenoten, maar ik 
zal altijd een grote fan blijven!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2006 
dames dans l'tram  
 
 
nous somme un groupe francais de trois jeune filles de 17a ensemble depuis 2 ans et ayant regroupé 
notre passion pour la chanson afin de monter un groupe plutot singulier! notre repartoire et varié mais 
comporte surtt des chansons completement oubliées d'artistes francais ou chansons du monde ( finois 
, espagnol , catalan, anglais...et flamand) nous autorisez vous à chanter pour nous "comme au sein 
de la nuit"? nous vous avons decouvert il y'a qquelques mois et adherons completement a ce que 
vous faies! vous etes une sorte de modele pour nous maintenant! merci pour votre talent! laure, 
marion et leila (dames dans l'tram) 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2006 
Kato  
Oosterzele/Zwalm (België)  
 
alloo 
 
nog's proficiat Annelies !! 
seg welke daggen verjaren julie meiden ??? 
 
+.X.+.x 



 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2006 
charlien  
loenhout  
 
hoi  
ik ben charlien ik zit op school stella matutina waar nathalie Delcroix heeft gezete:) 
ik ben een grote fan van jullie:) 
groetjes xxx 
 
25-11-2006 
Jennifer  
Dendermonde-Appels (België)  
 
Jullie nieuwe foto's zijn echt heel mooi! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2006 
dirk  
kalmthout (België)  
 
annelies, 
proficiat met de geboorte van je tweede kindje! 
geniet ervan samen met je gezin. 
en voor de rest veel succes nog met jullie albums en optredens! 
 
vele groetjes 
dirk 
 
 
ps; wanneer spelen jullie nog eens thuis? 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2006 
ursula  
roosdaal  
 
lais,buitengewoon,er zijn geen woorden voor... we zijn alle vijf weg van jullie zelfs mijn man zingt mee. 
doe zo voort 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2006 
Jolien  
(België)  
 
Wanneer zijn jullie ontstaan??Het is voor school 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2006 
SEVIN  
bONCHAMP LES LAVAL (France)  
 
vOUS ËTES SUPER CONTINUEZ C'EST UN BONHEUR 
 



 
ET SI VOUS POUVIEZ ME DIRE OU JE PEUX TROUVER LE TRIPLE cd DOCUMENTA ( en france 
)CE SERAIT GENIAL 
MERCI 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2006 
Mieke  
(België)  
 
Aan Annelies. Proficiat met je kindje. Mooie naam. speciaal maar wel mooi ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2006 
Pascale Buggenhout  
Affligem (België)  
 
Ik heb mijn vierjarige dochter kunnen overtuigen : ze vraagt nu Laïs in plaats van K3 in de auto te 
spelen. En vanmorgen was de eerste keer dat mijn zoontje van nog geen 2,5 jaar in de auto vroeg : 
"Laïs" ! We swingen allen mee op Dorothea à la buscemi ! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2006 
LAIS  
KERALA, INDIA (India)  
 
i am lais and absolutely amzed when i go through this site 
i can't get ur albums here 
i am looking forward to get a chance to see u on stage and to listen to you 
absolutely fantastic 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2006 
Tina  
Gelrode (België)  
 
Annelies en Siegbert, 
 
Een hele dikke proficiat met de geboorte van jullie 2de zoontje!! 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2006 
Leen Maes  
Mortsel (België)  
 
Ik zit in het 2de middelbaar en moet een Frans liedje voorstellen (in het Frans uiteraard). 
Ik dacht meteen aan jullie. 
Ik ga het liedje "Belle" voorstellen. 
Goed, hè? 
Leen 
 
*     *     *     *     * 
 



12-11-2006 
patricia verelst | http://lais.be  
ESSEN (België)  
 
Hey Annelies, 
 
Proficiat met je zoon Trygfen!!! (ik hoop dat ik het juist schrijf)  
 
Spijtig dat Laïs stopt met folk maar dat wil niet zeggen dat het daarom minder goed is! jullie gaan da 
goed doen... Ik geloof in jullie! 
 
xxxxxx patricia 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2006 
Kenny | http://www.-koloso-jumper-.tmf.be  
lokeren (België)  
 
LAIS, 
super 
laat al die jongeren die weg gaan bij hun zwangere vriendinke maar eens goed voelen wat ze deze 
alemaal aandoen  
7STEKEN !!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2006 
laura  
ieper  
 
ik ben een groote fan van jullie doe zo voort 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2006 
Angelique  
Nieuwmoer (België)  
 
Nathalie, hooplijk gaat het al beter met je hals! 
En alles goed met Emma? 
groetjes Angeliquex 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2006 
Bruna  
Antwerpen (België)  
 
Hartelijk gefeliciteerd Annelies met je niewe zoon! 
Het beste voor jullie net uitgebreide gezinnetje! 
kusjes BRUNAxx 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2006 
Renée  
's-Hertogenbosch (Nederland)  
 
Ik lijk de muziek uit Vlaanderen te ontdekken. Zal ik het zo formuleren: ik hoop dat Laïs niet net zoals 
Absynthe Minded te commercieel wordt. Bekendheid is fijn, maar vaak leidt dat tot stijlverandering en 



de originaliteit verdwijnt. Dat mag niet de bedoeling zijn! De middeleeuwse sfeer in de muziek is 
geweldig en het stemgeluid veroorzaakt kippenvel.  
Mijn favorieten: 'Jasio U pana', 'De wereld vergaat' en 't Smidje'. 
Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-11-2006 
jeanette huisman | http://puur met noten.tk  
gorinchem (Nederland)  
 
Vorig jaar zijn we met ons kwartet naar een concert geweest in breda .het was fantastisch!!! maar ik 
heb een vraagje ,wie helpt ons aan de song van niel young die daar gezongen werd,al hebben we de 
titel maar,zelf dachten we dat het iets van all in a dream was,????? wie kan ons daar uitsluitsel over 
geven?reageer op jea.huisman@casema.nl alvast bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2006 
Blackbelle | http://www.tnbdesign.be  
west-vlaanderen (Belgium)  
 
heel goed gedaan jullie site en veel succes met jullie muziek en met al de rest en hopelijk nemen jullie 
ook een kijkje op onze website veel plezier verder daaaaaaaaaaaaaaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2006 
Yves  
GAP (France)  
 
Félicitations, c'est un vrai bonheur que de découvrir la culture flamande par l'intermédiaire de Laïs. 
Continuez avec détermination et surtout ne changez rien. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-2006 
SILVESTRE Jean-Paul  
LUDRES (France)  
 
Peut on espérer votre venue dans l'est de la FRANCE (NANCY), en atttendant je patiente en écoutant 
vos CD. et en visitant votre site. Cordialement. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2006 
Janny (Holland)  
 
 
Geen Nederland in de lijst. 
Geen Holland 
Netherlands 
Pays Bas 
Niederlande.... 
Helemaal niks. 
 
Nou ja, als julie geen mening uit Holland willen ontvangen.... 
Jammer. 
 
Janny. 



 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2006 
donzie  
vilvoorde (Belgium)  
 
hani kuni, een pracht van een lied, tot ik het laatste stukje had gehoord, vond ik dit echter ni zo mooi 
meer, het liedje werd echt wel verkracht door het laatste stukje, spijtig. 'tsmidje, wat ook een mooi 
liedje is, werd jammer genoeg meer een treur liedje op de cd i.p.v een sfeerschepper ook jammer , 
omdat dit jullie bekendste liedje is had ik verwacht dat deze met veel gevoel gezongen zou worden. en 
dan werd het refrein nog eens weggelaten ook. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2006 
brenda  
kinrooi (Belgium)  
 
hoooii,, 
jullie zijn SUPER !!  
We doen mee met crea op school en het thema was "middeleeuwen" dus.. we hebben jullie liedje:'t 
smidje uitgekozen en daar hebben we een dans op  
 
greetzz me =D 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2006 
K°tootjeuhh  
Oosterzele/Zwalm (Belgium)  
 
Heeeey  
Ik heb alle cd's van julie en ben al 2 keer naar een optreden geweest.. 
ik ga nu zelf ook gaan zingen en ik hoop dat ik later ook zo ka zingen.. 
hoe kan ik julie eens zien en niet vanop mijn betaalde plaats in het concert gebouw?? :s :( 
grtzzzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2006 
asha  
(Belarus)  
 
ik vind jullie muziek echt gaaf!:p 
ga zo door!:) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2006 
Elton Frank  
Pernambuco (Brazil)  
 
Saudações 
O som de vc´s é muito bom 
continue sempre assim... gostei muito do cd "Douce Victime" 
Bom Trabalho 
;* 
*     *     *     *     * 
 



21-10-2006 
Tine  
(Belgium)  
 
Jullie muziek is prachtig en jullie optredens ook! 
Ik wou dat ik ook een Lais-mensje was, maar een lais-fan ben ik in ieder geval al wel. 
Wanneer komen er nieuwe foto's op jullie site? 
Groetjes Tine 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2006 
Lynn De Vré  
Wuustwezel (Belgium)  
 
Hoii, 
Ik ben een super fan van jullie ik heb zelfs al is samen met jullie gezongen in de kerk van kalmthout 
dat vond ik echt fantistich. 
Groetjes Lynn xXxXxXxXxX Doei 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2006 
bert  
(Belgium)  
 
Ik heb net een bergtocht van 2 weken gedaan en voortdurend met "le renard et la belette" in mijn 
hoofd gezeten!  
 
Een steengoed nummer! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2006 
jolien  
Ninove  
 
Heej,, 
Ik ben een fan van jullie!! 
Kheb ook een aantal cd's! 
Jolienx 
 
*     *     *     *     * 
 
16-10-2006 
Michiel  
Seattle (United States)  
 
Ik heb in 2003 een CD "Global Sounds" opgepakt van het Centraal Station in Amsterdam. Op deze 
CD vond ik "De WIjn". Heel mooi. Ik woon al 6 jaar in de VS en hoop dat jullie ook hier eens op komen 
treden. Er is hier een jaarlijks "Folk Life" festival waar jullie heel goed zouden passen. Ik ben op zoek 
naar jullie CD maar die is niet gemakkelijk te vinden hier. Dus blijf ik tot dan maar "De Wijn" herhalen. 
Verveelt nooit. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2006 
louis(zoon celeste verhoeven)  
berchem (Belgium)  
 



hallo lais ik ben louis de zoon van celeste verhoeven zij kent iemand van de meisjes van lais(ik weet 
niet wie)ik vind julie muziek prachtig!!!!!!!!!!!!!! ik heb de cd dorothea en gisteren documenta gekocht.ik 
wil ook eens naar een optreden komen maar die zijn elkekeer uitverkocht!!!! daaaaaaaagggg louis 
 
*     *     *     *     * 
 
14-10-2006 
An  
Afsnee (Belgium)  
 
Jullie muziek is echt mooi!!! ik ben nu 14 en ken jullie muziek al van in het 5e leerjaar. ik vertelde 
erover op school en iedereen vond het gewoon fantastisch. mijn vriendin en ik zaten jullie muziek op 
school tijdens de speeltijd te zingen. leuke tijden! 
veel succes nog! x 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2006 
Marjan  
(Belgium)  
 
Ik had graag geweten hoe het soort muziek heet van Kalima Kadara. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2006 
BERTOUX Aurélie  
Nantes (France)  
 
Salut !! Un grand bravo pour votre travail j'adore vos albums, les chansons sont magnifique. J'espère 
qu'un jour on vou sverra en concert à Saint Chartier !!! 
Bonne continuation 
Aurélie 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2006 
Truus  
Veenendaal (Netherlands)  
 
Zondag 8 oktober hoorde ik Lais zingen 'Weer verliefd' op tekst van schrijver Hafid Bouazza tijdens de 
avond van het liefdeslied (Nederland 3 nps) Ik vond het van een bijzondere schoonheid en was er 
zeer door geraakt Wordt dit lied ook op cd uitgebracht? 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2006 
Judith  
(Netherlands)  
 
Hoihoi, 
Zelfs in disco op camping in Bretagne draaiden ze le renard et la belette...! Was erg leuk,gingen we 
zo'n traditionele Bretonse dans op doen :):) Vind het supermooi liedje! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2006 
Cindy  
Den Haag (Netherlands)  
 



En ik hoop dat jullie spoedig nog een bezoekje aan NL komen brengen, luister graag naar jullie, 
helaas is het concert in Oisterwijk al uitverkocht... 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2006 
Cindy  
Den Haag (Netherlands)  
 
Ik hoop dat de bontmutsen van nepbont zijn, en dat jullie geen dierenleed op je hoofd dragen: want 
madammen met een bontmuts zijn gemeen! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2006 
Laïs Rommelaere  
Auderghem (Belgium)  
 
Bonjour, 
Voilà de mes nouvelles... J'ai maintenant cinq ans. Mon prénom à un succès fou! Sans que mes 
parent n'insite j'adore ce que vous faites. Ma maman à du me copier vos disques pour que je les 
écoute dans ma chambre sur mon lecteur cd.  
J'apprend le néerlandais à l'école depuis cette année bientôt je comprendrais les paroles de vos 
chansons.  
J'espère vous voir en concert bientôt. 
Gros bisous à tous. 
Laïs pour Laïs 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2006 
katja | http://everyoneweb.com/katjavanopdenbosch  
winksele (Belgium)  
 
hey meisjes van Laïs, 
 
Hoe gaat het met jullie. Ik kom even jullie gastenboek tekenen en zeggen dat ik jullie stemmen echt 
bewonder. zou je mijn gastenboek ook willen tekenen. dat zou mij een groot plezier doen. alvast 
bedankt. 
 
Muziekale groeten, 
 
Katja 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2006 
ikkee  
duffel (Belgium)  
 
hej laïs,  
kmoet voor et school weten waar jullie naam vandaan komt.Zoude jullie da is erges wille schrijve. 
merci 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2006 
donzie  
vilvoorde (Belgium)  
 



ik heb helemaal geen problemen met de beveiliging van de cd , de cd speelt op alles af , op de pc , 
stereo, laptop en in de wagen 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2006 
mark en jolanda  
best (Netherlands)  
 
Het meiden! 
 
Documenta is SUPER!!! Echt te gek hoor...blij dat we hem nu hebben gekocht. Enne wanneer komen 
jullie weer eens naar Nederland?? We kunnen niet wachten om jullie weer eens te gaan zien. 
 
groetjes en bedankt voor de mooie muziek! 
Liefs 
mark en jolanda 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2006 
Nele Geerts  
Bailly Romainvilliers/Paris (France)  
 
Bon, met een beetje vertraging is hij ook tot hier geraakt! Schitterend, veel herinneringen aan alle 
concerten die ik afschuimde kwamen terug boven...Alleen die kipieerbeveiliging is verschrikkelijk. Van 
de 4 CD-spelers die ik hier heb, werkt hij op welgeteld 1 speler... Jammer want met verzendkosten 
etcetera heb ik wel mooi meer dan 30 euro neergeteld... 
 
*     *     *     *     * 
 
27-09-2006 
Eulalie Piccard  
Lommel (Netherlands)  
 
Heey! Kwam even zeggen dat ik al helemaal gek ben van jullie muziek sinds jullie beginjaren, en dat is 
zeker nog niet op z'n einde! Ik bracht als klein meisje ook geregeld zomers door in Gooik omdat m'n 
pa daar les gaf en optredens deed. Vandaar de folk interesse. :) In ieder geval, blijf verder doen zoals 
jullie bezig zijn, en zeker en vast nog veel succes toegewenst!!  
 
Groetjes 
 
Eulalie xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2006 
Jana  
 
 
Hallo Laïs, na wat rondsnuisteren op jullie site besloten om documenta eens dringend te gaan 
opduikelen... ik ben benieuwd!! 
 
P.S: Ik vind het deelteken op de i van laïs zo mooi.. 
 
groetjes, Jana (die als klein meisje ooit eens een briefje heeft teruggekregen van jullie en sindsdien 
nog verslingerder geraakt is aan zingen en aan jullie) 
 
*     *     *     *     * 
 



25-09-2006 
celien  
erpe (Belgium)  
 
hey lais  
 
vanwaar komt jullie naam eigenlijk ??  
ik zou dit moeten weten voor school 
groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
24-09-2006 
Xavier C.  
Angers (France)  
 
Merci pour toute la douceur que vous me donnez à l'écoute de vos disques... Je ne m'en lasse pas. 
J'ai même utilisé une de vos chanson pour mon mariage... 
 
 
Il est fort dommage qu'il soit si difficile de se procurer vos albums...en France. 
 
 
Merci pour tout. 
Vivement votre prochain album en studio... 
Je l'acheterai d'office... 
Bisous 
 
Xavier 
 
*     *     *     *     * 
 
23-09-2006 
célien  
Oud-Turnhout (Belgium)  
 
hey , jullie zijn gewoon zalig. Ik doe ook muziek ik zit in mijn laatste jaar en ga een eindwerk over jullie 
maken.Iedereen moet weten dat jullie optredens,liedjes zallig zijn. 
Ik hoop dat jullie dees jaar naar Dranouter komen of Turnhout is ook goed. daaaaaaaaaaag célien 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2006 
ilke dewin  
vilvoorde (Belgium)  
 
jullie zijn gewoon te cool en wanneer komen jullie naar vilvoorde 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2006 
 
 
 
wat???? verdwijnen alle folkdeuntjes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! alle tis juist daarvoor dak van jullie ben 
gaan houden!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-09-2006 



Wim Devos  
Sijsele (Belgium)  
 
Heb net jullie cd Documenta gekocht! Schitterende muziek alleen jammer dat ik 'm bijna nergens kan 
afspelen. Niet op mijn stereo, niet op mijn discman, niet in mijn auto ... 
 
Maar ik had de kleine lettertjes op de cd moeten lezen: "On some equipment playback problems may 
encounter" 
 
dan steun je al eens de Belgische muziekindustrie :o( 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2006 
Lisa  
Heist o/d berg (Belgium)  
 
Documenta = goedgekeurd! 
 
Merci! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2006 
sophie  
3020 (Belgium)  
 
van waar komt jullie naam eigenlijk van daan DRINGT we moeten een schoolwerkje maken... 
 
*     *     *     *     * 
 
19-09-2006 
draken  
Melbourne (Australia)  
 
Love your work. Don't change. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2006 
Lisa  
Heist op den berg (Belgium)  
 
Joehoedeloe!!! Ik heb 'em ook!  
Nog niet geluisterd, maar de hoes is al fantastisch! ... :-) 
 
Gegroet, 
Lisa 
 
Ps: ik vind ook dat jullie eens iets moeten doen met Nick Cave. Dringend! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2006 
Patrick  
Zeist (Netherlands)  
 
Documenta: Erg goeie plaat! Luister er met veel plezier naar. 
Er staat wel een foutje op de hoes: Helplessly Hoping is niet geschreven door Neil Young, maar door 
Stephen Stills! 



 
Groet, 
Patrick 
 
*     *     *     *     * 
 
14-09-2006 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Vandaag Documenta in de brievenbus gevonden, 1 woord: pachtig!! Zowel de muziek als de 
vormgeving: vakwerk. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-09-2006 
Sandra  
Leuven (Belgium)  
 
Dag dames, 
 
Al jaren luister ik naar jullie muziek en ik vind dat allemaal sjieke dinges. Jullie blijven jezelf 
vernieuwen, dat is iets wat veel artiesten niet kunnen zeggen. Ik hoop echter dat jullie blijven zingen in 
het Nederlands, frans en natuurlijk al die mooie vreemde talen die ik nog nooit gehoord had maar die 
ik zo mooi vond/vind! 
Toch moet ik zeggen dat ik hoop dat jullie nooit "verengelsen", dat zou een grote teleurstelling zijn... 
Ah, ook jammer van de bont-mutsen op die foto van "Documenta" :-( (hopelijk zijn ze namaak :)) 
 
Veel succes nog dames, jullie zijn super :) 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2006 
Evita  
Herne, bijna leuven (Belgium)  
 
Ik heb hem, juij. Oh ik ben der superblij mee. Mijn broer draait mij de nek om denk ik als ik weer net 
als bij de andere cd's of dvd's elke dag ze laat draaien. Gelukkig moet hij naar school gaan, héhé. 
Gisterenavond maar ondekte ik de Poster, prachtige foto's echt waar. Maar het enigste waar ik me 
vragen bij stel, Annelies en Natalie jullie poseer dinge snap ik denk ik toch maar Jorunn jij staat daar 
zo triestig bij, waarom? Ik heb denk ik wel een idee maar zeker ben ik het het ni. Echt prachtige cd, 
vooral de live n°, de andere zijn ook mega wijs hoor!  
 
Véél succes en breng er maar genoeg uit en zing zo voort. 
 
Komen ooit de liedjes van en met het VRK op cd want dat waren ook schone n°?  
 
Liefs, 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
12-09-2006 
boombal  
 
 
proficiat met jullie mooie cd . 
ik vind hem wel goed maar had gehoopt op meer nieuw materiaal in de scrapbook de meeste 
nummers zijn andere versies uit de cd douce victime. 
maar toch ik vind hem goed 
*     *     *     *     * 



 
11-09-2006 
Dawn Mills  
London (United Kingdom)  
 
I have thoroughly enjoyed both Lais and Dorothea. Your other albums I am having trouble sourcing in 
the UK. The English it seems are too arrogant to listen to any thing not in English - to OUR Shame, I 
might add. Of course it helps to appreciate your beautiful a cappela harmonies when you also 
understand the lyric - particularly as those I can understand in French are as poetically as they are 
musically beautiful. I do so wish I could readily buy all of your work in the UK. A little translation from 
the Flemish and other languages to English on the inside CD Jacket of a version available on the 
London High Streets would be lovely.... ah, well. I guess I'll keep trawling the French Amazon site in 
hope of picking up your new albums as they come out. All the very best... 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2006 
Flois  
(Netherlands)  
 
ik heb hem =)jeeh!! na die speciale voorproefjes had ik natuurlijk niet anders verwacht dan dat de rest 
ook zó goed zou zijn maar toch altijd weer helemaal in de wolken!! 
Zal met héél veel plezier luisteren! 
 
Liefs aan jullie fantastische meiden! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2006 
kim  
evergem (Belgium)  
 
HOERA !!! Ik heb hem ! Hij is echt enorm mooi en niet alleen de muziek ook de layout is helemaal mijn 
smaak. Proficiat : ) 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2006 
Gerard Slooven  
Deventer (Netherlands)  
 
Beste Lais, 
Afgelopen zaterdag heb ik Documenta gekocht. Hoewel ik de CD erg mooi vind, ben ik minder te 
spreken over de kopieerbeveiliging die er door de platenmaatschappij op is aangebracht. Hierdoor kan 
ik de CD, waar ik wel braaf 23 euro voor heb betaald, niet eens in mijn eigen auto afspelen! En werken 
doet zo'n kopieerbeveiliging ook niet, want de plaat is werkelijk overal te downloaden, voor wie even 
zoekt. 
Ik snap dat dit een besluit van de platenmaatschappij is, maar ik vind dat jullie als artiest hier ook een 
verantwoordelijkheid in dragen!  
Artiesten moeten inzien dat dit ten nadele is van hun fans. Dat zijn de mensen die jullie CDs kopen, 
jullie concerten bezoeken, en jullie hebben geholpen om te bereiken wat je nu hebt bereikt. 
Sommige artiesten zien dit gelukkig en brengen hun materiaal liever in eigen beheer uit, of zoeken 
een platenmaatschappij die wel respect heeft voor hun klanten. Een platenmaatschappij die inziet dat 
door dit soort praktijken ook mensen, die liever een CD legaal kopen, zullen besluiten hem illegaal te 
downloaden.  
Succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2006 



Dirk Vallos  
Heverlee (Belgium)  
 
Hallo Laïs, 
 
Bedankt om in "De Morgen" onze prima chamber rock group "Univers Zéro" te vernoemen als één van 
jullie favorieten. Aktief sinds de jaren 70 ... Probeer ook eens " Présent", een afsplitsing van UZ en ook 
nog steeds aktief! 
 
Bye, 
Dirk 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2006 
lara  
schiplaken (Belgium)  
 
hallo laÏs, 
ik ben 9 jaar. 
het mooiste liedje vind ik de reizigers. 
daaaaaaaaaag 
 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2006 
La petite fille  
aalst (Belgium)  
 
Hey, 
 
ik heb al een paar liedjes beluisterd via i-tunes en documenta klinkt echt fantastisch! geweldig dat er 
veel live liedjes opstaan, want dat is jullie sterkste punt!! 
Mijn eerste werk op 11 september is naar de platenwinkel gaan! 
Doe zo verder meisjes 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2006 
kim  
(Belgium)  
 
Ik hou enorm veel van laïs maar ook van devendra banhart en joanna newsom dus ik vond het mega 
leuk te lezen dat nathalie daar van houdt !! 
jullie nieuw liedje is trouwens wreed mooi en ik ben al enorm benieuwd naar jullie nieuwe cd want de 
nieuwe weg die jullie willen inslaan lijkt mij super tof !! veeel sucses dermee 
 
*     *     *     *     * 
 
09-09-2006 
Johan  
(Belgium)  
 
Het lange wachten is eindelijk beloond met een prachtig verzorgde 3-cd-box. Echt de moeite. Ik ben al 
een paar keer naar jullie optredens komen kijken en die zijn natuurlijk formidabel, dus mijn logische 
vraag is : Komt er ook ooit een DVD uit met een liveconcert? 
 
*     *     *     *     * 
 



08-09-2006 
Marre  
Heist-op-den-Berg (Belgium)  
 
Zwiepz! 
 
Laïs laïs laïs... De naam alleen al doet mij glimlachen. Hier thuis vinden we jullie muziek echt geweldig 
en ik en mijn broers dansen en zingen enorm graag op jullie liedjes. Maar het meest geweldige is het 
als ik samen met twee van mijn vriendinnen begin te zingen. Onze favoriet is "de drie maagdekens". 
 
In juli zijn we dan voor het eerst (al was had ik jullie ook al bezig gehoord in Brussel enkele jaren 
geleden) naar een Laïsconcert geweest. Het was zaaaalig! We kenden haast alle liedjes en op het 
laatst bij "opzij" konden we ons niet meer inhouden en gingen we achteraan in de kerk van Oostende 
op en neer springen...  
 
En daarna hebben we wel een hele tijd moeten wachten, maar we hebben toch handtekeningen 
kunnen bemachtigen! :D 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2006 
Johan De Naeyer  
Heverlee (Belgium)  
 
Ik leerde jullie (Laïs) kennen via een vriend die jullie meemaakte op Dranouter 1996 en me een cd van 
Värttina (folk uit Finland) bezorgde. 
Ik kocht jullie debuutcd (De wijn, barbagal) en vind die schitterend. Ook mijn tienerdochter is weg van 
jullie, zodat ik hem nog eens kocht voor haar verjaardag. 
Jullie tweede cd vond ik minder. De instrumentengeluiden namen vaak jullie stemmen weg. Ik was wel 
benieuwd naar jullie optreden met het VRK. Samen met mijn dochter was ik er bij in Peer. 
Ja, renaissance gaat jullie goed af, een mooie zware mannenstem (genre slavische rebrov)voelt goed 
aan als tegengewicht hoewel Jorunns stem ook dat mannelijke (qua stem dan) in jullie groep 
belichaamd. Ze heeft volgens mij soms de pure rauwheid van een Tina Turner in zich.  
In het algemeen was ik een beetje ontgoocheld in het concert. Dat kwam zo. Jullie stemmen zijn mooi, 
puntgaaf, bewegen tot tranen, waardoor eigenlijk elke andere stem of muzikale uitvoering van het 
VRK (of iemand anders) er bij wegkwijnt, en veeleer wegneemt dan toevoegt.  
Dat was ook het aanvoelen van mijn medeconcertgangers. 
Wat heb ik nog gevoeld? 
Annelies is de tedere kindvrouw, een zachtheid in wezen en in stem. Pastelkleur. 
Nathalie belichaamt de rijpere vrouw, de wijze, een beetje berustend. Vuilblauw of oker. 
Jorunn is passie. Ik zou haar graag eens zien zingen (ja zien zingen) in flamenco. Rood. Er steekt zo'n 
vuur in haar, en toch ook zo breekbaar ergens. Iets wat intrigeert. 
Hoewel jullie dat laatste alle drie hebben.  
Maar mensen, jullie stem! Indien jullie deze typering zouden verder getrouw blijven, in stem en 
visibiliteit, dan zijn jullie gewoon top. En hoewel jullie spelenderwijshouding ook aantrekken, toch denk 
ik echt waar dat er nog meer in jullie zit. Ik hoop gewoon dat jullie goede liederen uit de liedjeshemel 
krijgen, en instrumenten in dienst van jullie stem, hoewel de grootste kracht bij jullie stem de stilte is. 
De sound of silence. Want niets bevestigt jullie engelenstem zo sterk, dan de stilte. 
Dikke kus, en sterkte en succes. En geniet ervan! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-09-2006 
Gitte, Viktor en Laïs Mai  
Kruibeke (Belgium)  
 
Hallo Laïs!! Als ik jullie hoor, word ik telkens weer vrolijk! Tijdens mijn zwangerschap luisterde ik veel 
naar jullie liedjes en mijn vriend stelde voor om ons kleine meisje "Laïs" te noemen. Vind het een 
supernaam, uiteraard... 
Laïs Mai werd geboren op 28/04/06 en ziet eruit als een engeltje...haar naam past dus perfect bij haar! 



Ik wens jullie nog heeeel veeel succes!! 
*     *     *     *     * 
 
04-09-2006 
Kasia  
(Poland)  
 
Hi! 
The song "Jasio U Pana " is in polish language, beautiful! thanks fot that! :) 
 
In Poland at the summer we (´we´ - hundrets of people :D) always dance during listening 't Smidje :)  
 
Wish u luck! :) 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2006 
Didier | http://bretagne.photo.free.fr  
St Malo (France)  
 
Quelle belle musique. Et le site est intéressant. J'ai adoré regarder les photos. En voyant l'évolution 
des photos on mesure le chemin parcouru, la difficulté qui a du être au rendez vous pour se faire un 
nom. 
Merci pour cette musique qui nous fait vibrer. 
En esperant un jour qu'il y ait un concert en Bretagne. 
 
Kenavo 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2006 
Anne Brouwer  
Berlijn (Germany)  
 
hallo! 
Ik had een vraagje..:Een heel tijdje geleden had ik e-mail kontakt met ene heer Ton van Draanen van 
Primo Piano. Ik was bezig een concert van Laïs in Berlijn te organiseren, maar het is nu al een hele 
tijd geleden dat ik iets van hem gehoord heb. Ik wilde vragen hoe het nou verder daarmee gaat?En of 
u(Ton van Draanen)nog eens kontakt met mij zou willen opnemen? 
heel veel groetjes, 
Anne 
PS.:Laïs, jullie zijn helemaal geweldig en het zou fantastisch zijn als ik voor jullie zou kunnen regelen 
dat jullie een keer een optreden in Berlijn zouden kunnen hebben!=) 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2006 
lien  
grimbergen (Belgium)  
 
kalima kadara is een super mooi en tof liedje waar kan je het beluisteren ? 
groetjes lien 12 jaar 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2006 
tom vanacker  
schelderode (Belgium)  
 
Beste, 



2 jaar geleden zagen we in Saint-Chartiers de zanger Luc Arbogast. We waren toen diep onder de 
indruk van hem en voor de doop van onze kleine Warre zouden we graag het nummer Donna 
Lombarda gebruiken. Kunnen jullie ons verder op weg helpen om achter de betekenis van deze test te 
komen. 
Bedankt en veel succes nog! 
 
Tom, Liesbeth en Warre 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2006 
jolien  
kontich kazerne  
 
Ik heb nog nooit een cd gekocht via internet als ik een cd koop doe ik dat liever in een winkel met alles 
erop en eraan (doosje,boekje,...)  
niet slecht bedoeld gewoon persoonlijke mening 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2006 
Katrien  
Belsele (Belgium)  
 
Hoi Lais, ik ben 12 jaar en ik ben verslaafd aan julle liedje t'Smidje.Ik dans zo graag op dat liedje. 
We hebben het zelfs gedanst op ons schoolfeest. 
En deze vakantie ben ik op kamp geweest, en heb ik het bijna aan iedereen geleerd. 
Echt!!! ZOOOOOO SUPER! 
 
 
Liefs Katrien 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2006 
Theo  
Linden (Belgium)  
 
Hey Nathalie, 
 
Verrassend aangename kennismaking in het Dranouterse 'paleis' dit jaar. 
 
Zoals we voorspelden, onze kameraden geloofden er niets van... 
 
Veel succes in liefde en muziek! 
 
Tot in den draai, 
 
The Temptation Boyz 
 
PS: Folk You! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2006 
mieke  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Piepkes, 
 



Ik had een vraag ivm de concerten van Laïs. Wanneer komen zij nog eens in de stadsschouwburg van 
Sint-Niklaas? Ik sloof me nie graag uit, ziede, en een concert van één van uw meest favoriete groepen 
in uw eigen stad, is wel aangenaam, niet? Lots of love, x Mieke. 
 
Zodra nieuwe concertdata bekend zijn, worden ze onmiddellijk op de concertpagina gepubliceerd - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2006 
Rob Mertens | http://www.redbox.be/silverchiva_23@hotmail.com  
Evergem (Belgium)  
 
Lais is een prachtige groep met zalige muziek!! 
Alsk een zwak moment heb of problemen kan deze muziek me tot rust brengen!! 
Proficiat meiden en doe zo voort!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2006 
Rony die Pony  
Gent (Belgium)  
 
de CD DOCUMENTA is reeds lange tijd te koop via Itunes, heb deze al van begin juli op mijn PC 
staan.... 
voor slechts 13 euro 
 
Dan mis je natuurlijk wel de zeer verzorgde cd-box, met prachtig uitgevoerde layout - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2006 
jolien  
kontich kazerne (Belgium)  
 
misschien een domme vraag maar wanneer komt de nieuwe cd nu eigenlijk uit. En zal die wel gewoon 
te koop zijn in de winkel. 
 
De releasedatum van de cd-box DOCUMENTA is vastgesteld op 11 september e.k. - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2006 
Addel | http://adelheid.waarbenjij.nu  
Cheboksary (Russia)  
 
Lais,  
Hier in Rusland zijn ze dol op jullie! De kindjes dansen de jig op `t Smidje even goed als voleerde 
boomballers.  
Super super super! Jullie moeten hier dringend eens komen optreden... 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2006 
Nic | http://nicsan.be  
Evergem (Belgium)  
 
Mijn opinie over Laïs? 
Ze maken gewoon schitterende muziek ... 
De teksten , klanken en vele andere dingen passen gewoon bij elkaar. 
 



Dames , 
ik wens jullie veel succes in jullie verdere carriere. 
 
Nic 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2006 
Gerard | http://millstreetblues.web-log.nl/  
Asten (Netherlands)  
 
Ik ben zeer ontroerd door uw muziek. verdere toevoeging overbodig...... 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2006 
sarah  
(Belgium)  
 
jullie muziek tovert steeds weer een glimlach op mijn gezicht, zelfs in donkere dagen. bedankt 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2006 
Jolien  
Ninove (Belgium)  
 
Haaj, 
ik ben een grote fan van jullie en het zyn toffe liedjes!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2006 
jens van hoecke  
overmere  
 
mijn beste vriendin is een zeer grote fan van jullie en zou haar doorom eens willen verassen met iets 
van jullie moesten jullie mij kunnen helpen stuur dan een mailtje weer  
vriendelijke groeten jens vazn hoecke 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2006 
Bernard Céline  
Middelkerke (Belgium)  
 
LAÏS!!!Da's gewoon supermuziek echt waar!!!! 
Mijn mama vindt het niet mooi maar ik integendeel wel het is gewoon super jaja,,,,SUPER!! Ik heb 
bijna al jullie cd's ik zou jullie heel graag heeeeeel veeeeel succes toewensen ! LAÏS de naam alleen 
al ik hou gewoon weg van jullie (jullie muziek hé haha :-) één van je fans kusje greetzzz Céline 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2006 
celebrindal  
baud (France)  
 
Je n'attend qu'une chose, qu'elles passent en france et surtout en bretagne !!! 
Des voix magnifiques des chansons superbes...!!! 



Je connais depuis peu mais suis tombée sous leur charme...Quant au duo Laïs/Yacoub rien à redire, 
je suis amoureuse...merci encore. KENAVO !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2006 
Wouter van Wyk  
Johannesburg (South Africa)  
 
Waneer kom tree julle in Suid Afrika op? 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2006 
Steven Coppens  
Kortenberg (Belgium)  
 
Prachtige muziek 
 
De max, pareltjes rechtstreeks vanuit de hemel 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2006 
katia  
La Chaux-de-Fonds (Switzerland)  
 
Vos musiques et vos voix sont parmis celles qui me font le plus vibrer. Je ne m'en lasse pas. Bravo ! 
Et si vous passiez par la Suisse ? Ce serait un grand cadeau pour nous. Merci d'avance. Katia 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2006 
esther | www.high.be/angel-love  
limburg (Belgium)  
 
hojj,  
heel stoere site !!! 
ik hoop dat jullie ook in reeks 8 van flikken de eindgeneriek mogen doen ! want kalima kadara is egt 
geweldig voor die serie  
 
i love laïs en flikken <333  
 
 
greetzzz <33 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2006 
wel  
well  
 
wel en tesamen heten jullie yan! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2006 
paul-bekkers  
Lommel (Belgium)  
 



Onderwijl luister ik naar 'Le renard et la belette...' hoe mooi kunnen woorden zijn wanneer zij 
aaneengeregen worden door de mysterieuze klanken van jullie.  
Onze laatste ontmoeting maakte me onwaarschijnlijk klein. In de kleedkamer van Lommel schudden 
wij elkaar de hand en toen gebeurde er iets. Jullie zijn zo toegankelijk aardig, sympathiek.  
Op het podium strooien jullie onvoorwaardelijk de noten over de luisteraars uit als ware het paarl'n van 
geluid. In totale vervoering, bleef ik, van de aanblik... enerzijds de naaktheid van de muze en 
anderzijds de ontembare kracht van 3 prachtvrouwen en hun stemmen. Een kracht die zich 
vreedzaam in mijn hart nestelde sinds het eerste concert, ooit lang geleden. Waarvoor dank, hoe 
nederig ook, het enige wat ik heb, mijn dank en mijn liefde voor jullie en jullie muze ... 
 
Merci 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2006 
'Nique'  
Deventer (Netherlands)  
 
Kom s.v.p. nog eens naar 'het Burgerweeshuis' in Deventer. 
Liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2006 
Gertrüd  
(Netherlands)  
 
Bijna... 
aan het eind van deze maand... 
nog even geduld... 
kan haast niet wachten!!! 
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2006 
Jade  
Antwerpen  
 
hey beste Lais , 
ik heb een vraagje en een zegje!!! 
vraagje: aan nathalie: ken jij mij nog ik ben een vriendin van Bruna !!! bruna en ik zijn grote fan van u 
en Lais ik heb Lais leren kennen door Bruna en die keer dat ik met jou naar de cinema was geweest 
naar ik denk da over die beren 
 
nu een zegje hebben jullie geen zin om mee te doen aan eurosong jullie komen zeker inde top drie !!! 
allé zie het zelf maar he . doei kusjes  
 
en doe de groeten aan Emma en Lander 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2006 
kim  
 
 
het is augustus !!! dat wil zeggen dat de cd er bijna is! of komt hij pas uit in september? 
 
*     *     *     *     * 
 



01-08-2006 
gheleyne bastiaen  
aalter (Belgium)  
 
jullie muziek is echt tof ,vooral in this heart is om kippevel van te krijgen 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2006 
Nele  
Kapellen (Belgium)  
 
Jorunn, 
dikke merci voor de heerlijke zangstage in Kalmthout. Ik heb weer een heleboel bijgeleerd en heb er 
vooral enorm van genoten. 
 
groetjes 
 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2006 
nathalie  
neeroeteren (Belgium)  
 
ik wou even laten weten dat ik ook nathalie delcroix heet 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2006 
Heiko | http://heiko.therburg.googlepages.com  
Berlin (Germany)  
 
simply beautiful 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2006 
miranda | http://groups.msn.com/natalia4-ever  
eeklo (Belgium)  
 
Hey !!! 
Ik wil jullie gwn effe laten weten 
dat gulle kei zalige muziek maken!!! 
mijn top 3 van jullie liekes is : 
 
1.)t'smidtje 
2.)zeven steken 
3.)kalima kadara 
 
xxxx-miranda!!! 
doe zo verder!!!meiden!!! 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2006 
Sara | http://lifeisanamazingjourney.spaces.msn.com  
Lier (Belgium)  
 
Helaba 
 



Heb vorige week donderdagavond in Nijlen voor het eerst een band een nummer horen coveren van 
Laïs en werd er meteen door geraakt, ik hou van dingen die anders zijn en wat jullie brengen is in mijn 
ogen echt uniek en mooi, ik geniet op dit moment van jullie cd Laïs die ik vandaag dan maar gekocht 
heb. Hopelijk kan ik jullie gauw een keer live aan het werk zien. 
 
Doei, 
Sara 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2006 
Jade en Bruna  
Antwerpen (Belgium)  
 
hey, 
wij vinden , niet alleen jullie muziek maar ook , jullie , heel leuk !!!!!! 
tot snel nathalie en emma!! 
 
xJade & Bruna dikke kussen! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2006 
charris  
lokeren (Belgium)  
 
Hey!! ik ben charris en verzot op jullie muziek zeker op 'tsmidje raar dat ik aan jullie muziek ben 
gekomen want mijn muziek is meer goa ( voor hippies ) xxxx ikke <3 
 
*     *     *     *     * 
 
22-07-2006 
Rony die Pony  
Gent  
 
PRACHTIG concert op 10 juli te Oostende, voor een verslagje zie folkroddels.be 
 
doe zo verder! fijne vakantie 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2006 
Dominic van Berkel  
Tilburg (Netherlands)  
 
Hoi allemaal, 
Ik ben via de Nederlandse artiest Spinvis in aanraking gekomen met Lais, toen ik op de cd 
"Nieuwegein aan Zee" het nummer "Astronaut" hoorde. Ik ben zelf lid van een jongerenkoor (op het 
moment officieel het beste jongerenkoor van Nederland :P) en hoorde meteen dat het buitengewoon 
goed uitgevoerd is. 
 
Welnu, to the point: Ik vraag me af of iemand de harppartij uit "Astronaut" heeft. Ik wil namelijk 
proberen om een soloversie met gitaar in elkaar te zetten van dit lied, maar ik krijg de harppartij maar 
niet uitgewerkt. Als iemand me hierbij kan helpen, heel erg bedankt. 
 
En dames, keep up the good work! Het is fantastisch wat jullie neerzetten in deze tijd. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2006 



sandra  
wechelderzande (Belgium)  
 
Annelies, 
 
proficiat met de toekomstige baby 
ik wens je een wolk van een baby toe 
verder vond ik het spijtig dat ik jullie niewe cd nog niet vond ik kijk er echt naar uit en hoop dat hij er 
vlug zal zijn 
vele groetjes vanuit de zonnige kempen 
sandra 
 
*     *     *     *     * 
 
15-07-2006 
Dirk Hering  
(Germany)  
 
Could anyone give me an advice how to order a cd from Lais at virginmusic-be? Maybe I´m to stupid, 
but I could not find any possibility at the website. 
Thanks 
Dirk 
 
You can order the Laïs cds online. Visit the following online stores: 
www.proxis.be 
www.freerecordshop.com 
www.mediadis.com 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2006 
rhani  
Gistel (Belgium)  
 
hoi 
ik ben verzot op julli muziek en zeker op 7steken 
mijn verhaal over julli cd niet al te leuk:'( 
ik keek in mijn zus haar kamer en zag julli cd,ik dacht ik zouw die morgen kunnen afspelen maar toen 
ik hem wouw afspelen toen zag ik dat de cd vermist was:'(nu vin ik die cd niet meer daarom kwam ik 
naar hier, 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2006 
nickkk  
tielt winge- houwaart (Belgium)  
 
tja nu hoop ik dat de cd van release niet verander anders ga ik echt baaaaaalen!!! Maar ja julie muziek 
is top klasse. IK HEB JAMMER GENOEG NEKKA NACHT GEMIST JAMMER MAAR JA IK KRIJG 
MEN KANSEN NOG WEL.Doe zo verder lais 
 
 
 
:) greetzzzzzzzzzz : nick :) 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2006 
Dianneke  
Emmen (Netherlands)  



 
Wat leuk om via Google erachter te komen dat jullie een liedje over mij gemaakt hebben. Ik ben 
inmiddels 37 jaar en ben benieuwd hoe jullie aan de naam Dianneke zijn gekomen 
 
*     *     *     *     * 
 
07-07-2006 
Kuba  
Tymbark (Poland)  
 
Rewelacyjna stronka a zespól jeszcze lepszy... o waszym zespole wiem dopiero do roku i kawałki 
macie bardzo fajne a przede wszytskim oryginalne co sie żadko zdaża jest tylko mały problem ze u 
mnei w Polsce nie możnadostać waszych płyt:(( 
 
*     *     *     *     * 
 
07-07-2006 
judith  
nijmegen (Netherlands)  
 
Lieve Annelies, Siegbert en Lander, 
 
Gefeliciteerd met het geweldige nieuws dat jullie weer een kindje krijgen. Supermooi.Een 
voorspoedige zwangerschap en geniet van elkander. 
Judith 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2006 
Jana  
Kalmthout (Belgium)  
 
Echt prachtig waar jullie mee bezig zijn! Fantastisch mooie muziek, ik ben fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2006 
Bianca  
Flevoland (Netherlands)  
 
Hey!  
Ik vind jullie muziek echt mooi, ik heb het leren kennen door iemand die ik via het internet ken. Die had 
me een keer een nummertje laten horen en ik was er helemaal weg van. Pas 2 jaar later hoorde ik een 
liedje op de radio; opzij opzij opzij. Ik herkende de stemmen en ik zei tegen m'n moeder, dat lijkt echt 
veel op dat leuke bandje! Toen hoorde ik dat het van jullie was en heb ik meteen een cd van jullie in 
de winkel besteld. Later heb ik er nog meer bijgekocht en ik vind het steeds weer super. Veel 
vriendinnen vinden het maar raar, maar zij hebben gewoon nog nooit echt naar muziek geluisterd. Wat 
in de top-10 is vinden zij mooi, wat het ook is. Ik ben blij dat ik jullie muziek heb ontdekt, altijd als ik het 
luister lijkt het net of er engeltjes in mijn kamer zijn die zingen. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2006 
Marre  
Békéscsaba (Hungary)  
 
Haha, eigenlijk ben ik gewoon van België, maar ik ben nu op uitwisselingsjaar in Hongarije, dus... Nah 
ja, ik heb hier (jawel, in Hongarije) jullie muziek leren kennen. Oké, ik ken jullie al veel langer, maar 
sinds ik van enkele vriendinnen een cd kreeg met jullie muziek, ben ik er compleet weg van! Mijn 
favoriete lied is "De drie maagdekens", maar ik vind "De wereld vergaat", "Min morfar", "Dorothea"... 



ook helemaal geweldig!!! Dankzij deze website weet ik nu eindelijk in welke taal Min Morfar is. ;) Doe 
zo voort, dit is pas echte Vlaamse cultuur. 10 juli hoop ik ook van de partij te zijn in Oostende. Ik kijk er 
enorm naar uit!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2006 
luppe | http://www.demoband.be  
Antwerpen (Belgium)  
 
Gouden stem 
 
Gouden stem zing mij een lied 
Ik hoor je en vergeet wie ik ben 
Mijn ziel zeilt op je noten 
Naar utopische gedachten 
 
Alle zorgen vergeten  
Mijn oren gevuld  
Mijn ogen zachtjes dicht 
 
De zon gaat harder schijnen  
Vogels die zwijgen 
Voor je mooie lied  
Lief en leed  
Bewandel je met do re mi 
 
En als de stilte komt 
En alles weer echt wordt 
 
Voel ik me al stukken beter 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2006 
Nele Geerts | http://www.chipndale.be/gallery  
Bailly Romainvilliers/Paris (France)  
 
Heb net de video van de Eén uitzending van Nekka nacht binnengekregen. Het is intussen al 3,5 jaar 
dat ik versast ben naar Frankrijk en ik mis jullie concerten enorm! Vanop afstand probeer ik het wel 
allemaal nog zo ene beetje te volgen dus het spreekt voor zich dat ook ik enorm uitkijk naar de nieuwe 
CD. Ik kom niet zo vaak naar België maar ik hoop toch ene van de volgende keren nog eens een 
concertje mee te kunnen pikken. Ik bewaar immers enorm goede en leuke herinneringen aan de 
talloze keren dat we met een bende van de mailinglijst vooraan stonden mee te kelen en te 
dansen.......I miss you guys! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2006 
Karine  
Hyvinkää (Finland)  
 
I love your music, your voices are wonderful... Please come to Finland, it's not so far !!!!! I'm wainting 
for you ! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2006 
Mirte  
Ternat (Belgium)  



 
Hoi lais 
wat zijn jullie een kei coole groep ik ben 11jaar en ben een super grote fan van jullie toen ik 5-6 jaar 
was had men mams een cd van jullie gekoch (toen jullie er heel anders uit zagen maar daar doet er 
niet toe) en ik werd plotseling een super grote fan van jullie!!! 
doe echt zo verder maar een ding ik ben al naar veel van jullie conserten gegaan maar  
 
doe zo voort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2006 
stijn  
De Pinte (Belgium)  
 
hoi iedereen, 
 
Lais, proficiat, prachtige muziek, meeslepende ritmes(heb ooit eens 2 dagen rondgelopen met 
t'smidtje in mijn hoofd). 
Je hebt deze 18jarige kunnen overtuigen in zijn wagen niet de house en techno op te leggen, maar 
zowaar julie muziek! 
 
prachtig, echt 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2006 
Daisy De Boevere  
Mechelen (Belgium)  
 
Hei Annelies, 
Ik heb nog samen met jou op het Conservatorium in Gent gezeten tijdens de kandidatuursjaren. Ik 
kwam toevallig op jullie site terecht vandaag en leuke herinneringen aan jullie optredens kwamen 
weer boven. Jullie doen het echt fantastisch! Ik ben een groot liefhebber van het genre en hou van 
jullie originaliteit en unieke stemmen! 
Groetjes, Daisy 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2006 
 
(Netherlands)  
 
Zag een paar jaar geleden bij toeval een concert van jullie op de TV en was meteen helemaal 
verkocht!! Luister sindsdien regelmatig naar jullie CD 'Dorothea' (speciaal moeten bestellen, want in 
Holland nergens te koop). Ben een liefhebber van Nederlandse middeleeuwse gedichten en de 
manier zoals jullie dergelijke teksten á capella verweven met moderne klanken is buitengewoon 
prachtig!! Maak nog maar veel meer van die CD's!! Het ga jullie goed. 
 
Een Hollandse zeeman 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2006 
Silke  
 
 
Heyzzz meisjes van Laïs. 
Ik ben Silke en ik zit in het 6de leerjaar. 
Als 6de klassers moeten wij op het einde van het 
schooljaar een dansje brengen voor heel de school. 



Deze gebeurtennis komt stilaan dichter.Wij gaan  
een dansje doen op één van jullie mooiste nummers 
(vind ik persoonlijk)Namenlijk op : t'Smidje. 
By The Way : al jullie nummers zijn kei-goed!!! 
Greetzzz xXx Silke xXx 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2006 
loreke  
 
 
hallo laîs , 
ik zit in het 6e leerjaar en het einde nadert , 
er zal een receptie zijn en we gaan zingen van 'de wereld vergaat'. 
ik vind het een zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer mooi liedje en 't smitje trouwens ook ! 
groetjes loreke x-x-x 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2006 
Christophe  
Lille (France)  
 
Dernier concert en 2004?! mais que faites-vous donc?! Votre musique nous manque! A quand un 
nouvel album? 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2006 
Joyce  
(Belgium)  
 
Hey, 
Ik vind echt dat Laïs kei mooi kan zingen! 
Jullie zijn geweldig... 
XXX Joyce 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2006 
Lientje | http://groups.msn.com/lientjebobientjefans  
Ardooie (Bij Roeselare) (West-Vlaanderen) (Belgium)  
 
Hoi, We hebben vandaag in de les esthetica (dat is dan toch nog voor iets goed die les) kennis 
gemaakt met jullie groep we beluistereden 't smidje en le renard et la belette mja ik vind deze liedjes 
zaalig en ik wil jullie dus ook proficiat wensen met deze goeie muziek die jullie maken!!! 
Groetjes, 
Lientje 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2006 
nelleke  
zuid-holland (Netherlands)  
 
Hoi; ik ben een paar jaar geleden in Leiden naar een concert van jullie geweest. Wanneer... OH... 
WANNEER... komen jullie weer !!!!!! desnoods bij mij in de tuin ....ja ...en dat ...met dit ..prachtige 
weer.. liefs !!, en hopelijk tot gauw....ZUID/NOORD-HOLAND....niet vergeten....NELLEKE>!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
11-06-2006 
nathalie  
Bouvigny (France)  
 
J'adore les sonnorités et les arrangements que font ces trois jeunes femmes. Je trouve leur voix divine 
et leur musique me transporte littéralement.Je dirige un petit ensemble vocal de femmes et je rêverais 
leur faire chanter certaines de ces chansons . Serait-il possible d'acheter les 
transcriptions(partitions)des chansons suivantes: Grand Jacques et De wereld vergaat? 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2006 
eva  
Rotselaar (Belgium)  
 
ik was er ook op de nekke nacht  
jullie waren geweldig echt ni normaal k ben een van jullie grootste fans 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2006 
fan  
(Belgium)  
 
geen dranouter dit jaar? zeker veel te druk met de nieuwe cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2006 
Jannick Thoelen  
Schoten (Belgium)  
 
Ik vond jullie zo goed op nekka nacht, maar nu had ik een vraagje. Ik vergeet altijd hoe dit liedje 
noemt' gibralt' komt erin. Dit hebben jullie gezongen op nekka nacht. 
 
Dank u 
 
Op Nekka Nacht zong Laïs 'Smidje', 'Kanneke' en 'Jasio U pana', een Pools nummer. Ik veronderstel 
dat het over het laatste nummer gaat - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2006 
fan  
(Belgium)  
 
toen ik op jullie site las dat documenta weer van datum veranderd was, was ik enorm geschrokken. ik 
wacht nu al een hele tijd op die cd. ik ben regelmatig naar free recordshop geweest.na zoveel maal te 
zijn geweest, ben ik echter gaan twijfelen of ik hem nog ga kopen. jullie kunnen er mss niets aan 
doen, maar door alsmaar van datum te veranderen, is mijn enthousiamse tot het laagste punt 
gedaald, wat eigenlijk wel heel jammer is omdat ik en enorme fan van jullie ben.en wat jullie uitleg is 
voor de nieuwe datum van documenta, is hooguit belachelijk.septenber is voor vele onder de fans een 
zeer dure maand. jammer maar helaas 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2006 
Ramon de Jong  



Landgraaf (Netherlands)  
 
Hallo lais (en vooral Annelies) 
 
Ik ben het volledig met Rony die Pony eens. Een reactie van jullie zelf is echt prachtig!!! Nog een 
reden erbij om te blijven wachten op de nieuwe CD!!!  
Ben echt benieuwd en och ja er zijn wel ergere dingen op de wereld dan een CD die iets later uitkomt 
dan eigenlijk de bedoeling was! Dus wat mij betreft kunnen jullie mijn vorige reactie als niet gestuurd 
beschouwen!!! 
Succes verder!!! Groetjes Ramon 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2006 
Rosa (nederlandse Fan!)  
kampen (Netherlands)  
 
Ik vind van jullie het allermooiste liedje: "after the goldrush" maar er zijn nog veeeel meer mooie 
liedjes van jullie.  
Mijn vader is een keer naar een concert geweest in amsterdam waar jullie optraden en we hebben 
toen allemaal cd's gekocht van jullie! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2006 
Rony die Pony  
GENT (Belgium)  
 
Amai een reactie zelve, prachtig, getuigt van klasse... 
 
we zullen dan maar met zijn allen wachten op die CD, we blijven reuze benieuwd, en dan is het maar 
voor september... 
succes met opnames/repetities van nieuwe CD aanstaande zomer... 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2006 
Annelies (Laïs)  
(Belgium)  
 
Ik kan jullie allemaal verzekeren dat diegenen die het steeds uitstellen van de cd-release het meest 
vervelend vinden wij, Laïs zelf zijn. 
Een artiest is geen platenfirma. Ook wij moeten geduld hebben; wij wachten al het langst! 
 
Liefs, 
Annelies (Laïs) 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2006 
annelore | www.high.be/MeEjzZ  
ham (Belgium)  
 
NEKKA NACHT 2006 RULEEZZzz!! 
 
wel stom dt ikdat liedje niet kan afspelen vn marie madelene 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2006 



hannah  
ternat (Belgium)  
 
Ik ben een spreekexamen Frans over Laïs aan het maken en vroeg me plots, in een moment van 
helderheid, af of het woord 'Laïs' eigenlijk iets betekent. Gaat iemand mij nu slaan omdat ik dat vroeg? 
Word ik verondersteld dat te weten? Don't shoot me... 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2006 
Rony die Pony  
Gent  
 
ik begrijp niet wat vakantie te maken heeft met cd's in september gaan de scholen weer open, 
studenten bereiden zich voor op een nieuw jaar, ouders hebben enorm veel kosten aan hun kinderen 
voor de school, die timing lijkt me volgens jullie logica even raar als deze nieuwe verplaatsing. 
kondig aub van in den beginne de juiste datum is, wees consequent! Mensen doen verlangen naar 
iets wat ze niet krijgen is inderdaad BALEN! 
 
... 
 
een doodgewone fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2006 
jolien  
kontich (Belgium)  
 
ik wacht al van april op de nieuwe cd. Ik kan begrijpen dat da vertragen kan oplopen, maar nu ben ik 
toch verontwaardigd dat de release weeral is uitgesteld. Ik verheug mij al kei lang op die cd maar als 
de release nog lang wegblijft, weet ik ni of dat ik hem nog koop 
 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2006 
een fan  
 
 
ik zie vandaag in de fnac dat jullie cd morgen 2juni zou uitkomen en hier in dit metro artikel op jullie 
site staat dat jullie gaan wachten tot na de zomer om jullie cd uit te brengen omdat mensen te druk 
bezig zijn met op vakantie gaan. 
ik vind het heel spijtig da jullie daar rekening mee houden. een doorsnee student gelijk mij zou vanaf 
de eerste dag dat de cd uit is hem direct gaan kopen .al ga ik ook op vakantie 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2006 
fie  
 
 
cd pas na de zomer?!? waarom zetten jullie er dan op dat deze al april-mei of nee juni uitkomt? 
jammer 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2006 
Ramon de Jong  
Landgraaf (Netherlands)  
 



Hallo Annelies, Jorunn en Nathalie 
 
Ik wil even kwijt dat ik het wel balen vind dat de uitgifte datum van jullie nieuwe CD ALWEER 
uitgesteld is en nog wel tot eind augustus begin september!!! Ik ben gewoon reuze benieuwd, maarja 
er zit natuurlijk niks anders op dan wachten!!! Maar dat zal zeker de moeite waard zijn!!! 
 
Groetjes Ramon 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2006 
Lore Coucke  
Gullegem (Belgium)  
 
Ik vind dat laïs zeer mooi kan zingen! 
Ik ben er dol op. 
We hebben de cd (douce victime) thuis en elke dag luister ik erna!! 
Mijn lievelings nummer(s) zijn De 3 maagdekens en De klacht van de verstoten minnares  
Doei, groetjes Lore !! :) 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2006 
marie-jeanne  
heverlee (Belgium)  
 
Ik heb Lais van hun allereerste optreden op dranouter regelmatig mogen beleven ;en was héérlijk 
verrast met de samenwerking met het V.R.K 
Grote ontgoocheling als ik na het concert giste 
ren ,moest vaststellen dat er géén c.d was gemaakt 
m-j 
dank 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2006 
Marc  
Herent  
 
Optreden met VRK in Flagey, Brussel. Hiervoor, nauwelijks ooit iets van jullie gehoord. Na het concert, 
nauwelijks superlatieven te vinden om te omschrijven wat ik daar gehoord en gevoeld heb. Een 
gewaagde, zelfs controversiele combinatie met het VRKoor, maar dat leidde op sommige momenten 
tot een nec plus ultra van vocale samenzang. Lais alleen op het podium: knap moedig om af en toe 
zonder de minste muzikale omkadering met loepzuivere stemmen de doodse stilte weg te flitsen. 
Ontroerend ook en hartverwarmend en op sommige momenten bloedmooie muzikale tovenarij. Een 
belevenis om nooit te vergeten. Dank ook voor de handtekening (behalve van Annelies, maar dat zal 
voor een volgende keer zijn) en de babbel na het concert - dat was een hele eer en daarbij een mooie 
afronder van een bijzonder geslaagde avond! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2006 
Grote fan  
(Belgium)  
 
Hallo, 
ik heb onlangs een optreden van jullie meegemaakt en ik was echt onder de indruk. Ik was eigenlijk 
niet zo'n grote fan van jullie, maar jullie hebben me echt overtuigd.  
Misschien moeten jullie je eens kandidaat stellen voor Eurosong (dit is pas èchte muziek). Jullie 
zouden echt scoren in Europa, geloof me!! 



 
Groeten van een nieuwe grote fan!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2006 
Bert  
Hamont (Belgium)  
 
Prachtig, 
 
In één woord omschreven het optreden van Laïs en het VRK in Lommel. Graag zou ik weten of er ook 
een cd van uitkomt, iemand die over meer informatie beschikt kan mij altijd mailen. 
 
Mvg 
 
Bert van Bree 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2006 
Mattias  
Lommel  
 
Net als mijn voorgangers hier, ook het concert in Lommel gezien en in tegenstelling tot mijn 
voorgangers niet overtuigd. Uiteraard heb ik prachtige stemmen en knappe liederen gehoord maar ik 
vond het opzet te kunstmatig en bij momenten saai. Dus dames, ik kijk uit naar andere en betere 
dingen maar blijf uiteraad fan van het eerste uur. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2006 
kristof  
bree (Belgium)  
 
Het concert met het VRK in Lommel, gisteren, was echt prachtig. Een goede afwisseling tussen Laïs' 
repertoire en het 'onbekendere' werk. Het openingsduo 'Hymne' en 'Belle' zette meteen de toon voor 
een magische avond. Het Russische gedeelte was magnifiek, 'Les Douze Mois' en 'Dormez Dormez' 
waren betoverend. En toen het concert eindigde met het zeer geslaagde zigeunernummer, was ik 
ontzettend blij dat er met het verpletterende 'Le Grand Vent' nog een bis-nummer kwam. Een zalig 
concert, dat ik graag nog eens zou terughoren op cd (???). 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2006 
Ben  
Lommel (Belgium)  
 
ik was op 28/5 bij het concert in Lommel. 
het kippenvel was overal. 
bij het buitengaan veel slechte reacties gehoord, maar volgens mij had iedereen het andere Lais 
verwacht. 
Ik vond het in ieder geval af. jammer van die kriebelhoest:-) 
doe zo voort!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2006 
sophie  
peer (Belgium)  



 
ik ben donderdag naar het optreden in peer geweest samen met vrk ik was een beetje ontgoocheld.dit 
was mijn derde optreden en ik vond het optreden in Tongeren met de liedjes van douce victime 100 
keer beter. er hing misterie en romantiek in de lucht in Peer vond ik jullie veel te statisch en 
onnatuurlijk. ik blijf van jullie muziek houden en kom zeker nog kijken als jullie in de buurt optreden. 
doe gewoon verder met jullie "ding" dat is gewoon fantastisch 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2006 
Eva  
Herne (Belgium)  
 
hey, 
 
gisteren traden jullie op in Aalst éh. Dit was mijn 2de optreden van jullie. Het was de moeite waard 
hoor. Zo schoon. En, Annelies, echt da was superwaauw. Die persoon in het publiek had overdonderd 
gelijk wanneer hij of zij zei bravo. Zo'n schoon optreden, manifique. Wat ik me afvroeg, komt dit ook 
cd? Zou echt prachtig zijn. Of kun je die liedjes dat jullie met het koor hebben meegezongen 
downloaden? Amaai, zo schoon, en allemaal in het rood, was echt beeldschoon. Bedank ook maar 
het koor. Da liedje waar ze precies tampon zongen heb ik me echt moeten inhouden. HET WAS 
ECHT DE MOEITE WAARD! Hopelijk komen die liedjes op cd of op het internet. 
 
DOE ZO VOORT, ZEKER WETEN! 
 
tot een volgende keer éh, 
Eva. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2006 
Hanne  
Alken (Belgium)  
 
Ik ben gisteren in Peer komen kijken naar jullie en het VRK! Ik vond het schitterend. (dit komt 
misschien als geslijm over) maar het heeft me echt weer deugd gedaan om te komen kijken. Ik vond 
de keuze van liedjes zeer goed. En jullie eigen nummers, gebracht samen met het VRK vond ik zeer 
speciaal!! SUPER! 
Hopelijk komt hier een cd van uit!! 
 
Doe zo verder! Ik kijk al uit naar de 3-dubbele cd.. 
Hanne x 
 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2006 
Ivan  
Begijnendijk (Belgium)  
 
Ik heb echt genoten van het Laïs & VRK concert in Tongeren. Hoewel sommigen een Laïs-concert pur 
sang verwachtten, moet toch gezegd dat de affiche duidelijk was. De verdeling was zowat 50-50 maar 
het VRK heeft mij enkele keren aangenaam verrast (die canons waren schitterend). De piano-
intermezzo's waren niet echt mijn ding.  
Wie Laïs kent, weet echter dat de groep niet simpelweg één van hun CD's aframmelt tijdens hun 
concerten. Blijft wel dat de typische Laïs songs ook voor mij de hoogtepunten van de avond waren. 
Tenslotte wil ik mij nog excuseren voor de zeer luidruchtig kletsende dames naast mij. Dit getuigt van 
weinig respect. Hopelijk hadden de artiesten er wat minder last van dan de toeschouwers in de buurt 
van het theekransje. 
En aan Laïs: doe zo voort (nog heel lang)! 
 



*     *     *     *     * 
 
25-05-2006 
karl  
liverpool (Country not listed)  
 
I think laïs are brilliant, love their voices, their music is so inspirational and a pleasure to listen to 
xx 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2006 
annabel  
haacht  
 
Ben een beetje teleurgesteld betreft jullie optreden in Tongeren. Ik had er veel meer van verwacht; het 
was er niet altijd 'knal op' en dat was van jullie gezichtjes af te lezen. 
Jammer 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2006 
lene  
peer (Belgium)  
 
lais is top ze zetten heel de boel op zijn kop! 
mijn voorkeur gaat vooral naar t'smidje en de wereld vergaat! 
maar de rest is ook top als ik ooit eens naar een optreden mag gaan dan zal ik het zekerdoen want nu 
mag dat tog niet ik ben nog maar 10 eh 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2006 
Loree  
herk-de-stad (Belgium)  
 
Goeienamiddagggg ! 
Straks kom ik voor 't eerst naar jullie 'life' luisteren en ik kijk er enorm naar uit ! Als jullie even goed (of 
zelfs nog beter, hoewel da moeilijk is !!) klinken als op jullie fantastischeeee CD's , dan ben ik heel 
gelukkig ! Ik vind echt dat jullie geweldig kunne zinge, amaai, en keimooie muziek, iets heel anders,  
Tot straks dan maar :) 
Liefss, 
een naar-jullie-opkijkende fan  
x 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2006 
Jeske  
Kruibeke  
 
Goeienacht, 
Mijn man en ik zijn nog aan het nagenieten van het concert in Ter Vesten, Beveren-Waas, deze 
avond. Wij wisten niet goed wat te verwachten, de combinatie Laïs en VRK. Maar in één woord: 
DIVINE!!! 
Een cd hiervan zou meer dan vereist zijn, vinden wij, hopelijk wordt er werk van gemaakt... 
Wij danken jullie voor het zoveelste aangenaan concert en verrassing qua keuzes die jullie maken in 
jullie ontwikkeling. 
 
Jeske 



 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2006 
Tanita  
Rekkem (Belgium)  
 
Hey! Ik zag Laïs ergens begin vorig jaar in Kortrijk en vond ze echt geweldig! In Augustus schitterden 
ze weer op Dranouter! Nu vroeg ik me af of ze dit jaar er weer bij zullen zijn? 
Ze staan nog steeds niet op de affiche.. Ik zou het best spijtig vinden mochten ze er niet zijn! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2006 
_Nele_  
(Belgium)  
 
Laïs is met 1 woord gewoon megasuperdeluxeniettedoenDEMAX!!! 
You roelzzz... 
dikke kus 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2006 
Tina  
(Belgium)  
 
Ben ik even blij dat ik gisteren toch nog net op tijd op jullie concert samen met het Vlaams Radio Koor 
in Mol geraakt ben. Het concert begon maar net met Hymne en het kippenvel was er al. Het werd een 
avond genieten, ontspannen, ontdekken wat de combinatie van jullie stemmen en de stemmen van 
het VRK deed met de nummers die mij bekend waren, prachtige klassieke stukken met nog betere 
uitvoeringen, nog meer bewondering voor jullie stempracht, ... Het was een zeer fijne avond. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2006 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Bedankt voor de geweldige avond gisteren (Arenberg) 
Lais & Vlaams Radio Koor = zeer geslaagde combinatie! 
Groet, 
Lisa 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2006 
Koen V  
Sint-Katelijne-Waver (Belgium)  
 
Kippevel... Dat is was het minste wat ik kan zeggen, van het concert gisteren in de 
Arenbergschouwburg. En bij momenten "vochtige ogen", van ontroering. 
Dames, 't was werkelijk schitterend. Het is niet de eerste keer dat ik jullie live zie, maar de vorige 
keren waren meer "actes de présence" (op Colors Of Music vorig jaar en Nekkanacht dit jaar), nog 
nooit een volledig concert.  
Ook dat waren kippevelmomenten. 
Ik moet dus dringend eens een volledig concert van jullie alleen bijwonen...  
En ondertussen weet ik dat nog enkele CD's zal moeten in huis halen! 
 
*     *     *     *     * 
 



18-05-2006 
Sara  
 
 
AMAJ! 
Ja, dat was ongeveer alles wat ik kon uitbrengen. ALhoewel het Vlaams RAdiokoor voor mij op 
momenten net iets te klassiek ging, was het toch een echte 'waw'-ervaring. Toppers toppers, Jasio u 
Pana, mijn lievelings-Laïs song aller tijden, en dan dat geniale nummer waar Annelies het voortouw 
nam. Ik zou bijna zeggen 'ogen dicht en genieten', maar dat was dan weer zonder van het zocht 
geweest. Heel erg klein en fijn, en die knalrode jurkjes gaven het geheel een onschuldig kinderlijk 
tintje. Maar oh-oh die stemmen, niets kinderlijk op aan te merken! Klasse! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2006 
Ano Niempje  
Antwerpen (Belgium)  
 
Het concert met het Vlaams Radiokoor gisteren in de Arenbergschouwburg was prachtig. De 
koorarrangementen van de Laïsnummers waren heel origineel en soms zelfs grappig (bv. een flard 
Slaap kindje slaap in de intro van Dormez Dormez) maar vooral de russische nummers van 
Sjostakovitsch met een brilliant solerende Annelies bezorgden mij kippenvel... Ik hoop dat jullie hier 
ook een cd van uitbrengen... 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2006 
Maarten  
Mechelen  
 
Vanavond, jullie nog eens aan het werk gezien in antwerpen met het vlaams radio koor. En het was 
gewoonweg geweldig. 
Ik ben normaal ni zo voor klassieke muziek, maar ik werd zo in de stemming gebracht door jullie zang, 
dat ik zelfs de pianostukjes goed vond. 
 
Het koor zorgde voor grappige achtergrondmuziek bij jullie teksten. 
 
Komen deze liedjes ook uit op de nieuwe cd? 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2006 
Vanderwee Mieke  
Sint - Niklaas (Belgium)  
 
Beste dames, 
 
Van bij de uitbreng van jullie eerste cd was ik al een fan, doe zo voort. Ik heb echter wel een vraagje: 
zou het mogelijk zijn om de tekst van Grand Jacques op jullie website te zetten? Of is dat omwille van 
een of andere reden niet realiseerbaar? Mijn frans is niet al te best en dus versta ik niet alles wat jullie 
zingen. Het is één van mijn favoriete nummers, dermee. 
Groetjes uit Sint - Niklaas. 
 
Liefs, 
Mieke. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2006 
jan soete | http://http://blog.seniorennet.be/dromader/  



3500 HASSELT  
 
Meiskes, meiskes ... Wat rest me nog te zeggen nu ik jullie gisterenavond in de Virga Jesse basiliek 
hier 'Ter Stede' mocht beleven? 
Om héél eerlijk te zijn, sinds jullie beginperiode, nu een tiental jaren terug, volg ik jullie met een flinke 
dosis kritische argwaan, maar met open blik en een niet aflatende bewondering voor de dingen die 
jullie brengen. De prestatie echter die jullie gisteren in Hasselt neergezet hebben overtreft alles. 
Het perfekte huwelijk tussen een klassiek geschoold kamerkoor met een faam van hier tot in Tokyo, 
drie stemmen met de bruute oerkracht van de natuur en een geniale dirigent/koorleider/pianist die dit 
alles tot een mooi amalgaam wist om te smelten zonder te vervallen in clichématig 'fusion'- gedoe. 
Muziek op zijn best, en de menselijke stem eens te meer verheven tot het meest gesoftistikeerde 
instrument dat de Goden geschapen hebben. 
Tot tranen toe bewogen door de klaagzang van Josquin Des Prés voor dat andere grote genie, 
Johannes Ockeghem, zijn we op onze fietskes 'heivers gevaren'. De nacht was té kort om na te 
genieten. 
Dikke knuffels, 
Jan en Wina. 
Hasselt (of all places...) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2006 
remans raymond  
heusden-zolder (Belgium)  
 
Prachtig concert in de basiliek van Hasselt. Jullie cohesie vooral met de russische liederen en daarna 
was uniek. Enig mooi. Ik had niet durven hopen dat het samengaan van de verschillende groepen trio 
en koor zo mooi kon zijn en zo eerlijk oprecht. Ik vond ook dat het toen vooral loskwam in het begin 
was het wat zoeken. Ieder zijn ding maar vanaf toen was het genieten geblazen van onze kant en ook 
jullie kant Proficiat ook om de durf met zo'n project aan te gaan Ontroerd was ik voor de 1ste x al bij 
de mis van ockeghem Maar daarna kwam het summum Nog van dat hé. graag 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2006 
Jan Plessers  
Lommel (Belgium)  
 
Hey, 
 
Ik ben Jan Plessers en lijdt aan de spierziekte ALS. Als ik me niet zo goed voel of in een dipje zit dan 
luister ik altijd naar jullie muziek en krijg er " kieke vel " van. Hoe meer hoe beter ik me dan voel. blijf 
jullie ding doen :-). It makes me hapy!!  
 
Grtz Jan 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2006 
Sylvia en Nathalie  
Assebroek (Brugge) (Belgium)  
 
Jullie concert in Scharpoord was fantastisch. We hebben er echt van genoten!  
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2006 
annika  
(Germany)  
 



danke für eure musik. 
sie hat mich gerade getröstet. 
habe eine halbe stunde lang laut  
mit der cd mitgesungen. 
das hilft immer.  
*     *     *     *     * 
 
13-05-2006 
Shana  
Liezele - Puurs (Belgium)  
 
Hojj, 
Na de dood van iemand heel dierbaar ben ik meer en meer naar Lais gaan luisteren. Jullie stemmen 
zijn zo helder, zo puur. Ooit hoop ik jullie nog eens bezig te zien. 'k Bewonder jullie echt heel erg! 
Vooral het liedje 'Bruidsnacht' vind ik erg ontroerend ik kan er uren naar zitten luisteren met al dan niet 
tranen.. 
Zeven steken is ook prachtig! 
 
Liefs, Shana 
 
*     *     *     *     * 
 
11-05-2006 
Arjo  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Ik wil jullie veel succes en plezier wensen met de komende tournee samen met het Vlaams Radio 
Koor. 
Als ik het programma dan baal ik er van dat ik in Nederland woon en niet in de gelegenheid ben om 
een van deze wonderschone concerten te kunnen bijwonen. 
Ik hoop dat er van deze concerten een cd gemaakt zal gaan worden zodat wij hier in het noorden ook 
kunnen genieten van deze samenwerking. 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2006 
Knaps Saskia  
Tessenderlo (Belgium)  
 
Hallo, 
ik vind jullie muziek echt mooi, doe er ook een spreekbeurt over op school bij muziek. Hopelijk zie ik 
jullie eens optrede , was de laatste keer na dranouter gegana ma juist toen kwam de groep niet:( mja 
..  
 
groetjes saskia en doe zo verder, jullie komen er verder meer ! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2006 
Frans  
Zottegem (Belgium)  
 
De tekst van "Belle qui tient ma vie", zoals te lezen op uw webstek, is op diverse plaatsen fout. 
Jammer. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2006 
Elsa | http://triolette.skyblog.com  
Villeneuve d'Ascq (France)  
 



Jai quelques cds de Laïs et je savoure à chaque écoute! Jaimerai les voir en tournée en france.. je 
sais pas si elles sont deja passées.. mais je serais partante! 
Jadore :) 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2006 
Elien  
Buggenhout  
 
hey, 
ik ben een oude vriendin van Dorien (Laïs zelf weet wel wie dit is) en sinds haar dood ben ik meer 
naar julie muziek gaan luisteren ik vind julie muziek geweldig !! Hij is hel puur ! en ik ben komen kijken 
naar jullie optreden op den Opstal dat was geweldig!!!Dankewel en groetjes Elien 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2006 
isabelle  
sint job in t goor  
 
hallo, ik ben isabelle en ben 8 jaar, ik ben al fan vanaf mijn 5 jaar, op 17 mei kom ik naar jullie concert 
in antwerpen met mijn mama en papa. Ik vind het liedje van Isabelle te gek en hoop dat jullie het 
zullen zingen,misschien kan ik dan wel een handtekening krijgen van jullie, groetjes van isabelleke 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2006 
_-*Miloe'tjuhh*-_  
bocholt (Belgium)  
 
Heey meisjes van Laïs, 'k vind jullie echt super super goed!! En binnenkort ga ik jullie (eindelijk) eens 
live zien!! Kan al niet meer wachten tot de 25 in peer, 'k hoop wel dat er nog kaarten zijn :-s maar 
jah,... 
Merci dat jullie er zijn! 
X 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2006 
niky  
houwaart  
 
ahhhh nee midde juni dit is zo stom oke genoeg stom gedaan ik kann niet wachten 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2006 
Klaas Chielens  
Brussel  
 
Is laïs op dit moment te boeken? Zowel bookingsagent als manager geven niet thuis. Boekingsbureau 
reageert niet op emails terwijl post gewoon terugkeert naar afzender.  
Graag contact opnemen! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2006 
amy  
overpelt  



 
jullie zijn echt geweldig 
en k zal er 25 mei bij zijn in peer=) 
ik had gehoopt dat de cd al uit zou zijn maar het zal het wachten zeker waard zijn =) 
dat kan ook ander met zo'n pracht stemmen=) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2006 
ikke  
niet gegeven (Belgium)  
 
komt er is een cd met de bes te liedjes uit ???  
ik zit er alleszinds al op te wachten !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2006 
Famke  
(Belgium)  
 
Komt er ooit nog een 'partiturenboek' of zo uit van Laïs? Ik denk dat vele mensen net als ik staan te 
popelen om het te kunnen kopen, maar het komt er blijkbaar niet... (of vergis ik mij?) 
 
Nog steeds hopend. 
Liefs, 
famke. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2006 
evaatje  
Overijse (Belgium)  
 
Ik vind dat er ook informatie over de muzikanten moet gegeven worden. We weten alleen hun naam 
en van 2 is er een foto. 
Over het begin, het ontstaan van Laïs heb ik alleen iets gevonden bij Nathalie. Daaruit heb ik 
begrepen dat zij er pas later is bijgekomen. Ze was naar een optreden gegaan en vond het fantastisch 
wat ze deden met hun 3 stemmen. Later had Jorunn haar voor een auditie gevraagd en ze deed dan 
mee. ... Wie is de 3e van in het begin en is die weggegaan en was er daarom een auditie of hoe zit 
dat in elkaar?  
Het zou handig zijn om het te weten, dan dat ik het moet raden. 
Voor de rest: niks op aan te merken. 
Ik heb al de cd's en zing graag thuis met de radio mee op jullie liedjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2006 
Laratj :)  
Bavegem (Belgium)  
 
Ik ben vorige week zaterdag gaan kijken naar Lais in Herzele.Ik vond het prachtig,echt waar!Ik werd er 
echt stil van.Ik was in een niet zo goed humeur ,maar jullie hebben dat helemaal opgebeurd :d!Merci 
daarvoor!Jullie grapjes vond ik ook heel tof ;).Kusjes en greetzzz LaraXxX 
 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2006 
Laratj :)  
Bavegem (Belgium)  



 
Ik ben vorige week zaterdag gaan kijken naar Lais in Herzele.Ik vond het prachtig,echt waar!Ik werd er 
echt stil van.Ik was in een niet zo goed humeur ,maar jullie hebben dat helemaal opgebeurd :d!Merci 
daarvoor!Jullie grapjes vond ik ook heel tof ;).Kusjes en greetzzz LaraXxX 
 
*     *     *     *     * 
26-04-2006 
jolien  
kontich (Belgium)  
 
ik wou eens even iets vragen  
wanneer komt die nieuwe cd nu eigenlijk uit 
op julie site staat begin april maar het is al eind april en de cd is nog niet uit en er staat nog geen 
andere datum of zo iets in die aard op de site 
in de cd winkel zijde ze dat documenta uitkomt op 6/5 klopt dat 
De releasedatum staat, volgens de laatste officiële berichten, zo goed als vast: mid juni. Over enkele 
dagen meer nieuws hierover - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2006 
Rony die Pony  
Gent  
 
Wat onze Leuvenaar zegt, hmmmm ja, gelukkig verschillen meningen maar ik denk dat dit Laïs typeert 
de manier waarop ze op een podium staan zo speels en toch krachtig is gewoon Laïs, ze beleven zelf 
heel veel plezier aan wat ze doen, dat druipt er zo van.. 
en de intonatie? Mensen die van Antwerpen komen praten nu éénmaal grappig, wij Gentenaren 
hebben zogezegd een vette A, dusja iedereen heeft wel iets zeker... zolang ze goed zingen ist ok daar 
betalen we dan ook voor, en ik denk dat erop de zang zaterdag weinig aan te merken was? 
Ik wil nu toch wel gauw eens weten wanneer die cd uitkomt???? 
Doei 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2006 
meta  
utrecht (Netherlands)  
 
In Nederland is de nieuwe cd Documenta vanaf 1 mei bij de Music Store verkrijgbaar! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2006 
 
Leuven (Belgium)  
 
 
 
Wij waren op het concert van Laïs in Herzele, vorige zaterdag. Jullie zien er werkelijk prachtig uit, jullie 
stemmen echter zijn dat niet altijd. Wij raden jullie toch wel aan om iets aan jullie intonatie te doen. Dit 
is echt een probleem, bovendien mag het geven van de toon en het eindigen van de liedjes echt wel 
wat professioneler zijn, zeker na 10 jaar podiumervaring. toch met vriendelijke groeten... 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2006 
Magda | http://ma-gda15lo.blog.pl  
(Poland)  
 



Hello! My name is Magda. I'm from Poland. I like your music. I love song "t'smidje". You are the best!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2006 
Rony die Pony  
Gent (Belgium)  
 
Haaidi, 
 
Net het A Capella optreden in herzele bijgewoond en net zoals elke keer, blijft Laïs verrassen!! 
prachtige stemmen ongelooflijk! Kort maar krachtig was het... 
 
De dames hadden veel binnenpretjes die ze duidelijk wouden delen met het publiek! Wie de maagd 
nu is, blijft een raadsel.... 
 
Nog geen idee wanneer de CD Documenta in de rekken verschijnt :-)? 
Prachtige performance dames, om van de kledij nog maar te zwijgen! 
 
Doeidagmerciendekost! 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2006 
Raf Van Rooy  
Oelegem (Belgium)  
 
goe gedaan op nekkanacht !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2006 
ikke  
(Netherlands)  
 
Laïs, 
 
Jullie waren super op nekka nacht!! Prachtige costuums! Mooi gezongen, niks op aan te merken!! 
Helemaal goe!!! 
 
dikke kus 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2006 
Marlies  
Genk (Belgium)  
 
Jullie waren weer geweldig op Nekka Nacht! Ik heb genoten! 
Vraagje: wanneer ligt Documenta in de winkel? 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2006 
Anneline en Lotte  
Essen (Belgium)  
 
*** Alleen Lais blijft bestaan ! *** 
 
Houden van jullie ! Kus.  
Anneline En Lotte. 



 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2006 
 
 
 
Volgens de website van Poxis zullen we nog tot 5 juni moeten wachten. Of zullen we die CD maar 
ineens uit onze gedachten zetten tot volgend jaar? 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2006 
Lang leve Gent  
Gent  
 
Niet zeggen dat jullie van niets weten in de euroshop is die CD te verkrijgen.... 
Waarom horen wij hier niets??? Zogezegd ligt die in de winkels de 24ste april?? Ik geloof er de ballen 
van.... 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2006 
Hans  
(Belgium)  
 
Astronaut, prachtig nummer. Deed tranen over mijn wangen rollen en gaf me een krop in mijn keel 
omdat het zoveel aan mijn papa doet denken die enkele jaren geleden is gestorven. 
Gewoon troostend mooi, vanaf nu is mijn vader astronaut. 
 
Bedankt 
 
Hans 
 
*     *     *     *     * 
 
17-04-2006 
kimberley duquesne  
wevelgem (Belgium)  
 
Hey laïs, 
 
Kvind jullie een berezalige groep! 
Ben bereveel fan van jullie! 
Keb al de cd, tis ne beremooien! 
 
Veel liefs xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
16-04-2006 
lieneke  
drenthe (Netherlands)  
 
hey lais! 
ik wil vragen of jullie ook een mailadres hebben zodat ik jullie kan mailen, ik wilde namelijk kijken of ik 
jullie kon interviewen voor onze schoolkrant, aangezien een heel groot deel van onze school jullie 
geweldig vind! 
ik hoor het vast wel:D jullie hebben mijn mailadres! 
groet en succes met de groep ik vind jullie supertoll!!!!!! 



*     *     *     *     * 
 
13-04-2006 
ikke  
(Netherlands)  
 
heej Laïs 
 
wanneer komt de cd in de winkels?? ik zit er met smart op te wachten!! 
 
veel Liefs xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
12-04-2006 
laisa  
veldewindeke (Netherlands)  
 
lieve lais, 
 
jullie steunen toch het flesboot -project ten voordele van gelijke kansen voor alle jongeren op aarde! 
waarvoor veel respect! 
(er staat niks van op de site, en er staan ook een aantal verouderde spullen op) 
(gaan jullie ook naar Dakar, of niet?) 
 
doe ze dan de groetjes van ons! 
veel liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2006 
jolien  
loker (Belgium)  
 
Ik vind Lais super!! 
maar ik zou heel graag het liedjeuh van 't smidje beluisteren ik vind dat kei mooi!! maar ik mag het niet 
downloadn?? wat moet ik doen??? 
 
greets jolien 
 
Bezoek de internetsite van Proxis.be. De maxi-single van ''t Smidje' is er nog steeds te koop - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2006 
Ano Niempje  
Antwerpen (Belgium)  
 
Denk dat we wel kunnen concluderen dat de releasedatum de 24ste april zal zijn, aangezien zowel 
Proxis als Bilbo hem op die dag zullen hebben. Het was fijn geweest moesten we hier ook een officiële 
bevestiging van gekregen hebben... 
 
Zodra er hier een officiële releasedatum van de nieuwe Laïs-cd binnenkomt, wordt het on-mid-de-lijk 
op de site geplaatst - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2006 
Wilfried | http://www.lagargote.fr  
Paris (France)  



 
Bonjour ! 
 
J'aime ce melange "girls-band fashion power" sur fond de musique trad ! C'est quelque chose qui 
n'existe pas du tout chez nous, Français ! 
 
Vos CD sont très difficiles à trouver en France, pourquoi ne pas en distribuer via lais.be ? 
 
A quand des concerts sur Paris et l'Ile de France ?!  
 
Amicalement,  
 
Wilfried 
 
Pour acheter les cds de Laïs vous pouvez faire visite à Proxis (proxis.be) et à Free Record Shop 
(freerecordshop.be) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2006 
nickyyy  
houwaart (Belgium)  
 
waneer komt deze cd uit en volgens mij kunnen de meiden van lais er niets aan doen dat hun cd later 
komt dan verwacht . waarscheinlijk die stomme winkels 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2006 
heleen | http://google.be  
opglabbeek (Belgium)  
 
jullie zijn gewoon mega goed, 
het optreden wordt vast super,ben kei grote fan van jullie!! groeten :d:d:d:d: 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2006 
Rony die Pony  
Gent  
 
Dan zijn ze in jou fnac wel héél dom, op de website van de fnac staat al weken de cd 'documenta' 
aangekondigd wel zonder datum.. 
CD-winkel extrazone dacht zelfs dat er geen CD meer kwam voor september... 
op proxis.be wodt hij al aan verminderde prijs aangeboden vanaf 24/04... 
 
we wachten vol ongeduld 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2006 
Ester  
Antwerpen  
 
Het zou wel fijn zijn als Lais aan haar webbeheerder juiste informatie kon geven over de juiste 
verschijningsdatum van de CD. Vinden de dames dit dan zo onbelangrijk? 
 
*     *     *     *     * 
 
05-04-2006 
danny  



 
 
in de fnac wisten ze zelfs nog niks van een nieuwe cd noch een datum... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2006 
kim  
 
 
hey, wanneer komt nu de nieuwe 3-cd uit?? 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2006 
Ano Niempje  
Antwerpen (Belgium)  
 
Bij Bilbo komt de nieuwe cd pas op 24 april binnen! Bij Mediamarkt dachten ze dat hij er misschien 
tegen het einde van de week ging zijn... Komen er nog nieuwe details/updates over de cd op de site? 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2006 
sofie  
ekeren (Belgium)  
 
heej ,  
 
ik ben helemaal weg van jullie! ik kan praktisch elk liedje meezingen:) 
maar helaas vind ik de lyric van het liedje Kalima Kadara niet... wat ik wel jammer vind. 
zou iemand mij de tekst willen doorsturen ?  
alvast bedankt! 
 
groetjes 
sofie 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2006 
Jan | http://squee.nl  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Het concert in de kade was erg tof idd. Leuk jullie eens á capella gehoord te hebben. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2006 
Christian Kanele  
Zurich (Switzerland)  
 
Hello Lais, it is me again. This morning while listening your music, I could see the edges of the 
universe! I am sure if there is a god, it listens to your music. I hope you visit Switzerland soon! 
Christian 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2006 
Veerle  
Herne  
 



Hey jullie zijn in verwachting van een nieuwe CD , Ik ben zonet bevallen van een flinke dochter.  
Laïs Chevalier. 
 
Een nieuwe fan erbij. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2006 
Liesse  
Kapellen (Belgium)  
 
Ik vindt jullie echt geweldig en jullie hebben echt fantastiche liedjes 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2006 
kim  
 
 
ik kan nimeer wachten !!!!!!!! ma ga op 3 april de cd al in de winkels liggen ofnie? 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2006 
lieneke  
drenthe (Netherlands)  
 
het was weer een spetterend optreden in de kade! 
ik heb er enorm van genoten. 
ik kan niet wachten tot de nieuwe cd uitkomt! 
gewedlig met de ballade van boon en atronout! 
 
ik vind jullie echt enorm koel! heel indrukwekkend op allerlei gebieden! 
groet lieneke! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2006 
fanfan | http://fanfan-daifen.site.voila.fr  
63 (France)  
 
bonjour, j'suis tomber sous le charme de trois si belles voix... je voulais savoir si vous pourriez ouvrir 
une rubrique tablature car j'aimerais pouvoir jouer isabella que je trouve superbe... meci d'avance et 
bonne continuation... 
 
fanfan 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2006 
Wilco  
Alkmaar (Netherlands)  
 
Dat was nou eens een mooi klinkend optreden, gisteren in de Kade. Heb er heel erg van genoten, en 
wil jullie zeer zeker vaker gaan horen en zien. liefs Wilco 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2006 
DUMONT FRANCK  



38280 JANNEYRIAS (France)  
 
Où peut-on trouver l'album "douce victime" ? il semble impossible de le trouver en France ... Où peut-
on les écouter en concert ? 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2006 
Harry Stoop  
Heiloo (Netherlands)  
 
Hallo LAIS 
LAIS met hoofdletters. Na jullie twee liedjes in Alkmaar bij Saint Amour wou ik meer. Dus de kans 
gepakt voor een concert in Zaandam. Het is heerlijk genieten geweest, wat mooi. Alleen jammer dat 
het zo kort duurde, is dat gebruikelijk? Isis in het voorprogramma was ook sprankelend, dat groepje 
beloofd wat.  
Lais jullie driedubbel cd ga ik zeker kopen. 
Bedankt voor de leuke avond. Groeten Harry 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2006 
nick  
houwaart (Belgium)  
 
ik ben eigelijk in contact gekomen met de muziek van de juf.Het was 2005 en we hadden voor het 
schoofeest een thema en dat was middeleeuwen toen heeft de juf een cd van lais laten horen en ze 
zei dat het nummer het smidje voor geschikt was een leuke teks ik, ken het nu van buiten netzoels 7 
steken wereld vergaat.... en ik ben dat gaan opzoeken en toen vond ik op de markt die cd ik kocht het 
meteen echt gaaf hoor ik kan niet wachten op die cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2006 
Guy MONTOUT  
Gennevilliers (France)  
 
Juste une question… A quand le prochain album ? Vous faites du bon travail, couleur palisir et 
beauté. Continuez. 
GUY 
 
*     *     *     *     * 
 
15-03-2006 
Rony die Pony  
Wetteren  
 
Haai, 
wanneer komt die cd? 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2006 
Lise | http://noxa.net/PommeFleure  
Tessenderlo (Belgium)  
 
JOehoee* 
Ben op zoek naar de tekst van Kalima Kadara maar vintem nergens terug; (ook de betekenis ervan is 
welkom; 't is voor een mondeling van school*huiver*) 
Kuss 



 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2006 
Stassart  
Habay La Vieille (Belgium)  
 
Nous sommes un petit groupe de trois familles qui avons commencé une petite chorale. Nous 
aimerions chanter Marie Madelaine, pouvez vous nous aider à trouver la partition musicale? 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2006 
marijke  
 
 
die zo voord meiden 
jullie doen dat heel goe 
jullie brengen veel gevoelen op in iemand 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2006 
Christian Kanele  
Zurich (Switzerland)  
 
Today I have listened two of your CDs fascinated for hours. I fell in love with your music. For my 
daughter (4 years old) you became a favorit of hers. Thankyou very much for your wonderful music. 
Whenever you would come to Switzerland, let me know! 
Regards, chk 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2006 
fannekeuh  
(Belgium)  
 
Laïs? Suprr gwn! suprr fijne en ontspannende muziek en schitterend om mee te lere:p fijn gwn! 
Ben wl ng n beetje op zoek naar de voorlaatste cd van laïs want die iz blijkbaar niet zo makkelijk te 
vinden:) douce victime iz egt n suprr mooje cd!! en fijn om mee te zingen!  
 
kusjes 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2006 
gosia  
(Poland)  
 
In Poland, song "'t Smidje" is very popular.Know you? Most of people can dance by this composition. 
It is rumored that it's itegration-dance or belgian-dance. That music is thrilling and energetic. :) 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2006 
evelien  
Borgloon (Belgium)  
 
hey Laïs 
 
ik vind u liedjes gewoon fantastisch, kwil ze allemaal hebben:), ben benieuwd naar al de cd's die nog 



mogen komen 
doe zo verder 
jullie zijn fantastisch goed bezig 
 
groetjes, een fan ! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2006 
Julianin  
Burgos (Spain)  
 
Hi, Eine so gut Gruppe wie Ihr. Warum besucht so wenig unser wunderbar Land, Spanien? 
Lo escribo en Deutsch por si no entendéis español. Fantastico grupo 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2006 
*ME*  
geel (Belgium)  
 
hoi 
ik kijk elke week naar flikken en het nieuwe slotnummer is echt geweldig !!!  
supr* 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2006 
Evy  
Dendermonde (Belgium)  
 
Ik zag jullie voor het eerst bezig op de Begijnhoffeesten vorig jaar in augustus in Dendermonde en 
vanaf de eerste noot was ik helemaal verkocht. Ik wacht vol spanning op de nieuwe cd! 
Salodder! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2006 
Sara  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hoi , 
Ik ben Sara. 
Ik ben een enorme fan van flikken. 
En van de nieuwe eindgeneriek "Kalima Kadara" wordt ik echt stil. 
Zo een prachtig nummer! 
Ik heb het nu op cd en heb het al zeker 100 keer beluisterd. 
En nog ben ik het niet beu gehoord :-) 
Ik zou zeggen : Doe zo voort , jullie zijn geweldig! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-03-2006 
kimberley duquesne  
wevelgem (Belgium)  
 
awel lais, chapeau voe junder zu!!  
echt kben een grote fan va jullie!! 
Doe zo verder! 



-xxx- Kimby 
 
*     *     *     *     * 
 
01-03-2006 
Ano Niempje  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hoera! Die verzamelcd is een geweldig idee! Komt er ook een volledige tracklisting op de website voor 
hij uitkomt? Nu alleen nog een volwaardige dvd ... 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2006 
fatma  
zonguldak (Turkey)  
 
merhaba lais sizleri cok ama cok seviyorus  
benim belcikada bir kuzenim van sizin cdnizi almis ben de dinledim cok beyendim 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2006 
lolita  
genk  
 
ey lais ik ben een echte fan van jullie  
doe zo verder GO LAIS 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2006 
Anne  
Noisy-le-Sec (France)  
 
Des musiques magnifiques, des voix superbes. 
Merci !!! 
Depuis que je vous ai découvert je passe en boucle le seul (malheureusement) cd que j'ai réussi à 
dénicher. 
A quand des concerts en France que l'on puisse enfin venir vous écouter !!! 
 
Anne 
*     *     *     *     * 
 
19-02-2006 
nick | /  
aarschot (Belgium)  
 
lais jullie zijn echt wel top niet alleen in belgié maar ook in onze buurlanden.als de cd uitkomt ga ik 
meteen naar de winkel om hem te kopen. 
 
gretzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz nick 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2006 
fanaat  
dendermonde (Belgium)  
 
cool, een live-cd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ik wil ni zagen e , maar wanneer komen en dvd's 



uit met live- concerten??? :d:d:d:d:d: 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2006 
rude dogg  
whistler (Canada)  
 
i lost my virginity while listening to your music... to bad i was in prison :( 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2006 
Rony die Pony  
Gent  
 
EINDELIJK!!!! 
 
Het is zoeken geweest om Live-opnames te vinden,sukkelen met geluidopnemers op concerte om dan 
te ontdekke dat de kwaliteit op niks trekt, na jaren lief vragen EINDELIJK een live cd- en dan nog wel 
een drie dubbele versie van vanalles en nog wat... 
 
Lais echt TOP!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2006 
iemand hihi  
 
 
hey lais ge ziijt schoon goe bizig 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2006 
steffi  
dendermonde (Belgium)  
 
jullie muziek is gewoon af! 
doe zo voort! 
jullie stemmen passen prachtig bij elkaar! 
ik ben een fan... 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2006 
Jeff | http://woltjef.canalblog.com/  
paris (France)  
 
Gooiedag 
Ik ben van belgie maar ik ben nu in france, grace a votre musique j'ai appris a apprecier le neerlandais 
que je n'ai pas pris la peine d'etudier a l'époque, wanneer een concert in Parijs? ik waacht voor uw, 
lieve belgie, lieve wereld !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2006 
pivo  
(Country not listed)  
 



een mooie verjaardag toegewenst! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2006 
Harry Stoop  
Heiloo (Netherlands)  
 
Ik was bij saint amour in Alkmaar alleen maar om jullie te zien en te horen. Ik ben danig onder de 
indruk, geweldig. Jammer dat jullie maar twee keer zongen. Na afloop bij het signeren heb ik jullie 
gemist. Waren jullie toen al weg? Ik ga naar jullie optreden in Zaandam. Bedankt voor al het moois. 
Groeten Harry 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2006 
DUBOIS Jean-Pierre  
SEILLANS (France)  
 
Quand je suis pris dans la tourmente de la vie, quand les vents sont mauvais, quand ma musique 
n'est plus assez forte pour me sauver du naufrage ... j'écoute Laïs, et le soleil revient, les couleurs 
revivent, la musique chante. 
Merci à vous trois. 
Jean-Pierre DUBOIS 
Musicien français 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2006 
Justine  
Wichelen (Belgium)  
 
Hey Laïs  
We moeten voor m.o. (muzikale opvoeding) een volkgroep bespreken en ik dacht meteen aan jullie.  
Ik wens jullie nog veel succes en ik hoop dat jullie binnenkort weer zo'n goede cd als "Douce Victime" 
gaan uitbrengen.  
*Ju$t!nE* 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2006 
kim tersteeg  
groningen (Netherlands)  
 
ik vind jullie helemaal gewldig en ik ben ook een keer naar een concert geweest en ik wist bijna alle 
liedjes! gr. -xxx- van kim 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2006 
José  
Breda (Netherlands)  
 
Gister ben ik naar Saint Amour geweest. Ik kwam voor jullie, alleen jammer dat jullie maar twee 
nummers hebben gezongen... Maar wat jullie zongen was erg goed!!! 
Ga zo door en veel succes nog!  
Groetjes José! 
 
*     *     *     *     * 
 



11-02-2006 
donzie  
vilvoorde (Belgium)  
 
kei tof, een nieuwe cd. maar ik zou terug gaan naar de genre van de eerste 3 cd's. sveel leuker en 
echt iets laisachtig. veel geluk ermee 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2006 
José  
Breda (Netherlands)  
 
Hallo, 
Zelf heb ik al elk concert dat jullie hebben gegeven in Breda gezien. Echt geweldig!!!! 
Elke keer als er een nieuw boekje uitkomt van het Chassée Theater kijk ik meteen of jullie dit jaar 
weer komen! 
Morgen zijn jullie weer in Breda, dus ik ben me al helemaal aan het voorbereiden! Hahaha!! Ik ben wel 
heel erg benieuwd hoe dat wordt... En of jullie veel gaan zingen... Ik heb er in ieder geval heel erg veel 
zin in!!! 
Ik zit ook op toneel, het was heel erg toevallig, want mijn docente vroeg gister aan ons of wij wel eens 
naar Lowlands of Pinkpop zijn gegweest en of we Laïs kende! Ik schoot helemaal in de lag en zei: Ja 
tuurlijk! Daar ben ik al super lang heel erg fan van!  
Dat vond ik wel heel erg bijzonder... Toen hebben we ons warm gelopen op jullie muziek! Echt zo 
raar... 
Maar ik begrijp dat jullie weer bezig zijn met een nieuwe CD! Ik ben heel erg benieuwd... Weten jullie 
ook misschien wanneer die ongeveer uitkomt?! 
Ik wens jullie nog heel erg veel succes toe!! 
Groetjes José. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2006 
henk  
almelo  
 
Heb jullie gisteravond in het programma Saint Amour te Enschede gehoord. Geweldig. Een van de 
vele hoogtepunten op die avond. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2006 
Marcel  
Hengelo in Overijssel (Netherlands)  
 
Gisteren in Enschede genoten van Saint Amour. Had mijn vriendin geregeld voor mijn verjaardag (11 
feb). Vond jullie optreden fantastisch. Kende jullie alleen van 2 cd's (Douce Victime en Dorothea). 
Meer CD's hebben wij hier nog niet kunnen vinden. We komen vast een keer naar België en struinen 
dan de CD zaken in Antwerpen of Brussel af (of Brugge of Gent of ergens anders). Hoe zien jullie 
concerten met het Vlaams Radio Koor eruit. Zingen jullie daar samen met hen? Of is het zo dat vooral 
het koor zingt en jullie ook 1 of 2 nummers zingen? Wij denken erover om een van de concerten te 
bezoeken maar dan willen we veel Laïs zien en horen. 
 
Groeten uit Twente, 
Marcel 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2006 
katja  
wommelgem (Country not listed)  



 
look at mother nature on the run in the nineteenseventees! 
 
heppie beurthdeej! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2006 
Marlies  
Gistel (Belgium)  
 
=D LAÏS is MEGA goed! Keb al jullie cd's! Jullie zijn het einde :p 
 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2006 
Julio Cesar Pola  
(Spain)  
 
Dag, Hoe gaat? 
Je m'appelle Julio et je suis espagnol. Désolé Ik spreek niet zo goed Nederlands. Je travaille 
maintenant en Belgique et j'aime bien votre musique, je l'ai connaissait déjà, parce que il y a 
longtemps vous avez été à ma ville, Valladolid. C'est chouette, parce qu’il y a trois semaines que j'ai 
trouvé votre premier disque dans une marche aux puces à Gent. Je voudrais savoir quand sera votre 
prochain concert, Merci. 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2006 
Petra  
brugge (Belgium)  
 
Jorunn, 
 
Hartelijke gelukwensen bij je verjaardag! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2006 
Devey Jan | http://www.c-life.be  
Leffinge (Belgium)  
 
Een gelukkig verjaardag Jorunn!!! 
Dikke kussen. 
Jan, Laïs-man 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2006 
Liliane en Odiel  
Jabbeke (Belgium)  
 
Aan Jorunn 
 
Gelukkige Verjaardag! 
Maak er een leuke avond van daar in Nederland! 
 
Groetjes en dikke kus... 
Odiel en Liliane 
*     *     *     *     * 
 



06-02-2006 
ikkejj  
(Belgium)  
 
goeie muziek  
vooral kalima kadara is echt mooii 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2006 
Jill  
Torhout (Belgium)  
 
Laïs is de max. 
Keep up the good work. 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2006 
Grizelda | http://ilye-eldameldor.forumactif.com  
Montpellier (France)  
 
Absoluement magique ! 
Depuis que l'on m'a fait découvrir vos albums je ne me lasse pas d'en faire l publicité un peu partout, 
sur des sites, des forums, dans la rue, auprès de mes amis... Une musique d'un autre temps que je ne 
me lasse pas d'écouter pour quiiter le temps d'une chanson les quelques soucis de mon univers. 
Bonne route pour la suite ! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2006 
Ann-Liise | http://enneguelle-s.skyblog.com/  
Strasbourg (France)  
 
Je n'aime pas j'adooooore comme beaucoup de francais je vois, je suis impaciente de pouvoir vous 
voir en concert et j'ai du mal a trouver vos cd. J'ai connu par l'intermédiare de ma chef de choeur et 
toute ma chorale est véritablement fan de vous. J'aime beaucoup vos textes (les francais) et vos 
arrangements sont tout simplement divins, vous etes trois anges, mai svous n'etes pas encore assez 
connues en France, c'est dommage. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2006 
stefan timmermans | http://www.madingma.be  
Gooik zelf (Belgium)  
 
beste allemaal 
even om te melden dat jorunn straks verjaart. 
7 februari (straks dus) 
stuur haar massaal je wensen. 
she'll appreciate. 
bij deze, een deel van mijn cadeau. 
een vriend van 15 jaren lank. (en nog veel veelvouden daarvan) 
lang zal ze ... hipipip ... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2006 



Manon  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo, 
 
Staat Kalima Kadara ook op een cd van jullie of wordt die ooit nog op cd uitgebracht? 
 
Groetjes Manon 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2006 
Betty Geys  
Mol (Belgium)  
 
hei 
ik ga een spreekbeurt houden over jullie maar ik heb nog een vraag: hoe kwamen jullie op het idee om 
zangeres te worden ? 
doei Betty -***- 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2006 
Mich  
Vilvoorde (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoon super goed - al jaren. Als Belg kunnen we heel fier zijn om zo'n 'product' te hebben. 
Zeg zouden jullie aan de RTBF niet eens een tip geven om jullie naar het Songfestival te sturen 
volgend jaar ? Dat zou pas klasse zijn ? (serieus hé) 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2006 
Stéphanie  
Strasbourg (France)  
 
J'adore ce que vous faites, ainsi que tous mes amis musiciens à qui j'ai fait découvrir vos albums et 
concerts.Une harmonie magnifique!Mais à quand votre passage en Alsace???On vous attend!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2006 
bokuh  
oedelem (Belgium)  
 
heey ik ben iemand uit de freres en ik zoek informatie over jullie en nu zou ik graag habben da jullie 
mij een beetje helpen alvast bedankt  
 
xxxjes bo  
*     *     *     *     * 
 
30-01-2006 
céline  
brugge  
 
ik heb een vraagje ik doe iets voor school en ik en me vriendin hebben gekozen voor jullie maar we 
weten paar vragen niet zoals wat jullie graag horen van muziek thnx xxxx 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2006 



ezra | http://www.poemeelectronic.tk  
a'penstad (Belgium)  
 
hey wow jullie zijn echt vet cool (hihihi) XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2006 
shawnee | /////  
lo-reninge (Belgium)  
 
echt waar jullie zijn één van mijn favoriete groep. 
 
cole muziek hoor. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2006 
mark en jolanda  
eindhoven (Netherlands)  
 
heee dames.... Geweldige super muziek natuurlijk enne wanneer komen jullie weer eens nederland 
verblijden met jullie muziek???? 
Zou helemaal geweldig zijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2006 
Stefan Timmermans | http://www.madingma.be  
Gooik zelf (Belgium)  
 
Ik weet wel ergens een repetitielokaal in de buurt van een voetbalveld (achter een café). 
Groetjes van Stefan 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2006 
EME Clarisse  
Aire Sur L'Adour (France)  
 
je trouve vos musiques et chansons très belles. Vos voix font vibrer et ça sort du commun. Beaucoup 
de morales sont reconnues dans vos chansons. Seulement j'ai beaucoup de mal à trouver vos cds, si 
vous pouvez me dire ou je peux les trouver ca serait cool merci 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2006 
Charlotte  
Mechelen (Belgium)  
 
heej meisjes!  
 
ik vind jullie muziek echt PRACHTIG! Ik zing zelf ook en kijk enorm naar jullie op! 
samen met 2 vriendinnen Judith en Sarah zingen we velen van jullie liedjes! We hopen ooit ook zo 
goed als jullie te worden!! 
Ik vind alvast jullie nummer Kalima Kadara geweldig!! echt een kippenvel liedje!! 
 
x 
 
*     *     *     *     * 



 
25-01-2006 
Tine Coppens  
Turnhout (Belgium)  
 
Laïs, jullie maken gewoon prachtige muziek. Ik zou alleen graag de singele van 't Smidje willen 
bemachtigen maar die blijkt nergens vindbaar. Weten eimand waar ik hem kan verkrijgen?? 
Bedankt 
 
En vooral: Doe zo verder!!! 
groeten 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2006 
lucía  
león (Mexico)  
 
son excepcionales...grandiosas. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2006 
Laar  
Genk  
 
Hello! 
 
Laïs jullie hebben zalige muziek!! Kalima kadara is GEWELDIG! en 't smidje wordt blauw gedraaid op 
het speelplein!  
Proficiat! 
 
een fan! 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2006 
Matthieu  
Sint-Niklaas  
 
hallo meisjes, 
 
ik ben opzoek naar de songtekst van kalima kadera, iemand die me kan helpen? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2006 
prutsemieke  
beveren (Belgium)  
 
jullie zijn gewoon geweldig! jullie Kalima Kadara is fantastisch, een echt kippevel nummer!  
groetjes, een fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2006 
Silke  
Kontich (Belgium)  
 
kalima kadara is zoooo mooi!!! 
voor school moeten we een liedje voorstellen en het bespreken...  



ik zou graag kalima kadara voorstellen maar vind het nergens... 
kan iemand me helpen? 
bedankt Silke 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2006 
Jessica  
(Belgium)  
 
Hééy 
Jullie muziek is gewoon supér! 
en zeker het liedje "Kalima Kadara"  
Kus 
Jessica!* 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2006 
Hoi.  
Aalst (Belgium)  
 
waahH. kvind Julie hiip aaJa. echt stoer :D  
vooral da liedJe van flikken is zo mooJ. 
:p 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2006 
Wandano  
Antwerpen  
 
Jullie kunnen goed zingen , mooie stemmen maar ik vind jullie muziek nogal fleps! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2006 
bianca  
sint-niklaas (Belgium)  
 
jullie zijn echt geweldig! ik kan uren naar jullie muziek luisteren. 
 
we hebben op school de opdracht gekregen om een groep naar keuze te bespreken. ik heb dan ook 
niet getwijfeld om lais te nemen. ik heb wel één probleempje. We moeten voor deze spreekbeurt heel 
grondig te werk gaan, en ik heb dus ook veel informatie nodig en dit specifiek over de achtergrond van 
de groep en het genre.ik vind het meeste op deze site, maar ik ben o.a nog op zoek naar wanneer 
Laïs precies is opgericht en hoe jullie zo bij die folkstage zijn terecht gekomen.  
 
kan iemand mij hierbij helpen????? 
 
als je denkt meer informatie te hebben die mij kan helpen bij mijn spreekbeurt stuur die dan aub door 
naar bianca_zwaluw@hotmail.com.  
 
dank bij voorbaat 
bianca 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2006 
lieneke  



de wolden (Netherlands)  
 
jullie zijn kei tof 
kus lieneke 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2006 
Lieselot  
Zwalm (Belgium)  
 
Jullie maken prachtige muziek samen!! 
Het moet gezegd worden! 
 
Lieselot 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2006 
Stien Van Liedekerke  
Gooik (Belgium)  
 
Hoi, ik ben een meisje van 14 jaar 
en ik heb onlangs jullie liedjesboek gekregen voor kerstmis, die fotos die er in staan zijn zeer mooi 
maar die kleren die jullie daar aan hebben waar vinden jullie deze? 
Stien 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2006 
John  
Oisterwijk  
 
Ik ken helemaal niks van jullie, maar ik heb net Astronaut van Spinvis gehoord van jullie en ik ben 
verliefd geworden. Jullie klinken prachtig! iig een stuk beter dan Erik ;-) Maar dat is niet moeilijk. Ben 
nu wel nieuwsgierig naar jullie ander werk. 
Groeten uit Noord Brabant dan maar! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2006 
Thierry Rebourgeon  
Oyonnax (France)  
 
Bravo, j'adore, des voix sublimes, des albums trop rare. A quand un concert dans la région Loynnaise 
pour que l'on puisse enfin vous voir sur scène. 
 
Encore bravo et merci 
Très bonne année 2006 
 
Thierry 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2006 
eline  
aalbeke (Belgium)  
 
ik ben een meisje van 11jaar in school leren we  
soms jullie liedjes bv. t'zoutvat, t'smidje, 7steken enzovoort die zijn zo pragtig dat we als er een 
wetstrijd is in school die ook mee doen en zingen we op jullie liedjes of dansen !!!! ik wil jullie zo graag 



eens zien maar vroeg of laat zal dat wel lukken veleeeee groetjes eline 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2006 
Manila  
(Germany)  
 
Hello! 
I very like your music and your very unforgettable voices.Thank you for the great music. 
 
best regards 
Manila 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2006 
Willem  
Arnhem (Netherlands)  
 
jullie muziek is om te genieten! Ik zou jullie graag eens live horen en zag onder concerten staan dat 
jullie naar Arnhem komen i.s.m. een literatuurproject. Is dit bij te wonen? 
 
groet, Willem 
 
Het literatuurproject 'Saint Amour' is inderdaad door iedereen bij te wonen. Meer info op de websites 
van de diverse Nederlandse theaters (zie concertrubriek). Opgelet: de nadruk ligt op literatuur. Laïs 
zorgt met een tweetal nummers voor muzikale omkadering - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2006 
Da costa rachel  
cousances les forges (France)  
 
Moi je les trouves vraiment génial, je suis une fan, je les ai vu en concert en septembre 2002 à 
Belaing c'etait trop cool. Elle sont vraiment tres belle. 
J'ai tous les albums, a quand leur prochain concert en France. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-01-2006 
fien  
nieuwmunster (Belgium)  
 
Laïs, het liedje marie-louise vind ik echt super! ik heb jullie cd gehad voor mijn verjaardag en ik ben 
der echt supertrots op! merci voor jullie super-cd 
ksju fientj 
 
*     *     *     *     * 
 
11-01-2006 
jelisa | http://www.google.be  
peer (Belgium)  
 
waar kan je jullie muziek op het internet beluisteren ? 
 
Onder de rubriek DISCOGRAFIE kun je een aantal muziekfragmenten beluisteren uit de cd's van Laïs 
- mt 
 



*     *     *     *     * 
 
10-01-2006 
Evelien | http://www.ritmokids.be  
Hamme (Belgium)  
 
hejj,,  
 
ik weet niet goed waar starten,, maar laat ik beginnen bij het feit dat ik jullie liedjes echt vree wijs vindt 
:d eigelijk ben ik niet de enigste uit hamme,, want ... 
in de dansgroep (ritmokids) waar ik in de leidinggroep zit houden we allemaal van laïs !!! zelfs onze 
allerkleinste (4-5 jarigen)dansen graag op 't smidje ,, ze zijn er zot van :)  
 
zo wou ik jullie even laten weten dat jullie heeeeel veeeeeeel fans hebben,, doe zo voort !! :) 
 
xx. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-01-2006 
nick  
TIELT-WINGE (Belgium)  
 
ik vond dat het echt wel, tijd word voor een nieuwe c d waar eigelijk bijna al julie hits op staan bv het 
smidje,de wijn,7 steken,wereld vergaat,dorothea,zoutvat,barbagal enz. 
 
groetjes nick -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2006 
Sofie Van Engelandt  
Elverdinge (Belgium)  
 
ik vin julle muziek mega bangelijk 
ik hoop daj nog veel liedjes maakt:p:d 
***soofje*** 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2006 
Gertrud  
Zwolle (Netherlands)  
 
Lieve Lais, 
een fantastisch, spetterend, gelukkig en creatief 2006 gewenst! Dat jullie ook dit jaar mijn leven mogen 
veraangenamen! 
En voor alle lais-fans: ook de beste wensen! 
kus, Gertrud 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2006 
ilke dewin  
vilvoorde (Belgium)  
 
ik heb in mijn school liedjes gehoord van julli en ik vond de weereld vergaat het mooist 
en ik de tekst van buiten en alle meisjes  
kennen het ook nan buiten en de meester zing wel wa vals 
 



*     *     *     *     * 
 
04-01-2006 
ellen  
amsterdam (Netherlands)  
 
hoi, 
ik zie dat jullie in 2006 niet 1 keer in A'dam komen. Wat ontzettend jammer. De kleine komedie is zo'n 
mooie zaal om in te spelen. Kom in 2007 dan weer. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2006 
Lindeke | /  
Ekeren (Belgium)  
 
hoi, 
jullie zingen fantastische liedjes!! echt waar ik hab alle cd's en al jullie liedjes staan al op mijn mp3 
Je ziet ik heb er bijna geen woorden voor maar je ziet... 
 
...toch een paar 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2006 
Anouk  
Bertem (Belgium)  
 
 
Ons eerste dochtertje is naar jullie groep genoemd en iedereen blijft ons maar vragen waar we die 
mooie naam vandaan hebben... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2006 
dirk  
kalmthout (Belgium)  
 
allereerst mijn beste wensen voor iedereen. 
en voor mijn beste dorpsgenoten een prachtig jaar vol optredens en vele nieuwe nummers!! 
jullie zijn zeer goe bezig en doe zo voort. 
vele groetjes van een fan van het eerste uur. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2006 
liedewij elsen  
heverlee (Belgium)  
 
ik vind jullie nieuwe liedje van bij flikken echt fantastisch, niet te omschrijven hoe mooi. 
Net engelen... 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2006 
XawElis  
Angers (France)  
 
Laïs, on vous adore... 
Et on vous aimerait encore plus si vous faisiez des concerts en France plus souvent... 



On ne vous a pas encore vu alors on devient impatients... 
 
Au fait, il sort quand votre prochaine album? 
Sortira-t-il en France? 
XawElis 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2005 
jeroen  
Diepenbeek (België)  
 
Hallo daar, ik vind jullie muziek egt geweldig ;) meer wil ik eigenlijk niet kwijt . dus ciao en doe zo 
verder !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2005 
ellen  
berchem (antwerpen) (Belgium)  
 
fijne kerst en nieuwjaar.ik vin u muziek kei goed doe zo verder.zou het tof zijn als jullie in antwerpen is 
optreden.best groeten vanuit antwerpen 
xxxxellen 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2005 
Arjo Spee  
Nieuwegein (Netherlands)  
 
Ik wens Annelies, Jorunn en Nathalie en alle Laisfans een prachtig 2006 en alvast veel succes met de 
opnames voor de (eventuele) nieuwe CD. 
Ik Kijk uit naar her resultaat  
Groetjes vanuit Nederland 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2005 
Tina  
Aarschot (Belgium)  
 
Dag meiden, 
 
Bij deze wil ik jullie een zeer goed 2006 wensen! Veel succes met de nieuwe plannen en met alles wat 
jullie ondernemen. x 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2005 
Laura Martinez  
(Mexico)  
 
Hallo!!! 
 
j'ai ecouté votre musique (juste le premere disco "lais") et j'amais bcp bcp...!! j'aime bien votre voix 
alors il faut que j'apprends le flamand pour comprend mieux votre chansons..! 
 
Salut du Mexique et mes meilleurs voeux pour vous!!!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
23-12-2005 
Under Cover  
Guuk (Belgium)  
 
Elaba,  
hebben jullie soms ooit een instrumentale versie van Doran gemaakt 
wij zoeken die 
als iemand ons kan helpen mag je het altijd op dit gastenboek laten weten :):):) 
Under Cover 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2005 
RDP | http://www.hetgezicht.org  
Gent City (Belgium)  
 
Hmmm... 
 
Misschien wordt het zo heeeeeel stilletjes aan tijd voor een cd'tje?? :-) Al prachtige nummers hebben 
ze 'Kalima kadara' 'daar was laatst een meisje loos', en dat dat schitterend arabische nummer van 
Djamel... 
En nog zovelen meer, ik zou zeggen 2006 mag voor mij een jaar zijn van een nieuwe cd en een 
tourneetje in belgië, dan is het laisjaar goed :-).... 
 
Doe zo voort.... May god bless you! 
 
Oohja fijne feestdagen aan allen dit even tussen de soep de patatten en stress stress want de 
examens komen eraan, in tijden van zweedse taalkune en literatuur kan een nummer als Min morfar 
leerrijk zijn:-) 
 
Doei 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2005 
Emma | http://www.tituba.org  
(Canada)  
 
Viendrez-vous au Canada un de ces quatres? 
J'adore votre musique, j'aimerais bien voir un de vos spectacle. 
 
Bravo! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2005 
elise  
 
 
hey  
 
Net zoals vele mensen hier, kijk ik naar Flikken om daarna dat nieuw liedje van jullie te horen!  
Ik heb nog nooit zo een mooi nummer gehoord! 
DOe zo verder  
*     *     *     *     * 
 
16-12-2005 
Lin  



Wilrijk (Belgium)  
 
Hallo, wanneer geven jullie nog eens een concert van jullie alleen? Bij het optreden samen met het 
vlaams radiokoor : waar ligt daar het accent? Bij jullie of bij het koor? Anders wachten we wel tot jullie 
nog eens een concert geven van jullie alleen... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-12-2005 
frank de groote  
hoboken  
 
Liefste dames 
 
jullie muziek brengd rust na een zware werkdag jullie sound track voor flikken is dan ook oor strelend 
maar nu de vraag wanneer mogen wij een nieuw album van jullie verwachten wand als fan wil ik 
natuurlijk nieuw voor om naar te luisteren 
ps doe zo verder met wat jullie bezig zijn ook de rand projekten en mijn beste wensen voor het nieuwe 
jaar 
 
Frank 
 
*     *     *     *     * 
 
12-12-2005 
Jasper Lecomte | http://www.jnmfotoboek.be.tt  
Oostkamp (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Ik ben nog altijd een van jullie grote fans. 
Het nieuwe nummer Kalima Kadara dat je schreef voor de Flikkerreeks heeft iets speciaals. Kvind et 
super mooi. 
 
Voor degenen die nie kunnen wachtenn tot de zondagavond om het dan maar 1min te zien. 
Je kan het gewoon downoaden naar je pc. via de volgende link. 
 
http://www.een.be/extra/subsites/flikken/reeksen/r07/d01/e_vid_flik_r07_d01_10-HB.wmv 
 
Groetjes Jasper 
*     *     *     *     * 
 
11-12-2005 
Sarah  
Ottignies  
 
Chères Annelies, Jorunn et Nathalie, 
J'étais dans la salle hier soir avec ma petite soeur Malika (12 ans). J'ai passé une soirée merveilleuse 
: ca fait plusieurs années qu'on écoute vos cds, j'adore votre musique (j'écoute beaucoup de musique 
folk, j'en joue aussi) et vous écouter comme ça, dans une petite salle, c'était magique. Merci encore... 
Sarah (17 ans) 
 
*     *     *     *     * 
 
11-12-2005 
Riadh  
 
 
Inderdaad Kalima Kadara, om kippenvel van te krijgen!!! 
 



Jammer dat de eindgeneriek niet langer duurt, een week smachten voor 1min... ooh maar de 
bevrediging is groot! Jorunn,Annelies en Nathalie, jaja tzijn prachtige vrouwmensjes, zo maken ze der 
geen meer.... 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2005 
Wim | http://www.vaw.be  
Mortsel (Belgium)  
 
Jep, Kalima Kadara is écht prachtig! 
 
Ik zou die cd van Flikken graag kopen, maar om nu 22 euro te betalen voor 1 liedje dat ik wil hebben 
is nu nogal dom he. 
 
Komt Kalima Kadara niet op single ofzo? 
 
Groet! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2005 
Vicky | http://www.noxa.net/FamousHokusSpokus  
(Belgium)  
 
Ik kijk altijd uit naar Flikken! zeker om daarna jullie liedje te horen.  
Ik kan echt uren na elkaar naar Kalima Kadara luisteren! De rest van de liedjes op de cd. zyn 
fantastisch! Khoop jullie zo ook eens te mogen horen int echt ^^ 
 
Succes nog! x! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2005 
jos  
aalst (Belgium)  
 
de eindgeneriek van fikken is supper gewoon . als da live ook zo goed zal zijn chapeau dan 
 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2005 
lieze  
(Belgium)  
 
hoi ik ben lieze ik vind julie echt cool en julie zingen mooi ik had jorunn al eens horen zingen voor 
aleer ik julie kenden nog veel succes met julie groep 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2005 
Mieke  
Erembodegem  
 
Hallo, 
Ik heb zojuist de cd van Laïs uitgeleend in de bibliotheek. Maar ik ga hem zeker kopen. Heel mooi. 
Doe zo voort hé. Ik ben een folkliefhebster in hart en nieren. Ik kom zeker eens naar een optreden. 
helaas ben ik vervoerloos ge snapt wel wat ik bedoel hé.  
 
Groetjes  
 



Mieke 
 
*     *     *     *     * 
 
05-12-2005 
amy  
overpelt (Belgium)  
 
Hey meisjes,  
ik heb nog niet zo heel lang geleden jullie boek gekocht en ik moet zeggen ik ben er van onder de 
indruk =) het zijn super mooie foto's en tekeningentjes. Echt heel mooi gedaan =) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2005 
Joke  
(Belgium)  
 
Laïs is cool!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2005 
Ramon  
Landgraaf (Netherlands)  
 
Hallo Annelies, Jorunn en Nathalie 
 
Ik zag dat jullie met 't smidje en Dorothea in de lijst van radio 1 staan!! Ik zou graag op jullie stemmen 
maar aangezien ik uit Nederland kom gaat dit niet!! Dat Dorothea genomineerd is dat snap ik wel, 
maar 't smidje?! Ik vind le renard et la belette of La plus belle de Céans beter passen, maar ja dat is 
smaak natuurlijk!! Nogmaals jammer dat ik niet stemmen kan!!!  
Ik wens jullie verder alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe (misschien iets te vroeg)  
Groetjes 
Ramon 
 
P.S. Wanneer treden jullie nog eens op in Heerlen of Kerkrade (nederlands Limburg)? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2005 
thierry  
paris (France)  
 
 
pour le dernier cd de lais non distribué en france, vous pouvez le commander sur dvdzone2.com 
 
voila, mais à quand les lais 
salutations 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2005 
Effel  
Opwijk (Belgium)  
 
me <3 Laïs :D  
kben ondertussen al naar 5 optredens gekomen en ik wil NOG! jullie zijn echt zoo super  
en Kalima Kadara rocks :D 
keep up the good work :D 



 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2005 
Marieke  
Waregem  
 
Hooij LAIS !  
Jullie zijn FANTASTISCH !!  
Kheb jullie gezien in Waregem... Ge waart de MAX! 
Doeiiii 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2005 
Anke  
Wieze (Belgium)  
 
Hey Laïsmeiden! 
 
hoe komt het toch dat er zo moeilijk partituren van jullie teksten te vinden zijn? Ik volg al jaaaren zang 
bij Diane Verdoodt in Lebbeke en we hadden graag een aperitiefconcert gedaan rond allemaal liedjes 
die te maken hebben met eten. Iedereen kent jullie natuurlijk en dus kwamen we ook op het liedje "De 
wijn" en eventueel "Houdt u kanneke proper". Is er echt geen enkele mogelijkheid om aan partituren te 
geraken? 
 
Groeten en het beste nog aan jullie! 
Anke (en de zangklas van Lebbeke) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2005 
michelle dams  
bonheiden (Belgium)  
 
dag laïs 
ik heb 3 cd's van jullie 
ik zou graag jullie email adres hebben en jullie woonplaats!!kan dat...?? 
ik zou jullie is zo graag in het echt zien...!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2005 
régis gattin  
Châteauroux (France)  
 
Bonjour,  
J'enseigne l'éducation musicale dans un collège du centre de la France et notre programme de 
chorale cette année utilise des oeuvres de musique traditionnelle. Une élève m'a apporté l'album 
Dorothea car elle voulait que j'écoute le renard et la belette. Et là!!! j'ai rapidement compris que votre 
formation était extrêmement originale, de grande qualité vocale et d'inspiration. J'ai fait écouter ma 
chanson préférée De valse zeeman aux élèves. Il faut savoir que lorsque on fait écouter une chanson 
en dehors du cadre d'un cours il est très rare qu'ils gardent leur attention. Mais là, si. Depuis je suis 
accroché à ce thème et je l'écoute quasiment en boucle. C'est devenu une drogue douce. J'espère un 
jour aller vous applaudir mais la Belgique c'est un peu loin car en plus d'être talentueuses vous 
semblez tout à fait ravissantes. A quand une petite tournée en France. Continuez ce splendide travail. 
 
*     *     *     *     * 
 



27-11-2005 
Defraeije Elien | http://elientjeketje.skyblog.com  
Sint - Pieters - Leeuw (Belgium)  
 
Laïs is zo goed, ik moest een spreekbeurt geven over een bepaalde groep in de folk en koos voor 
jullie! Jullie zijn zo goed!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2005 
els temmerman  
jette (brussel) (Belgium) 
 
laïs is de max!!! 
ik zit in het koor op school,en we hebben 't smidje gezongen! 
da was fantastisch. 
ik heb een cd van laïs geleend uit de bib en ik denk da k die voor altijd wil bij houden!!! 
 
GREEZzzzz, 
elsie 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2005 
Eefje Stam  
Egmond Binnen (Netherlands)  
 
Tja, daar stonden we dan, gehaast ons dessert overgeslagen in het restaurant om op tijd in Zaandam 
bij de kade te zijn. De ober kende Lais en wensde ons veel plezier. Maar ja...moeder natuur had 
andere plannen. De sneeuw en chaos op de weg heeft jullie weerhouden om naar Zaandam te 
komen. Errug jammer, maar begrijpelijk.  
Maar...nu hebben we nog een keer de voorpret. Hopelijk horen we snel een nieuwe datum. 
Eefje 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2005 
nour  
wingene (Belgium)  
 
hallo lais ik vind jullie te gek echt waar maar ik heb maar een cd van jullie en als ik nog een wil moet ik 
hem zelf betalen en dat is niet leuk maar het leven gaat door 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2005 
Marc Lemonnier  
Tours (France)  
 
J'ai découvert Lais il y a 3 mois, et ça a été une énorme claque! Je suis étudiant en musicologie et 
votre musique m'a donné envie avec un ami de monter un ensemble de polyphonies traditionnelles au 
sein de la fac de Tours, avec notament "Le grand vent" et "In this heart". 
Dommage qu'il ai fallu que j'aille en Belgique pour trouver l'album "Douces victimes", introuvable où je 
suis. Vite! Une tournée française!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2005 
Someone  
(Belgium)  



 
Hey,  
 
Is het zo dat het nieuwe liedje uit de serie Flikken van Laïs is en "Kalimi kadara" heet?? Ik kan het 
helemaal nergens vinden maar het is echt PRACHTIG!! 
 
xx 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2005 
Lien  
Dilbeek, waar vlamingen thuis zijn (Belgium)  
 
lais is goe bezig ze hebben een tof concert gegeven in dilbeek 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2005 
Yamina  
Alkemade (Netherlands)  
 
heej jullie muziek is egt toppie ben nu bezig met het 4e cdtje ergerg goed wil egt naar een van jullie 
concerten ben alleen nog te jong duss mr ok ik vind gewoon luisteren ook best ;P ga zoow door !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2005 
michel  
wiekevorst (Belgium)  
 
Jullie de laatste weken 'n paar keer bezig gezien, samen als Laîs, of ergens in bruikleen. Maar wel 
steeds indrukwekkend.Ook de country uitstap in Jambalaya(on the bayou).Daar mag menige 
countryster 'n punt aan zuigen. 
Klasse. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2005 
NICK HOYLAERTS | http://www.humandegree.be  
TIELT-WINGE (Belgium)  
 
OKE L A I S IS THE BEST IK VIND ZE PRACHTIG DIE DRIE STEMMEN ZIJN DE MOOISTE 
GELUIDEN DIE ER ZIJN EN HET BESTE LIEDJE VIND IK 7 STEKEN DAN HET SMIDJE EN DAN 
DE WERELD VERGAAT ALEE. 
 
SLUTJES NICK 
 
 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2005 
Emelie Vermeren  
9300 Aalst (Belgium)  
 
Lais ,ik ben echt een grote fan van jullie ik vind jullie zingen gewoonweg prachtig!!!!! 
Vorig jaar ben ik naar jullie concert geweest,in Aalst het was schitterend!!!met drie woorden 
samengevat:Jullie zijn de beste!!!!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
16-11-2005 
shabaviz  
essen (Belgium)  
 
goe bezig laïs. ga zo door, laat de mensen maar horen waar dat kalmthout ligt. ;) 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2005 
Ingrid  
Tilburg (Netherlands)  
 
Hai, 
Na Lowlands (heel lang geleden) was ik al helemaal lirisch over jullie. Gelijk maar twee cd's 
aangeschaft. Nu jullie gezien bij Stranger than paranoia, een lange show met niet altijd mijn favoriete 
muziek maar jullie waren het wachten meer dan waard!! Lekker ongedwongen, mooie (voor mij) 
nieuwe nummers, heerlijk! Morgen direct op zoek naar een nieuwe cd van jullie :o) 
Groetjes Ingrid 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2005 
Marieke van Dam  
Harmelen (Netherlands)  
 
Wauw, ik heb jullie vanmiddag gezien bij het Taalcongres in Utrecht. 
Ik was erg onder de indruk! Wat een mooie stemmen. 
En erg leuk dat jullie Marieke van Brel zongen. 
Ik ga jullie zeker nog eens bekijken! 
 
Groetjes, Marieke 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2005 
faye  
bfavikhove (Belgium)  
 
halootjes  
hulder ebbn bere goede muziek  
ik word er gewoonweg zot van 
en ik moet voor school een spreekbeurt maken over een bekende groep 
en ik nam jullie direct ik moest gewoonweg niet nadenken over wie ik zou sprekn  
allee doe zo voort  
daaggggggggg 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2005 
liese  
kuurne (Belgium)  
 
dag laïs 
ik moet een spreekbeurt over jullie houden en ik vind wel een paar dingen maar als jullie of andere 
mensen me hierbij willen helpen??? je kan terecht bij liese_2@hotmail.com!!!!!! alvast bedankt en 
jullie zijn een héél goede groep en ik zou zo zeggen: DOE ZO VOORT!!!! xxx 
 
*     *     *     *     * 
 



10-11-2005 
Devey Jan | http://www.c-life.be  
Leffinge (Belgium)  
 
Een dikke proficiat Annelies met je verjaardag, 26 lentes jong! 
De groetjes aan Jorunn, Nathalie, Emma, Siegbert en Lander. 
Dikke kussen van Jan. 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2005 
Meta van den Boomen  
Utrecht (Netherlands)  
 
Hallo, ik ben al heel lang fan van jullie, maar ik was nog nooit naar een optreden geweest. Afgelopen 
vrijdag was de kans er: jullie traden op in het Beauforthuis in Austerlitz. Ik ben erheen geweest en ik 
vond het echt geweldig! Ik vond vooral alle nieuwe liedjes die ik nog nooit gehoord had heel erg mooi, 
ik hoop dat er snel een nieuwe cd uitkomt... 
Jullie stemmen zijn echt prachtig en het is ook zo knap dat jullie in al die verschillende talen zingen: 
Arabisch, Pools, Engels, Frans, Fins, Vlaams.  
Ik vond het heel leuk om jullie eindelijk een keer in het echt gezien te hebben en ik verheug me op het 
volgende concert! 
 
Liefs Meta. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2005 
Arjo Spee  
Nieuwegein, Utrecht (Netherlands)  
 
Vanavond (vrijdag) naar jullie optreden geweest in het Beauforthuis in Austerlitz (bij Zeist) 
We hebben genoten van jullie prachtige stemmen. 
A Capella zijn jullie toch op z'n best. Mooi om te horen dat jullie ook weer nieuwe liederen op het 
repertoire hebben staan. We zijn nu 5 x naar een concert van jullei geweest en genieten elke keer 
opnieuw. Ik ben benieuwd of er nog een nieuwe cd aan zit te komen. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2005 
Els  
Heerhugowaard Nederland  
 
Hoi Meiden van Laïs 
 
Ik heb jullie enkele maanden geleden voor het eerst gehoord op volksdansles met de Valse zeeman. 
Is was gelijk verkocht. Heb jullie cd gehaald en kwam erachter dat meerdere mensen die volksmuziek 
maken het lied van de Valse zeeman ook kennen. 
Ik vind jullie zang en manier van zingen erg mooi. 
Ik ben blij dat ik jullie ontdekt heb. 
 
Ik wil naar jullie optrden in Tilburg komen en ga uitzoeken waar het precies is en zo. 
 
Groetjes  
Els 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2005 
joke  
oudenaarde (Belgium)  



 
hey 
ik ben joke en door mijn zus ben ik 3jaar geleden naar jullie muziek beginne luisteren.dus al 3 jaar 
staat het zelfde plaatje op!en het raakt echt niet beu!alle teksten van mijn cd hangen aan mijn muur en 
blijven daar ook! 
ik hoop dat jullie nooit stoppen met zingen echt! 
en nooit uit elkaar gaan jullie passen bij elkaar! 
ik hoop dat jullie antw. 
xxx joke xxx 
*     *     *     *     * 
 
31-10-2005 
Van Dessel JOHAN  
LIER  
 
 
Leuk concert hier in Lier !! 
 
en die stoelendans mogen jullie bij mij thuis eens komen brengen ! 
 
volgende keer ben ik er zeker weer !! 
 
Johan uit LIER 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2005 
Julio César Pola  
Valladolid (Spain)  
 
Salut! je m'appelle Julio, de Valladolid (Espagne). J'aime bien écouter la musique folk et je connais 
votre musique grâce à un programme de radio depuis vous avez joué á Valladolid il y a des années. 
Je voudrais vous demander quand on será la prochaine répresentation en Belgique.Je veux vous dire 
que vos chansons sont trés magnifiques, mais je ne comprend pas néerlandais,je suis desolé.  
Merci beaucoup. Salutations! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2005 
evelien de coninck  
denderleeuw (Belgium)  
 
hey meisjes 
 
op dit ogenblik krijgen we les over jullie  
we luisteren dus dikwijls naar jullie 
en ik vind dat jullie perfect samen zingen 
we zingen jullie liedjes veel  
(sara,delfie,en ikke) 
komen jullie is naar denderleeuw? 
 
vele kusjes  
evelientje 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2005 
sara  
denderleeuw (Belgium)  
 



koekoek 
jullie zijn echt spr goed bezig 
jullie moeten echt blijven bestaan 
hopelijk komen jullie ooit eens naar denderleeuw 
dikke zoewn 
XxXxXxXxxXsara 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2005 
veerle  
Denderleeuw (Belgium)  
 
hey,jullie muziek is kweni oe goe. 
doe zo verder. 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2005 
delfie van tricht  
denderleeuw (Belgium)  
 
eej meisies jullie kunnen super goew zingen en ik heb een vraagje,waneer komen jullie eens naar 
denderleeuw????? 
kwil jullie echt wel is bezig zien!!! 
 
kusjes -delfie- 
-xxx-xxx-xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2005 
 
(Belgium)  
 
Hey meide, 
 
ik vindt dat jullie een song met het Franse "tryo" moeten fixen 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2005 
Jolien* | http://redbox.be/the_Jolene  
Nazareth (Belgium)  
 
Haloo,, zeg keb een vraagje:: 
Wanneer zijn jullie van plan eens naar Nazareth of omstreken te komen optreden. Want ik verlang zo 
erna om jullie eenz te zien,,want jullie liedjes zijn onvoorstelbaar mooi!! Kwou da gewoon even 
vragen/melden,, khoop echt dat jullie eens in de buurt komen.! Kus [x] JOlien* 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2005 
brecht | www.johanverminnen.be  
Oud Turnhout  
 
He schatten, 
 
mooi optreden met die oude knarren, jammer van de klank 
Doe er iets aan 
 



*     *     *     *     * 
 
19-10-2005 
soetkin maes  
turnhout (Belgium)  
 
heej meiden van lais, 
ik hou al heeel lang val jullie muziek en heb jullie ook al dikwijls bezig gezien. Jullie muziek wordt je 
gewoon ni beu!!! 21 oktober 2005 kom ik weer naar jullie kijken in de warande in turnhout! ik kijk er al 
naar uit! tot dan! 
xxxsoetkin 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2005 
ik  
wervik (Belgium)  
 
zaligen muziek 
zalig zalig zalig zalig zalig zalig zalig zalig zalig !!! 
 
 
keep up the good work! (y) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2005 
Angela Schneider  
Berlin (Germany)  
 
Liebe Gruppe Lais! 
Durch Zufall bin ich gestern in einem Kaufhaus auf Eure "Dorothea" gestoßen und die Musik hat mich 
nicht mehr losgelassen. Ihr seid super!!! 
Macht weiter und kommt auch nach Deutschland. Ihr werdet Euch sicher noch in die Herzen vieler 
Menschen singen. 
Liebe Grüße aus Berlin 
Angela 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2005 
Mel  
(Germany)  
 
Hee, 
 
J'adore la musique. J'ecoute le CD LAIS tout le jour. Oh moi fracaise n'est pas bon.  
Vous êtez super.  
est-que vous allez en Allenmande? 
 
Love, mel 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2005 
Patricia verelst | http://Lais.be  
ESSEN (Belgium)  
 
hey Laïs, 
 



Der was in kalmthout toch zo een opositie van schilderijen e, en ik ben gaan zien en da is echt mega 
mooi!! Ik heb er zelf één opzij laten zetten die ik ga kopen;) 
 
xxxxxxxxxxjes patricia 
 
Laïs Love Ya!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-10-2005 
N  
Antwerpen (Belgium)  
 
Het Thalassa Thalassa! optreden gisteren in de Roma was geweldig! Zijn er nog geen plannen om dit 
op cd en/of dvd uit te brengen? 
 
*     *     *     *     * 
 
14-10-2005 
lucile  
paris (France)  
 
Bon ba j'adore meme si je pige rien ... 
Mais la sonorité est super et vous m'avez donner le gout d'aprendre cette langue qu'es la votre voila  
continuez comme sa 
merci delphine de m 'avoir fait connaitre 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2005 
Lauranne  
Kapelle-op-den-Bos (Belgium)  
 
Jullie zijn een geweldige groep! Ik vind 'de wereld vergaat' een leuke tekst en super gezongen! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2005 
Anke | http://www.hollandexpress.tk  
Veghel, Nederland (Country not listed)  
 
Hee ! 
 
Door een dans op de Valse zeeman ben ik in jullie muziek gerold ! Super hoor !! 
 
Liefs, Anke 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2005 
lisa  
melle (Belgium)  
 
eyla!!! 
Ik ben dus een superfan!! 
En zit op musicalles en waarschijnlijk krijg ik binnenkort zangles van LaÏs!!Super toch?! 
Ik kijk er al erg naar uit!!!! 
 
Dikke soewn!! 
 



Lisa!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2005 
inez de block | http://groups.msn.com/snoepiesussie  
opwijk (Belgium)  
 
hey  
 
ik vraag mij af of iemand mij meer zou kunnen vertellen over het album 'vergeten straat'. 
Ik vindt het namelijk in geen enkele muziekwinkel!! ik hoop dat iemand mij kan helpen. 
dank bij voorbaat 
 
inez 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2005 
judith  
Gent (Belgium)  
 
Hoi 
Ik vind dat jullie erg goede muziek en zang brengen. 
Ook vind ik de teksten erg leuk. 
Ik maak ook vaak dansen en 9 op de 10 zijn gemaakt op jullie liedjes. 
Ik vind persoonlijk de wanhoop het allermooist. 
De tekst vind ik ook schitterend. 
Ik hoop dat jullie nooit stoppen. 
Judith 
 
P.S.: Waneer treden jullie nog eens in gent op???????? 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2005 
fien  
zeebrugge (Belgium)  
 
lais jullie zijn super in vooral het liedje zeven steken super daaag 
 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2005 
jis  
kalmthout  
 
 
hallo  
 
 
ik wou effe komen zeggen dat ik lais echt super zalig vind ik hoop dat jullie nooit stoppen , 
wanneer treden gullie nog eens op in kalmthout?  
 
treden gullie ook op in parchocie centrum in heide? daar weet ik dat altijd kei veel optredens gegeven 
worden. 
 
maar ikkom zeker eens kijken naar jullie optreden want gullie zen echt de max 
 
groeten jis 



 
*     *     *     *     * 
 
28-09-2005 
jis  
kalmthout  
 
 
 
hallo  
 
ik vind lais echt een zalig groepje  
 
het ziet er echt 3toffe meiden uit ,meiden doet zo voort he jullie muziek is echt zalig , ik heb nog nie 
naar jullie concerten geweest omdat ik altijd just nie kon,maar ik ga zeker komen kijken in jaar 2006 . 
 
groeten en doe zo voort  
 
vanjis 
 
*     *     *     *     * 
 
27-09-2005 
Idier  
Orléans (France)  
 
Bonjour, je voudrais avoir des précisions sur le concert à Paris du 6 octobre. Qui peut me renseigner? 
 
Tous les renseignements conçernant Saint Amour sur http://www.operadeparis.fr - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2005 
Jochen | http://www.pbdeco-it.be  
Buggenhout (Belgium)  
 
Hoikes, 
Ik was gisteren aanwezig op het concert in den opstal(Buggenhout) en het was in een woord prachtig. 
Ook vond ik het fantastisch en vertederend dat jullie een liedje hebben opgedragen aan Dorien, een 
teken dat menselijkheid nog steeds van deze tijd is. 
 
mvg, 
Jochen 
 
*     *     *     *     * 
 
26-09-2005 
Nele  
Puurs (Belgium)  
 
Hallo! 
 
Ik ben gisteren naar jullie optreden in Opstal geweest. Het was echt prachtig! Jullie zongen weer 
schitterend, leuke muziek, de sfeer was er, iedereen deed mee of stont althans toch mee te wiegen... 
Kortom het was supergoed!!! 
 
Groetjes Nele 
 
*     *     *     *     * 
 



26-09-2005 
cees  
buggenhout  
 
het optreden van Lais gisteren in Buggenhout was prachtig: de meisjes , vooral Jorunn , in topvorm , 
de begeleidingsgroep uitstekend en de songkeuze perfect zodat deze zielige zomer nog een bijzonder 
fraai orgelpunt kreeg. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2005 
Brecht Lefevere  
Roeselare (Belgium)  
 
Hoi famous trio, 
ik wilde jullie gewoon laten weten dat, alhoewel ik normaal naar gothic, industial, dark wave,... luister, 
ik jullie muziek echt het einde vind! Iedere dag luister ik er naar en van onder de douche weerklinken 
regelmatig nabootsingen van jullie liedjes (weliswaar niet zo goed maar ja) Ik hoop dat jullie zo verder 
blijven gaan, en daar twijfel ik eerlijk gezegd niet aan. 
 
Vele groetjes vanuit roeselare 
 
Brecht 
 
Blessed be 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2005 
 
(Belgium)  
 
hallo lais kheb een probleem ik doe een spreekbeurt over jullie maar ik vind nergens op de site 
hoeveel cd's jullie gemaakt hebben?? 
ik moet het echt weten! 
stuur een mail terug a.u.b ps kennen jullie laura maerenhoudt? 
woont in kalmthoud(of zoiets) 
dada 
 
Kijk eens onder DISCOGRAFIE. Daar vind je alle cd's en singles van Laïs terug - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
21-09-2005 
katrien lambrechts  
brecht (Belgium)  
 
Jullie muziek is (zoals al vaak gezegd) Kei goed!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2005 
raf et gilles  
montpellier (France)  
 
Salut les laïs 
nous on vient 
du pays du pastis  
et on vous aime bien 
bien qu'on ne comprend rien 



à ce que vous dîtes 
 
bises de France, de raph et de gilles 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2005 
ruud anthoni  
schilde (Belgium)  
 
heyhey lais  
ik wou gewoon ff kwijt dat ik elke dag jullie nummers zing omdat ik ze ONGELOOFELIJK mooi en 
origineel vind (slijm slijm) haha 
iedereen van mijn leeftijd luisters naar andere muziek en ik vind folk super !!  
ik ben namelijk ( nog maar) 13 ( toftof denken jullie) 
 
keep on going girls  
 
groetejs  
RUUDJE xxxxx 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2005 
Dries Bauweraerts | http://www.themovement.be  
Antwerpen (Belgium)  
 
Als ik het even in mijn woorden mag zeggen, vette muziek :) het heeft mijn stijl verandert! 
Kom ik te weten dat ik nog iemand in de famillie heb die bekend is lol. Groetjes aan heel de crew. En 
Jorunn, dikke knuffel lol :) 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2005 
Jim | http://rafcoppens.dmdns.com  
 
 
Ik zag jullie live op Nekka paar jaar geleden:pure klasse! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-09-2005 
voorzitter Reintje Vos | http://www.reintjevos.be  
Stekene (Belgium)  
 
tijdens jullie optreden in stekene (van 03/09) vroeg jorunn of er een volksdansgroep was in stekene. 
door de reactie van het publiek nam jorunn te foute opvatting dat er geen is en zei dat er dan snel 
eentje zou moeten opgericht worden. 
wel beste laïs, volkskunstgroep Reintje Vos heeft dit jaar een jubileum met z'n 35 jarige bestaan! 
 
bij deze wil ik jullie dan ook van harte uitnodigen naar een van onze repetities, elke zaterdagavond! 
 
lang leve volkskunst! 
 
www.reintjevos.be 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2005 
veerle de paepe  
rumst (Belgium)  



 
ik vind de muziek van laïs keeeeeeeeiiiiiiiiii mooi 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2005 
cees  
buggenhout (Belgium)  
 
aanvulling bij mijn bericht van enige tijd geleden : het optreden op 25/9 van Lais in Buggenhout is wel 
degelijk gratis maar de toegangskaarten moeten wel tussen nu en 25/9 afgehaald worden in het 
gemeentehuis of de biblioteken van Buggenhout. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2005 
Jade  
Leuven (Belgium)  
 
Nog gehoopt en gedacht dat ik na de Beleuvenissen Laïs nog een keertje zou zien, maar vanavond is 
het zo ver :) 'k heb er ongelooflijk veel zin in! 
geef er een lap op, tot straks! 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2005 
Raf  
Aarschot (Belgium)  
 
Graag wou ik de teksten van de liedjes gezongen door Rum en Laïs op het Thalassa Thalassa 
concert bekomen. Wie kan me er (enkele) doorsturen of zijn ze samengebundeld?  
Bestaat er een cd van dit optreden?  
Dank! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2005 
onbekende  
olsn (Belgium)  
 
Ik zou toch even willen tegenreageren op de slechte kritiek omtrent het optreden in Waregem. 
Het optreden liet totaal niet aan de wensen over. Zowel qua muziek als qua sfeer zat het lekker snor. 
Ik vond het in ieder geval magnifiek 
Misschien bij deze: proficiat iedereen 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2005 
fompy  
 
 
Beste N en rik, 
als amateur geluidstech/muzikant weet ik dat spelen op festivals het moeilijkste is wat je kan doen als 
groep. Je bent er afhankelijk van zoveel factoren die je meestal niet in de hand hebt. 
Let er maar eens op dat het meestal in het midden helemaal anders klinkt dan aan de buitenkanten. 
Helemaal vooraan in het midden zie je ze wel goed maar horen is daar vaak het slechtst.Die piep 
geluiden komen meestal van de monitors op het podium , waar het meestal een aantal nummers duurt 
voor de muzikanten zichzelf goed horen. enz. enz....Komt daarbij nog eens dat de muziek van Lais 
hoe mooi ze ook is dikwijls niet overkomt bij een groot deel van het festival publiek dat eerder bekende 
en makkelijke deuntjes wil horen terwijl ze luidruchtig babbelend hun pinten drinken.Ik heb al 
meegemaakt dat bij een rustig nummer de mensen achteraan er gewoon overheen babbelen.Heel 
storend , ook voor Lais. 



Klopt wel dat de muziek mischien wat meer festival gericht zou kunnen , ... 
Festivals zijn voor een groot deel ( plat) amusement en geen intiem theateravondje, ....  
 
der fompy 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2005 
missy waregem  
zulte  
 
meisjes, 
Herpak jullie eens, 
Ik heb jullie drie maal gezien van de zomer en ben driemaal teleurgesteld. 
De goesting lijkt precies over 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2005 
N  
Deurne (Belgium)  
 
Beste Rik (hieronder) 
 
Ik vind dat je met die opmerking over rockfestivals toch wel geweldig fout zit. De optredens die Laïs al 
op Werchter gedaan heeft bijvoorbeeld, waren fantastisch! Het is wel zo dat het geluid bij de 
optredens van de meisjes cruciaal is, als daar iets fout zit heeft dat een serieuze impact. Maar 
blijkbaar is er ook daar geen consensus over aangezien er een beetje verderop in het gastenboek 
staat dat het optreden fantastisch was! Zoals een oud spreekwoord zegt: Over smaken en kleuren valt 
niet te discussiëren... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2005 
Rik  
 
 
Ik wilde dit nog even kwijt. 
Het optreden van lais in Waregem was het slechtste dat ik al gezien heb van Lais. 
Geluid was niet in orde,er zat weinig schwung in. 
Tip: Optreden op rock getinde festivals is waarschijnlijk niet het beste voor jullie. 
Kies meer festivals die in jullie traditie passen of solo optredens in zalen. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2005 
Tomoa  
Arras (France)  
 
Pourquoi ne passez-vous pas plus en France ? Le Nord et le Pas-de-Calais sont proches. De 
nombreux fans feraient le déplacement, c'est certain ! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2005 
mieke van impe  
vrasene (Belgium)  
 
ik ben echt blij dat er muziek is zoals die van jullie ik kan er echt met tot rust komen en goe op dansen 
é :) 



mijn favoriet nummer is dan ook bruidsnacht en 't smidje 
lieve groetjes van mieke xxx 
doe zo voort 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2005 
Nurzada  
Helchteren (Belgium)  
 
Hej ladies! 
 
Jullie hebben echt prachtige muziek! Doe zo voort! 
 
Liefs* 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2005 
hanne  
waregem (Belgium)  
 
hallootjes, 
kwilde zeggen dat et optreden in waregem zalig was en dak der vreet van genoten eb!  
komt zeker nog maar ne keer af 
ps: van waar halen jullie die superzalige kleedjes? 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2005 
Kenn Croft  
Emmaus, PA (United States)  
 
Oh, PLEASE, PLEASE, come to the U.S. and give some concerts ! There actually are some REAL 
music lovers here you know ! 
 
You are always welcome here in Emmaus, where mijn vrouwtje knows how to make the best fritjes 
ever ! 
};-P 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2005 
cees  
buggenhout  
 
volgens reclamefolders in mijn gemeente speelt Lais op 25/9 een concert in Buggenhout-opstal , 
gratis dan nog wel.Kan iemand van de entourage dit bericht bevestigen ? 
 
we kijken het na - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2005 
N  
Deurne (Belgium)  
 
Weet niet of jullie vandaag (vrijdag 26 augustus) in De Morgen gezien hebben dat Laïs op de 
verjaardagshappening van de Katoennatie optreden vanwege het 150-jarig bestaan van het bedrijf? 
Ben jaloers op de mensen die daar werken ... 
 



*     *     *     *     * 
 
26-08-2005 
Aan cees uit buggenhout  
 
 
Ceesje, 
De band die te hard speelt ligt aan de techniek, niet aan de band m'n jongen. Je kan niet alles willen 
in't leven. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2005 
Kelly | http://www.geocities.com/sky_stelt_voor  
Sint-Gillis-Waas (Belgium)  
 
Hej Laïs! 
Ik ben al aanwezig geweest op veel van jullie concerten en deed daar met plezier al ettelijke 
kilometers voor af... Daarom ben ik superblij dat jullie 3 september op crammerock zullen spelen, 
aangezien dat dicht bij mijn deur is... Ik kijk er al superhard naar uit! 
Tot dan! 
x 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2005 
bert | http://www.kade.nl  
zaandam (Netherlands)  
 
Goed nieuws voor Nederlandse fans. 
Lais geeft vrijdag 25 november een optreden in de Kade in Zaandam. De voorverkoop loopt via 
ticketservice en is al begonnen. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2005 
cees  
buggenhout (Belgium)  
 
beste Margot en anderen , 
de muziek die IK goed vind is wel de muziek van Lais.Die muzikanten konden natuurlijk goed spelen , 
het probleem was dat zij dachten dat zij het belangrijkste waren terwijl ik Lais liever a capella hoor.Ik 
weet niet wie wie is maar de accordionist werkte toch geweldig op mijn zenuwen,niet omdat hij vals 
speelde maar door zijn arrogantie.Verder viel het in het eerste half uur zeer erg op hoe Nathalie zich 
stond te vervelen terwijl de muzikanten hun ding deden.Sorry maar voor mij geldt volgende keer beter 
want ik blijf Laisfan. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2005 
Margot  
 
 
Dag Cees uit Buggenhout, 
 
Het spijt me, maar ik heb eens goed gelachen met je bewering dat Lais slechte muzikanten heeft. Ik 
kan begrijpen dat het jouw stijl niet is of dat je de nuances niet hoort, maar dat is nog geen reden om 
klassebakken als Wouter Vandenabeele en Didier Laloy, zowat de beste muzikanten uit de Belgische 
folkwereld, als slechte muzikanten af te schilderen.  
 



Ik luister bvb. niet graag naar techno, maar dat betekent nog niet dat ik technomuziekmakers zomaar 
ga uitschelden voor 'slechte muzikanten'. Of anders, je bekritiseert bvb. Belle Perez toch ook niet 
omdat je zelf niet geïnteresseerd ben in Latino-muziek? Het getuigt van weinig respect dat je een 
groep afbreekt vanwege haar artistieke keuzes.  
 
Nja, ieder zijn smaak natuurlijk. Het ga je goed en geniet van de muziek die je goed vindt. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2005 
G.  
 
 
In tegenstelling tot de vorige reactie vond ik het gisteren wel een goede set.De outro's enzo,ze zijn 
jullie gewoon eigen!In begin duurde het wel even vooraleer de stemmen er echt goed doorkwamen 
maar bij welke artiest is dit niet? 
Lais op Begijnhoffeesten Dendermonde,het was dik in orde!!Tot het volgende concert!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2005 
cees  
buggenhout (Belgium)  
 
beste meisjes van Lais , ik heb jullie vanavond in Dendermonde bezig gezien en het moet toch erg zijn 
voor jullie om met zo'n slechte begeleidingsgroep te moeten optreden.Ze speelden zo luid dat we 
soms jullie stemmen er niet meer bovenuit hoorden , en die zijn toch nog steeds het belangrijkste.dan 
nog die ellenlange outro's ; bah. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2005 
Een fan  
Antwerpen (Belgium)  
 
Op de website van de Lokerse feesten staan foto's van het optreden van Laïs als Special Guests van 
Buscemi. www.lokersefeesten.be onder Foto's moet je op donderdag 11 augustus klikken en dan 
onder Buscemi (Late Nite Reworks) + Special Guests op 16 foto's klikken. Aangezien de foto's hier 
(nog) niet op de website staan, wou ik dat maar even laten weten! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2005 
roussel  
montpellier (France)  
 
bonjour,je voudrai dire grace à un membre de ma famille,j'ai pu decouvrir l'album "LAÏS" ;et depuis ce 
style de music j'en ss "tombé amoureux" j'adore,sa change de notre music actuelle le rap et tout,là c 
de la music et de la vrai.Vous etes superbe fantastique voix.continuez et faites un concert à 
montpellier ;) une tournée en france.merci CONTINUEZ je ss un "jeune" ki n'est pas que"accros"au 
music d'aujourd'hui, mais ki aime les music differe et c 'est les reconnaitre.... by+++ 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2005 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Een gelukkige verjaardag Lander! Eén jaar proficiat! 
 



*     *     *     *     * 
 
10-08-2005 
astridjeuh  
lippelo (Belgium)  
 
hej laïs, 
weer een zoveelste berichtje van een fan:p gwn om te zeggen 'GA ZO DOOR!' Jullie muziek is echt 
Mega:) amuseer jullie! dikke zoenxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2005 
lieneke  
drenthe (Netherlands)  
 
hallo lieve lais  
ik vind jullie muziek echt keitof ik zou alleen zo graag ook de cds hebben die niet meer leverbaar zijn 
is er misschien een mogelijkheid om er toch aan te komen  
heel veel succes met lais en xxjes 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2005 
Maya Claessens  
Kasterlee (Belgium)  
 
heey alle3 
ik vind jullie muziek wel heel leuk en dat wou ik wel ffkes zegge ik en 2 andere vriendinne zinge het 
soms op de fiets en dat is kei leuk 
nog veel succes met julie groep en vele grtjz 
 
 
dada ...doej... ...xxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2005 
Femke  
Nijlen (Belgium)  
 
Hellowsie 
Ik vind jullie muziek echt MEGA: rustgevend, vrolijk en weemoedig tegelijk!! En in 3 stemmen zingen is 
toch niet altijd even makkelijk. Maar dat maakt het zo mooi!!!!! 
En ik wacht vol spanning op de komst van een liedjesboek + partituren (of is dat er al?) zodat ik naar 
hartelust kan musiceren!!!! 
Vele groetjes 
Femke 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2005 
Loesje  
Brasschaat (Belgium)  
 
Ik vind Laïs een super toffe groep ik ga binnenkort ook naar hun concert zien dus...Laïs tot 
binnenkort!!! kusjes Loesje 
 
*     *     *     *     * 
 



01-08-2005 
jasmien  
melle  
 
ToFfE GrOeP!!!!!!!!!! 
jullie liedjes worden egt heel veel gezongen bij op de jeugdbeweging..........moooooooooi 
xxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2005 
hanne  
nieuwpoort (Belgium)  
 
Jaja ,DE dranouter is bijna in zicht! 
Heeft toch een zalig gevoel? 
Ik weet nog zo'n stuk of 6 jaar geleden in dranouter. 
Ik stond als klein meisje helemaal van voor bij het podium om jullie te bekijken. 
Maar masaal volk had ik niet bij gerekend. 
tot ik bijna plat gedrukt werd en iemand van de securty mij er hebben moeten uitsleuren. 
Maar 1 ding ik kwam dichter bij lais te staan:D 
Jullie zijn werkelijk schiterend! 
veel groetjes van een dranouter-fanaat:D 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2005 
Lies  
Essen (Belgium)  
 
Optreden in Kalmthout was geweldig!! Ben blij dat jullie 'Babou' en 'Jambalaya' gespeeld hebben! 
 
Groetjes, 
Lies 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2005 
Miloe  
B..... (Belgium)  
 
Hoi meisjes van Laïs ik vind jullie echt super goed maar ik heb jullie pas in april 2005 leren kennen 
maar ik luister bijna elke dag naar de cd Dorothea! 
Daar staan zo mooie liedjes op eh! 
en dan heb ik ook nog een paar liedjes van een ander cd op de pc staan en altijd als ik op de pc zit 
luister ik naar jullie fantastische liedjes!!! 
en een paar weken geleden hadden jullie een optreden gegeven in Bree zei mijn zu maar ik ben nog 
maar 12 jaar n mama kon niet mee dus mocht ik niet gaan kijken. :-(!!!! 
ik hoop dat jllie nog veel meer van die fantastische liedjes maken dat ik kan blijven luisteren!! 
Vele kusjes en groetjes Miloe! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2005 
Francien  
Kalmthout (Belgium)  
 
Hey! 't Was lang geleden dat ik jullie had gezien, en warempel: EEN HELE GOEDE PODIUMACT! 
Met die schouders en dat marcheren, heel tof!(de zang was natuurlijk sowieso goed) groeten Francien 
 



*     *     *     *     * 
 
30-07-2005 
gitte - mira-wendy  
kalthout ( heide ;-)) (Belgium)  
 
Twas fantastis op de Bogerfeesten! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2005 
Els  
(Netherlands)  
 
Op een theatervakantie tijdens een workshop zang, voor het eerst kennis gemaakt met jullie muziek. 
We studeerden "de valse zeeman" in. Na de vakantie direct gedownload: kippenvel, herinneringen, 
diepe zucht... 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2005 
inez de block  
Opwijk (Belgium)  
 
hey lais, 
 
ik wil eerst even kwijt dat ik een heel enthousiaste fan ben, maar ik vond het album; a capella tog een 
afknapper...jullie zinger vrijwel niet!! Ik heb in wemmel een voorstelling van Douce Victime mogen 
bijwonen, eind september denk ik...en dat was fantastisch!! En vanavond ga ik naar Kalmthout om 
jullie weer te zien...Maar ik heb een vraagje, op een site over jullie staat een redelijk oude foto, en 
daaronder staat; van L naar R, annelies of  
soetkin, nathalie, jorunn. link==>  
 
http://members.lycos.nl/lais/photoalbum0.html  
 
maar wie is soetkin?? Stuur aub een mailtje  
terug als een van jullie er tijd voor heeft.  
 
Alvast bedankt, 
 
Inez 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2005 
Yentll  
(Belgium)  
 
Ik heb Jullie Ooit Gezien In Herental_ Blijf Zoo Voort Doen! Vind Jullie Muziek Geweldig:) en bedankt 
voor al de songteksten die er op de site staann* 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2005 
Elke  
Deerlijk (Belgium)  
 
Nog steeds kippevel... 
Zeker wanneer jullie samen zingen met ons aller Ludo Vandeau... 
Echt mooi... 



 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2005 
ikke  
w-vl (Belgium)  
 
laïs, ik heb jullie vorig jaar op dranouter gezien en twas gewoon SUPER, ulder liedjes zijn tof om mee 
te zingen en ge kunt ulder teksten van ulderen site alen alles wat ge nodig ebt é kzou zeggen doe zo 
door 
 
*     *     *     *     * 
 
25-07-2005 
lilibouh  
lyon-france  
 
une rencontre surprenante avec vos voix et beaucoup d'apaisement et de respiration dans vos 
chansons !!! 
c'est vraiment très bien ! à quand lyon ? 
ah !!! pays bleu blanc rouge éteint ta télé !!!!! 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2005 
Guillaume  
lyon (France)  
 
J'ai l'impression d'être le seul français ici, mais bon, c'est juste pour dire que je suis HYPER HYPER 
HYPER fan de vous depuis 1999 (fête de la musique à Strasbourg)et que vous etes belles, originales, 
avec des voix d'ange,................................................................alors s'il vous plait revenez vite en 
france !!!!!!!!!! 
 
 
Votre french admirateur 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2005 
shari  
west-vlaanderen (Belgium)  
 
hey ik vind jullie echt geweldig  
ik ben gewoon verslaafd aan jullie liedjes 
ik zing ze ook graag mee ik ken ze bijna allemaal uit mijn hoofd 
echt junder zin bere cool 
-XxXxXxXxXxXxX- 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2005 
Marieke  
Lede (Belgium)  
 
hey, 
 
ik vind jullie geweldig, tot over een jaartje had ik nog niets gehoord van jullie... tot mijn vriendin( die 
grote fan is van jullie) met het liedje "marieke" afkwam, en ja ik was meteen verkocht!!!ja het is altijd 
speciaal als er een liedje bestaat met jouw eigen naam!!! maar ik hoor ook wel de andere liedjes zééer 
graag! 
 
kusjes xXx 



 
kusjes xXx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2005 
Pauwel De Meyer | www.simplebrain.net  
9111 (Belgium)  
 
Allerbestigste, 
In een interview met de humo las ik een hele tijd geleden dat Nathalie naar verschillende new-folk 
groepen luisterd. Ik las daarin de fout van mijn leven (wss wel die van de redacteur of webmaster) 
namelijk : Johanna Newtom in plaats van Joanna Newsom. Rampzalig.  
Nog een reusachtige tip binnen het new-folk genre : Vetiver (met o.a. Devendra Banhart) 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-2005 
Karen  
Hamburg (Germany)  
 
Goeden Dag! 
Is there any chance you'll be coming to Northern Germany any time soon? I'd love to see you on stage 
one time!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2005 
Anna  
(Germany)  
 
So wundervolle Musik!!! DIE Entdeckung der letzten Jahre für mich, kann keinen Tag ohne Eure 
Stimmen aushalten (na gut fast keinen). 
Schade das es keine Konzerte in Deutschland gibt!? 
Anna 
 
*     *     *     *     * 
 
17-07-2005 
hanne  
Turnhout (Belgium)  
 
Niet alleen jullie muziek is geweldig maar ook jullie kledingstijl waar halen jullie toch altijd die mooie 
kleedjes en botten!!!?*PRACHTIG* 
Ik zoek me rot in al die grote steden en vind nooit zulke mooie dingen... 
liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
15-07-2005 
Trees  
Menen (Belgium)  
 
Laïs, ik vind jullie muziek echt fantastisch!!! Ik ben dol op folk en terwijl anderen luisteren naar eminem 
enzo luister ik naar jullie cd's. Ik kan uren naar jullie liederen luisteren zonder ophouden...(Ik vind jullie 
mooiste liedjes 't smidje, zeven steken,bruidsnacht, marie madeleine, de wanhoop, la plus belle de 
céans,...) 
 
*     *     *     *     * 
 



15-07-2005 
Natalie Vanheeswijck  
Genk (Belgium)  
 
Jullie muziek is echt wel geweldig, maar ik kan helaas niet volledig kritiekloos zijn.. 
Ik heb jullie overlaatst nog gezien op genk on Stage en ik heb niets anders dan lof over jullie concert 
,maar jullie houdindaarentegen...Jullie kwamen nogal kil/ arrogant en ongeintresseerd over. 
Jammer wat jullie muziek is echt geweldig... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2005 
Jade  
Leuven (Belgium)  
 
Hallo hallo! eerst en vooral enorm bedankt voor het fantastische optreden dat jullie vorige vrijdag op 
de oude markt in Leuven gaven! Het rockte enorm, heb er ongelooflijk van genoten van op de eerste 
rij! 
Nu even een vraagje, begin augustus zal ik jullie weer aan het werk zijn in Dranouter met Thalassa 
Thalassa. Zingen jullie je eigen liedjes of wat is het juist? Daar was ik wel benieuwd naar! 
Liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
13-07-2005 
Claudia  
Bussum (Netherlands)  
 
Ik ben een grote fan van Lais, ik reis vaak voor jullie concerten naar Belgie, maar ik moet eerlijk 
zeggen dat ik de uitzending van 11 juli op de Grote Markt in Brussel heb weggezapped. Sorrie, maar 
ik vond het helemaal niks. Heel jammer. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-07-2005 
sarah  
(Belgium)  
 
jaja, ik geef griet gelijk. die rum heeft een te dominante smaak, geef mij maar lais puur! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2005 
Lien  
Dilbeek (Belgium)  
 
Jullie waren weer geweldig op de Grote Markt gisteren. Vooral het einde was fantastisch mooi. Wie 
had er nu gedacht dat er in Brussel nog nachtegalen zaten? 
 
groetjes, Lien 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2005 
Griet  
Berchem (Belgium)  
 
Girls, 
 
you were great op de Grote Markt in Brussel. Ik vond het alleen spijtig dat jullie niet meer inbreng 



hadden in Thalassa Thalassa. Geen slecht woord over Rum, maar de cocktail smaakte mij iets te 
rummig en veel te weinig Laïs. Jullie zijn subliem in wat jullie doen. Keep on going! Groetjes, 
Griet 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2005 
Lies  
(Belgium)  
 
Lieve lieve Laïs, 
jullie waren weer geweldig vrijdag in Leuven. 
Ik heb er echt van genoten! 
Dankuwel ! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2005 
Bert Billet  
Meensel-Kiezegem (Belgium)  
 
Voor zowel jullie muziek als jullie verschijning bestaat er maar een woord... betoverend! 
Voor zover ik weet, is jullie groep de enige die in mij zoveel verschillende emoties kan opwekken. 
Jullie hebben al nummers gezongen waarmee ik moest lachen, die me ontroerden, die me tot 
nadenken stemden,... en nummers die me vertellen dat het leven altijd de moeite waard zal blijven. 
Vele bewonderenswaardige groetjes vanuit Meensel-Kiezegem! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2005 
kaat  
bevere  
 
jullie zyn echt fantastisch!!!! :) de wereld vergaat ist beste!! 
 
doe zo voort  
 
xx kaat 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2005 
miss  
(Belgium)  
 
't was mooi afgelopen vrijdag, dank jullie wel! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2005 
Greet  
Overijse (Belgium)  
 
Hallo allemaal,  
 
Ben al enkele jaren in de ban van jullie muziek. Vorig jaar tijdens een roadtrip naar Frankrijk heeft jullie 
muziek mij en nog enkele vrienden heel aangename momenten bezorgd. Afgelopen vrijdag zijn we 
dan ook met de hele bende afgezakt naar Leuven om te genieten van jullie zangprestaties. Geweldig 
gewoon! Jullie zijn geen 'gewone madammen'. Jullie muziek en ambi is verslavend en ik zal dan ook 
morgenavond van de partij zijn te Brussel. Keep uo the good work! 
 



Greetzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2005 
katrien  
tienen (Belgium)  
 
hallo lieve Lais-meisjes eindelijk na zoveel jaren wachten en proberen zag ik jullie gisteren live in 
Leuven , ik was hees van het meezingen , had wat spijt dat ik niet meer ruimte had om even 
enthiousiast mee te dansen als jullie op de liedjes , maar heb alle plaats die ik had goed gebruikt wees 
daar maar zeker van !het was super ! zeker tot de volgende  
katrien 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2005 
Rudy Engels | http://www.d-eye.be  
Zaventem (Belgium)  
 
Gisteren weer wreed genoten in Leuven en de dames hadden er blijkbaar ook plezier in ;-) 
 
Enkele foto's op http://www.d-eye.be/portfolio/thumbnails.php?album=15 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2005 
Ivan  
(Belgium)  
 
Ik heb erg genoten van jullie optreden in Leuven (8 juli). Iets te veel in de ogen gekeken van Natalie 
waarvoor mijn verontschuldigingen. Prachtige muziek en présence op het podium. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2005 
Bjo'tje  
Werchter (Belgium)  
 
Eigenlijk nog nooit gehoort van Lais maar ja, op eend ag in 't school tijdens Nederlands had onze 
leerkrachte muziek van jullie laten horen . Het eerste liedje begreep 'k niet direct maar ja het was dan 
ook geen nederlands hé ;). Jullie muziek is zeer mooi en ik hoop dat der nog veel nieuwe liedjes 
uitkomen ! Groetjes Bjorn. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2005 
Liesje  
(Belgium)  
 
Lieve Nathalie, Annelies en Jorunn, 
ik wil jullie heel graag bedanken voor alles wat jullie doen. Jullie muziek is geweldig en net in Leuven 
waren jullie ook helemaal het einde! Ik ben ziek (anorexia) en vind het moeilijk om van dingen te 
genieten, maar 1 van de dingen waar ik veel steun uit put is muziek en vooral jullie muziek. Soms 
vrolijk, soms droevig.. blijf alsjeblief zingen. 
 
Liefs, Liesje 
 
*     *     *     *     * 
 



08-07-2005 
 
 
 
mooi 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2005 
gaytje  
lier (Belgium)  
 
lais is buitengewoon mooi en fantastisch! echt mooie muziek! wanneer komt er nog is een cd? ik kan 
er ni lang meer op wachte zene! veel roze kusjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2005 
yves tuytschaever  
evergem (Belgium)  
 
ondanks mijn dienst bij de politie op het rock for specialfestival in evergem-doornzele op 30 juni 2005 
heb ik als trouwe fan toch genoten van julliz schitterende muziek. Proficiat en doe zo verder ! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2005 
Kim Åke | http://www.aavepyora.net  
helsinki (Finland)  
 
I just heard your music for the first time, I haven't heard anything so numinously beautiful in ages! I 
hope they sell your albums where I live, I need to get this music! 
 
(numinous \NOO-min-us; NYOO-\, adjective: 
Indicating or suggesting the presence of a god-- spiritual, divine; inspiring awe and reverence-- holy) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2005 
Jonesy  
Babylon (Belgium)  
 
Nathalie, je was zaterdag weer geweldig aan de zijde van de Admiraal! Leuke verrassing dat je er bij 
was op Werchter. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2005 
kristof  
heultje (Belgium)  
 
Admiral Freebee op Werchter: 
 
Admiral Freebee was weer zeer goed. En dit kwam in grote mate door de inbreng van Nathalie: je was 
fantastisch. Prachtige stem, leuke bewegingen en dat leuke snoetje: meer moet dat niet zijn! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2005 
Luc  



Deurne (Belgium)  
 
Waarom staat er nergens op de site een verwijzing naar de Dorothea remix van Buscemi? Dit nummer 
was al eerder beschikbaar op een aantal verzamelcd's, maar Buscemi heeft pas zijn 'Late nite 
reworks, Vol. 1' uitgebracht, en daar staat Dorothea ook op... Ideaal voor zwoele zomeravonden... 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2005 
alex  
amersfoort (Netherlands)  
 
hallo allemaal ben zeer kort geleden op het spoor gekomen van deze groep en vind het zeer 
interesante muziek ben alleen op zoek (of het bestaat weet ik niet) naar een dvd of zo weet je wat 
meer mail me dan even op alex1@hetnet.nl o.v.v. lais belgie 
 
groeten alex 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2005 
Lore  
Herk-de-Stad (Belgium)  
 
Toen een tijdje geleden het liedje "zeven steken" hoorde, vond ik het heel mooi . Ik heb daarna 
ontdekt dat jullie ook 't smidje zonge en nog andere mooie liedjes. Ondertussen heb de cd's 'lais' & 
'dorothea' , prachtig gewoon !! en zo realistische teksten ! niet veel mensen van mijn leeftijd horen 
graag van deze muziek, maar ik en mn vriendinneke (=)) hannelore zijn er gek op !! lais forever and 
ever ! we kijken daarom ook enorm uit naar het concert van jullie, ma das pas volgend jaar =( ma dan 
hebben we toch iets om naar uit te kijken !!  
nog veel geluk, jullie zijn echt geweldig !!  
liefs Xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2005 
Ivy  
Kalmthout (Belgium)  
 
Hoi meiden 
Fantastisch dat jullie dit jaar nog eens naar de Bogerfeesten komen! Ons Kelly en ik komen zeker 
kijken. GEEFT ER EEN LAP OP!!! 
 
Groetjes Ivy -X- 
 
ps: Annelies doe ze allemaal de groetjes bij jullie thuis 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2005 
hans  
Hechtel-Eksel (Belgium)  
 
Het is inmiddels ruim 2 jaar geleden dat ik gepakt werd door de muziek van Laïs. Ergens hoorde ik op 
de achtergrond de klanken van hele pure ritmische folkmuziek met een vleugje Ierse invloed in 
combinatie met zeer opvallende en indringende stemmen. Dat was dus Laïs, nog nooit van gehoord 
maar op dat moment wel gelijk nieuwsgierig geworden. In de dagen daarna de CD geleend en in alle 
rust gaan luisteren. Heerlijk!  
 
En wat is het dan dat mij zo aanspreekt? Het is de manier waarop in zeer eenvoudige bewoordingen 
wordt gezongen over dagelijkse dingen als: liefde, dood, hebzucht, jaloezie en genot. Het is allemaal 



herkenbaar en daardoor tijdloos. Het mooiste is voor mij dat de meiden van Laïs in staat zijn om de 
juiste woorden en muziek te vinden om deze 'levensverhalen' te vertoken.  
 
Vrijdag 24 j.l. heb ik een Genk (On Stage) het voor mij eerste optreden van de groep mee mogen 
maken. Ik kijk daar met gemengde gevoelens op terug. Ja, de kippenvel momenten die ik zo goed ken 
van het luisteren naar de CD's waren er. En ja, het was mooi om de dames live te zien en te horen; de 
stemmen klonken ook in het echt fantastisch. Wat me 'zorgen' baarde was de nadrukkelijke 
aanwezigheid van de band. M.i. letterlijk teveel mensen die hoe ingetogen ook, toch teveel aandacht 
vragen. Hen past een nog bescheidener aanwezig zijn op de achtergrond. Misschien was het ook wel 
te perfect, te gelikt. Het mag eenvoudiger.  
 
Bij Laïs zoals ik hen heb leren kennen draait het in de kern om het unieke stemgeluid, de indringende 
teksten en de eenvoudige ritmen, de rest is eigenlijk bijzaak. Het is ook daarmee dat Laïs zich 
onderscheid. Misschien daardoor niet helemaal toegankelijk voor het breede publiek, maar wel heel 
puur en orgineel en dat duurt uiteindelijk het langst.  
 
Ik ben dus zeer benieuwd hoe de muziek komende tijd gaat evolueren, wat mij betreft blijft die zo dicht 
mogelijk bij de oorspronkelijke roots. Vraag is natuurlijk of de dames zelf daar dan ook voldoende hun 
creativiteit in kwijt (blijven) kunnen.  
 
Een uur was inderdaad te kort, ik had graag nog langer genoten. Ofschoon ik door de melige en te 
gemaakte 'humor' tussen de nummers door, me wel afvraag of dit concert tot de beste kan worden 
gerekend? Bijv. de veel te voor de hand liggende opmerking over de maagdelijkheid van de dames, 
was echt te simpel en m.i. Laïs onwaardig.  
 
Hans 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2005 
Flois  
's Hertogenbosch (Netherlands)  
 
heeey lieve Jorunn Nathalie en Annelies 
 
jullie zijn echt helemaal tegek!! ik ben hartstikke verslaaft aan jullie CD's! ik kom naar de folkstage in 
kalmthout deze zomer en ga natuurlijk de stage meersdtemmige samenzang van jorunn doen.....ik 
heb er super veel zin!! :D  
het word zeker helemaal tegek... 
 
heel veel liefs en tot in kalmthout  
Flois 
ps. komen jullie mischien ook een klein of groot optreden geven op de stage?? 
ik hoop het:P:P 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2005 
marjan  
opoeteren (Belgium)  
 
heyheyhey benb naar genk geweest op julie concert vond het heeeeeel mooi maar stom dat jullie 
maar een uurtje hebben gespeeld groetes marjan.......-x-x-x-x-x- 
 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2005 
lise  
genk  
 
Heyhey!! 



 
Ik heb Laïs deze vrijdag geien op 'genk on stage', twas echt zalig!!Ik stond zo pal voor Jorunn en khad 
kippevel van 't begin tot het einde!! 
 
-X- 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2005 
Lonatjuh  
Avelgem (Belgium)  
 
Jorunn, ik ben al van plan om later mijn dochter naar jou te vernoemen! Zo'n PRACHTIGE naam! 
Thnx!! 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2005 
berlinnet | http://berlinnet.skyblog.com  
(Country not listed)  
 
J'ai decouvert votre musique via une recherche specifiques pour lancer un concept (je prefere taire 
,j'aime pas quand on pique mes idees) que j'ai invente. 
je tombe sur votre site ,que de beaux minois et je fonce sur les mp3 et je decouvre une musique 
sortant de mes horizons musicaux (electro avant gardiste (pas le truc electroclash)minimal,bref des 
trucs assez froids). 
je decouvre un son authentique accoustique a la fois pittoresque et contemporain,je suis charmee et 
j'ai ainsi achete votre cd "douce victime" qui m'a paru tres surprenant pour un disque de folk.enfin pour 
le projet ,cela reste et il faudra attendre (car c'est le truc super avant gardiste et conceptuel). 
bon j'ai hate de vous voir en concert (meme si le cote chicks on speed hype du folk est melange a la 
petite maison dans la prairie,perso j'aime la modestie ds les concerts,enfin bon). 
en tout cas ,vous bossez bien et cela s'entend!!! 
bonne continuation 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2005 
Véke  
Ravels (Belgium)  
 
Gehoord over laïs?? Dat wel. Dat jullie al veel gedaan hebben wist ik ook. Maar een week geleden 
moest je me niet vragen wat voor muziek het was dat dat jullie brachten. Nu een weekje later heb ik 
ook van deze mooie, originele muziek kunnen genieten doordat een vriendin van mij jullie cd is 
meegegeven had, en ik moet zeggen. Jullie hebben er weer een fan bij!!! Er was zelfs een liedje bij 
dat me toch wel heel bekend in de oren klonk nl. 't smidje. Meisjes doe gewoon zo verder want jullie 
zijn gewoon super!!! Hopelijk kan ik ooit is naar een concert komen. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2005 
Pascalle  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Hoihoi, ik ben al sinds hun eerste cd enorme fan van lais en al 3 keer heb ik het genoegen gehad om 
naar een concert te kunnen. De laatste keer was in Februari in Rotterdam (ik zit in het midden op de 
voorste rij!!!), en dankzij mijn zusje (supergroupie) heb ik toen de mazzel gehad de meiden te 
ontmoeten. Ik moet zeggen, dat die gesigneerde cd's opeens nog beter klinken, en ik er een paar hele 
toffe foto's aan over heb gehouden. Meiden, nogmaals bedankt! Het was super. groetjes uit een 
zonnig Rotterdam, Pascalle 
 
*     *     *     *     * 



 
22-06-2005 
Rony die pony  
 
 
ondertussen al bijna eind juni (al 6maand 2005) 
en nog steeds geen nieuw fotomateriaal van lais? 
Ze hebben nochtans al veel uitgespookt de laatste maanden, tour in NL, 
comcerts?,Thalassa,thalassa!!! 
Genoeg zaken om nog eens foto's van hen hierop te plaatsen! altijd fijn is het niet? 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2005 
siel callewaert  
ternat (Belgium)  
 
lais is de beste groep ter wereld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2005 
naomi  
waregem (Belgium)  
 
hoi, jullie site is echt maf! ik had 2 dagen geleden nog niets van jullie gehoort tot dat een vriendin van 
mij een muziekje doorstuurde "de wereld vergaat" wel ik ken het nu al helemaal vanb buiten en ik 
luister er iedere dag naar ! echt julie zijn super !! greeetssss naomi xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2005 
tottike | www.nice2c.be/tottike  
diest (Belgium)  
 
hehe,ik heb al 10 keer naar die tandemreportage gekeken,ons nathalieke zag er blits uit,hehe,wel 
sjiek,ne rok op ne fiets,ge moet het maar kunnen,he,maja,denk wel dat ze veel 
aankan,he,groetjes,zalige accapella muziek,kreeg kippenvel van working 9 to 5 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2005 
nanceke | http://groups.msn.com/tijgerloverke  
kruishoutem (Belgium)  
 
kvinne under echt een bere groep en gunder zingt ook bere schone liederkes vooram 7 steken en de 
valse zeeman zin min favoriet .  
dikke kus nanceke  
xoxoxoxo 
 
*     *     *     *     * 
 
18-06-2005 
johanna  
De Klinge (Belgium)  
 
heeeeey, 
 
Jullie zijn echt de max!!Mijn beste vriendin lisanne en mijn andere vriendinnen en ik gaan een 



spreekbeurt over jullie doen!!We gaan het liedje zingen van de bruidsnacht.een vriendin van mijn heet 
lieselotte en speelt op haar doedelzak mee het liedje van de bruidsnacht en mijn andere virendin 
sophie die speeelt piano en ik zing .Ik draag een bruidskleed.het gaat echt mooi zijn!!!!Natuurlijk want 
het is jullie liedje eh 
 
daaaag johanna -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
18-06-2005 
johanna  
Sint-Gilles-Waas (Belgium)  
 
heeey lais 
 
Mijn vriendinnen en ik hebben een spreekbeurt over jullie gedaan!!We hebben een 10 omd 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2005 
Rony die Pony | http://hetgezicht.org  
gent  
 
Haaaaai Nathalie, 
 
Deze namiddag de reportage op Vitaya gezien, en na 10jaar Lais weet ik het eindelijk, mijn 
vermoeden is bevestigd, je betn van het 'ondeugende' type... 
deze reportage was dus heel verhelderend 
niet alleen op dat vlak, maar nu is eindelijk duidelijk geworden wat je altijd met je vingers uitsteekt op 
een optreden, maar doe zo voort ieder zijn trekje hé?...... 
Een hyper-sociale jonge en frisse vrouw jaja zo stelde ik me voor en zo ben je ook.... 
en blijven zingen! 
 
Groet, 
 
De Pony die Rony heet 
aka Riadh 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2005 
Sanne Surmont  
Gistel ==> België  
 
Hoi hoi hoi,  
Annelies,Jorunn en Nathalie jullie zijn echt de max. IK luister al naar jullie muziek van mijn 10 jaar of 
jonger mss. Ik kan alle liedjes meezingen en heb ook alle cd's. Dit jaar heb ik me op de boekenbeurs 
ook het liedboek aangeschaft. Ik vind het echt een mooi boekje. Allé, hopelijk komt er snel een nieuwe 
cd uit!! 
 
tikke soen 
sannekeuh 
-X- 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2005 
Kristel Merckx  
Wolvertem (Belgium)  
 



@ Nathalie: leuke reportage van je op Vitaya! Je bent 'een toffe madam' :o)) 
Aan iedereen van Laïs, doe vooral zo verder!!! Prachtige muziek!!! 
 
Greetzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2005 
laura  
(Netherlands)  
 
lieve, lieve meiden van Lais, 
 
ik heb jullie dit jaar twee keer mogen bewonderen in nederland. Ik zing alle liedjes mee.  
Het wordt tijd voor een nieuwe cd! Ik heb nieuwe input nodig! 
Wanneer komt ie? 
 
kus 
 
ps: ga zo door! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2005 
patricia verelst  
ESSEN (Belgium)  
 
Heeey nathalie, 
Heb net naar Vitaya gezien. Was echt bangelijk. Heb maar een stukske opgenomen, Da vin ik wel 
spijtig. Komen jullie meer op den TV? Ik probeer alles op te nemen :o) Als gullie nog is komt, wilt gullie 
da dan op voorhand is op de site zetten? Ik vin da wel spijtig da jullie zo weinig op den tv komen. ale, 
tot nog is  
doei xxxxxx PATRICIA 
hou van jullie!! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2005 
annikatjeuh  
leuven (Belgium)  
 
lais, jullie zijn gwoon de max!!! k ken echt geen betere groep dan ulle en elke dag luister ik nor ulle cd 
"dorothea". diene cd is egt zaalig en vooral da lieke houd uw kanneke en de andre nederlandse liekes 
zijn goe. maar ook de rest hoor! 
I love lais!!! 
lais rulezzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2005 
Elien  
Lichtervelde (Belgium)  
 
Hej ! 
Laïs is echt ..speciaal 
mysterieus ; echt iets uniek! 
jullie liedjes zijn prachtig . 
mooje betekenis, het is gewoon 
fantastisch ! 
x 



 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2005 
lovertje | http:///  
/ (Zimbabwe)  
 
jullie liedjes zijn massas goed doe zo verder .... COOL !!!!!!!!!!! veel liefs xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2005 
fanneke  
/ (Belgium)  
 
ik vind lais echt de max en ik wens lais t'beste toe!!!!en de lieke vant t'smidje vin ek echt de max. 
 
greetz - kissesxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2005 
marjo  
zemst (Belgium)  
 
supergoekes k heb nathalie gezien op tv da was plezant 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2005 
Liesbeth  
Nevele (Belgium)  
 
Hallo Lais ik eb al bijna al jullie muziek al 
geoort en tis echt plezant en hoe is het met 
jullie 
 
Groetjes Liesbeth 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2005 
kim | http://www.noxa.net/dezwanenmeiden  
 
 
hoi!!! IK! MOI! JE!  
ik bezoek ook elke dag de laïs site en ik ben nog een veel grotere fan dan jij!! 
:):):):)  
Laïs is zalig!! gw the best 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2005 
annie  
(Neth. Antilles (Neth.))  
 
Via een vriendin kennis gemaakt met jullie muziek. Helemaal mijn genre! En ook heerlijk om mee te 
zingen. Een paar keer horen en het zit in je hoofd. 
 
groetjes annie 
 



ps. geven jullie ook wel eens concerten in Nederland? 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2005 
vincendeau gael  
guerande (France)  
 
je voudrais vous dire un grand merci,merci de me faire autant rever avec vos voix somptueuses!le 
plus grand de mes reves serait un jour d'assister a un de vos concert en france et de pouvoir vous 
rencontrer!encore merci pour votre musique magnifique, je vous adore 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2005 
Bobo | http://www.slobodan-aupair.cjb.net  
Ruma (Serbia)  
 
Hi Lais, 
Just a brief massage to say how brilliant you had become over the years and to wish you all the best 
in the future!!!! 
 
Kindest regards, 
Bobo 
 
A big hug to Jorrun!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2005 
Anka  
Wrocław (Poland)  
 
Kocham wasz&#261; muzyk&#281; , cho&#263; w moim kraju nie jest jeszcze znana , ale chyba 
najwy&#380;sza pora to zmieni&#263;!!Mam nadziej&#281; &#380;e kiedy&#347; odwiedzicie 
Polsk&#281;. 
Serdecznie zapraszam 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2005 
stephanie decroocq | http:// @hotmail.com  
watou (Belgium)  
 
mijn vriendin en ik zijn grote fan va u we hebben al bijna jullie cd ik vind jullie zeer mooi als jullie 
zingen in augustus 2005 zal ik mischien komen naar dranouter dan zullen we jullie mischien 
ontmoeten wie weet dag lais hopelijk tot binnenkort daaag en nog een dikke kusjes 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2005 
Rogier  
Balen (Belgium)  
 
Hey, 
 
krijgen we jullie nog te zien met Rum? 
groetjes, 
 



Rogier 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2005 
IK! MOI! JE!  
Zelem (Belgium)  
 
laïs gelle zijt gewoon super cool en ik doe een spreekbeurt over ulle omda ik ulle zo goe vind ze I 
LOVE JOU wa ik ook wou zegge is da gelle zo moe voort doen ze echt waar !!!!!!!! 
 
 
groetjes jullie grootste fan 
 
(ps) ik bezoek elke dag ulle site 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2005 
EB  
(Belgium)  
 
ik heb net een Flemish folk groep toegevoegd aan Audioscrobbler 
(http://www.audioscrobbler.com/group/Flemish%2BFolk), dat 's een site die via een plug-in voor de 
mediaplayer die je gebruikt om muziek te beluisteren op je computer een profiel maakt van je 
muzieksmaak. voor de liefhebbers van muziek en statistieken! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2005 
Lisanne  
Temse (Belgium)  
 
laïs ik vind ulle super goe ik moe over jullie een spreekbeurt doen in de klas maar ik vind niks van jullie 
jeugd !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2005 
liza  
hasselt-rapertingen (Belgium)  
 
HET LIEDJE RINALDO IS...GEWELDIG 
(DE ANDERE OOK HOOR) 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2005 
lisanne dusauchoit  
temse  
 
laïs ik vind ulle super goe en ik zal ulle nie vergeten 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2005 
ugur  
eindhoven (Netherlands)  
 
lais julie zijn gewoon te gek groetjes ugur 
 



*     *     *     *     * 
 
02-06-2005 
maren  
Antwerpen (Belgium)  
 
een fantaschtisch mirakel zo 3 meisjes uit de hemel gevallen! op jullie eerstje cd: lais staat een liedje 
dat geen naam heeft en er ook zogezegt niet op staat. wat is dit? ik vraag het mij al heel lang af! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2005 
kellsy  
antwerpen  
 
jullie zijn echt supper en bedank voor de handtekeningen echt supper dikke dank u kus 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2005 
joke  
berendrecht  
 
Jullie zijn de beste !!! Da moest ik gewoon eens even zegge daaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2005 
eg | http://...  
Leuven (Belgium)  
 
méér dan 20 jaren geleden sinds jouw laatste blik... 
en plots was mijn geliefde er weer! 
jullie muziek speelt er een rol in! 
mooie muziek en inzien dat in al die jaren die liefde alleen maar gegroeid is! 
hemel op aarde! 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2005 
monica arts  
zuid-holland (Netherlands)  
 
Hallo! Waarom zijn jullie prachtige liederen niet als bladmuziek in een boek te krijgen?? Zou ik héél 
erg leuk vinden! Of is het er wel/al, maar zoek ik niet goed?! We hebben zelf ook een zanggroepje en 
zingen graag en goed meerstemmige mooie dingen (zoals alles van jullie)! Help! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2005 
Carine Gloaguen  
Pleudaniel (France)  
 
I've been dying to see you live since I've first heard a song of yours ("DORAN" it was); I've bought all 
your albums since then. When will you come back to France???? Apparently, you were in Lannion a 
few years ago. I didn't know about you then...But maybe you'll come back in Brittany??? 
 
All the best 
 
*     *     *     *     * 
 



25-05-2005 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Jorunn, merci om gisteren een handtekening in mijn 'Liedboek' te zetten!!! 
Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2005 
Rony die Pony  
Gent  
 
Waarom kondigen jullie niet aan dat jullie op Dranouter 2005 gaan staan??? Overal staat het al te 
lezen behalve hier,foeifoei!! de fans in het ongewisse laten... 
 
Rony die POny 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2005 
Myrthe  
 
 
Hallo Laïs, 
Ik vind jullie gewoon fantastisch ! 
'K kan wel uren naar jullie muziek luisteren. 
Echt jullie maken pas echte muziek, want de muziek van tegenwoordig... 
Ma 'k wens julie nog veel succes in de toekomst en veel geluk 
 
Zoen Myrthe x 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2005 
Carine Houck  
Nieuwpoort (Belgium)  
 
Hoi meisjes van Laïs, ik heb met jullie gesproken na het concert met Rum in Nieuwpoort.Dan heb ik 
kort verteld dat ik een muziekdag 'Muziek Ludiek' in mekaar heb gestoken voor jongeren en 
gezinnen.Het is een dag vol met workshops van moderne muziek en dans, alsook volksmuziek en 
dans, zang en djembé/didgeridoo. Zoals jullie zien een ganse dag vol muziek waarbij de jongeren 's 
avonds mogen optreden in het voorprogramma van Bart Peeters. Met dit schrijven wil ik jullie graag 
uitnodigen om deze dag mee te beleven en eventueel de groepen jongeren mee te ondersteunen op 
het podium met jullie mooie stemmen. Dit evenement is ook een integratieproject voor jongeren met 
een beperking, want muziek brengt vele mensen samen. 
Indien jullie meer informatie willen, laat gerust iets weten. Deze dag gaat door op de kinderboerderij 
en gans het sportpark en jeugdcentrum in Nieuwpoort op 17 september 2005. 
Vele groetjes, 
Carine 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2005 
greetje flynn  
hemel hempstead (United Kingdom)  
 
Dag meisjes, Jullie zingen fantastisch en ik kan uren naar jullie luisteren. Heb jullie via fRoots ontdekt 
en hoop dat jullie ook in de UK meer bekend zullen raken. Het hindert niet in welke taal jullie zingen; 
het is allemaal even mooi en jullie repertoire is zo veelomvattend. Ga zo door!!! 



 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2005 
ugur  
eindhoven (Netherlands)  
 
hallo lais ik ben ugur ik ben een koerdische jongen en ik woon in nederland in de stad eindhoven ik 
ben 13 jaar en ik ben helemaal fan van julie en ik vind het liedje van de wereld vergaat het mooiste en 
die van zeven steken ook en ik kan ze alebij al helemaal uit mijn hoofd en julie andere liedjes zijn ook 
leuk zoals barbagal en t jeugdgroen en t smitje maar ik wil ook graag van julie een mailtje terug stuur 
dat imailtje maar naar dit imail adres  
ugur_guntekkin@hotmail.com 
 
p.s.  
willen julie wel egt reageren alsjebliefd ik wil zoo snel mogelijk een mail van julie oke en vergeet ngeen 
mail te stuuren oke  
ik hau van julie 3en oke groetjes xxxxxxxxxxx 
ugur alkis 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2005 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi leuke meiden, Jorunn, Annelies en Nathalie, 
 
Het was echt leuk jullie eens met iets anders aan het werk te zien in Nieuwpoort, het was gewoon 
geweldig om jullie samen aan het werk te zien met Rum. Wij, ik en mijn vriendin, hebben echt met 
volle teugen genoten van jullie stemmetjes en dans! Doe maar lekker zo verder! 
 
Veel liefs, 
Jan Laïsfan. 
XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2005 
els  
overpelt (Belgium)  
 
hallo 'k had graag de piano (of gewone) partituur van 't smidje gehad alvaast besdankt reagereene 
kun je op hamstertje444@hotmail.com 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2005 
dinkske  
(Belgium)  
 
hi, 
 
ebn al jaren fan van jullie, volg jullie zo'n beetje op alle concerten, 
nog een vraagske: hebben jullie partituren van bruidsnacht? 
 
slukes 
dinkske 
 
*     *     *     *     * 



 
19-05-2005 
Remo Forster  
Jona (Switzerland)  
 
Your music is great and i hope that you will play sometimes in switzerland.... 
 
greets to your dad and to Dimi 
 
Remo Forster, Fietser from Switzerland 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2005 
moi  
hier (Netherlands)  
 
Nathalie ik ben verliefd. 
Wil je met me trouwen? 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2005 
Anthony Jacquemard  
Paris (France)  
 
I heard your first album for the first time about 3 or 4 years ago and swore to buy it quicky but I almost 
forgot about it. Then, a few months ago, someone reminded it to me and your voices were still in y 
mind so i immediatly bought it on amazon. What a nice surprise! I recieved it today and it's certainly 
my best purchase of the year. My english is not good enough to tell you what I feel listening to it but 
believe me, It is marvelous.I will try to get your other realeases as soon as I can. will you come in 
France to play? Thanks for Brel... and for the site in french... I love you laïs! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2005 
de caluwaert  
kieldrecht (Belgium)  
 
haha gedachte ;)) 
heb jullie gezien in café oerwoud in antwerpen ;-)) 
 
volop planningen aan het maken buiten op terras ke  
 
toffe meiske s !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-05-2005 
Maite Vandepoel | http://www.noxa.net/maiteisdenaam  
Tienen (Belgium)  
 
gewoonweg te zalige muziek!!!! 
 
 
de meeste vonde ulle muziek nogal 'raar' toen ze et voor de eerste keer hoorde ma dan vonde ze et 
ook kei geweldig 
 
*     *     *     *     * 
 



18-05-2005 
Indra  
 
 
komt Laïs naar Dranouter ? 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2005 
 
(Belgium)  
 
Heb werkelijk waar genoten van Thalassa! Thalassa! in Nieuwpoort! Jullie zijn fantastisch! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2005 
Joshua  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Sinds een paar maanden bekend met uw muziek en twee CD's rijker: hoe snel kan een mens verliefd 
worden op stemmen, muziek en uitstraling, ongeacht de taal waarin er gezongen wordt?! 'k Zou 
nochtans graag een tekst voor u schrijven die in uw composities voor eeuwig in 't gehoor zal 
blijven........ 
 
*     *     *     *     * 
 
14-05-2005 
Loontje  
Avelgem (Belgium)  
 
Laïs, jullie zijn simpelweg top! Ik heb maar 1 cd van jullie ( Dorothea) maar dat is genoeg om zalig op 
te kunnen relaxen! Mijn lievelingsnummer is "de valse zeeman". Meer van dat, jullie zijn echt 
supergoed!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2005 
Marc Schaftenaar  
Wijdemeren (Netherlands)  
 
Ja, potverkaatje, die concertagenda is allemaal we leuk en aardig maar wanneer komen jullie eens 
een keertje in Nederland optreden? Over 'drommels desperaat' gesproken! Mijn vriendin heeft jullie al 
eens een keer gezien (en was spontaan fan) op Lowlands een x-aantal jaren geleden, en zou jullie zo 
graag nog een keer willen zien optreden (en ik ook, en met mij nog een heleboel 'Ollanders natuurlijk), 
maar wanneer, o wanneer komen jullie eens naar hier? 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2005 
Fritz Sundermann  
Grimbergen (Belgium)  
 
De violist is Wauter Van den Abeele. 
*     *     *     *     * 
 
12-05-2005 
Lien Van den Broeck  
Dilbeek (Belgium)  
 



ej lais jullie zijn goe bezig 
slutjes lien 
en veel geluk met ulle goede fans 
 
*     *     *     *     * 
 
11-05-2005 
ik  
(Belgium)  
 
en wie is de violist dan? 
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2005 
prinses op blote voeten  
mechelen (Belgium)  
 
Mano mundo, super, enkele druppels die vielen verdwenen al snel met jullie stemmen. Jammer dat 
jullie van de oudste liedjes weinig gespeeld hebben, de wereld vergaat, ... liedjes die echt iedereen 
kent! Ik ken ze zo goed als allemaal...( heb al de cd's ) maar niet iedereen, en ja, de bekenste heb ik 
gemist! Smidje, iedereen was echt aan het meezingen,.. 
MAAR JULLIE WAREN GEWELDIG!  
*     *     *     *     * 
 
09-05-2005 
Lander | http://www.lander.fm  
 
 
Hoi Annelies, 
Wat een eer dat je uw zoontje naar mij genoemd hebt... :-)...Grapje !  
Heb de eer om samen te werken met een van jullie ex-producers, hoop dat het net zo mooie muziek 
wordt als die van juliie ! 
 
kus 
Lander 
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2005 
silke  
(Belgium)  
 
MANO MUNDO was goed, beter... 
met laïs erbij was het gewoon BEST 
wij willen meer van dat!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2005 
lynn  
brasschaat (Belgium)  
 
hoi, 
 
Ik vind jullie muziek echt heerlijk!Het is echt puur genieten als ik naar 1 van jullie cd's luister. Ik vind 
het echt spijtig dat ik niet naar mano mundo kon komen om jullie te zien. 
 
vriendelijke groet lynn 
 



*     *     *     *     * 
 
09-05-2005 
Nele  
(Belgium)  
 
Ja, Mano Mundo was af, dankzij jullie! Ik vond het geweldig, het was de eerste keer dat ik jullie live 
mocht bewonderen (na het grijsdraaien van jullie cd's) en ik kom zeker terug! 
 
Liefs, Nele 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2005 
Lies  
 
 
Laïs, 
u was geweldig op Mano Mundo !! 
dankuwel ! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2005 
Annelore  
Wilsele (Belgium)  
 
hey , Laïs is gwn SUPER , super,super ,super goe !!!! xxx-jes Annelore 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2005 
utopia  
(Belgium)  
 
gewoon góed! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2005 
Rony die ¨Pony  
Gent  
 
Weet er niemand waar je beelden van Lais-optredens kunt vinden, of LIVE versies van hun nummers, 
kzou graag de sfeer van Lais ook live de huiskamer binnenhalen, mijn opname op dranouter en the 
comcerts met schamelig mp3-spelertje gingen de mist in! 
 
Iemand? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2005 
Warri  
Lennik (Belgium)  
 
héé Lais,  
gwn ff een berichtjeh om te zeggeh dak jullieh muziek supeRr vindt ! 
Dikke kus ° War 
 
*     *     *     *     * 



 
03-05-2005 
Florence  
(Belgium)  
 
heey Laïs , jullie muziek is echt kwenie hoe zalig, hip,.. kheb al jullie cd's en kga binnekort een 
eindwerk maken over jullie, hopelijk zal het goed lukken.. dikke kussenXX 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2005 
Dario | http://www.nelson-nieuwpoort.tk  
Nieuwpoort (Belgium)  
 
Op 14 mei naar Thalasa! Thalasa! in Nieuwpoort, 't gaat zalig worden! 
Dario 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2005 
nele  
gent (Belgium)  
 
Heel erg genoten van jullie optreden in Adegem. Jammer dat het publiek zo mak reageerde. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2005 
freddy  
aalter (Belgium)  
 
Ik ben een verzamelaar van handtekeningen. Ik bezit ruim 1.250 handtekeningen van politici, auteurs, 
artiesten, en sportlui van over gans de wereld. 
 
Graag had ik ook uw handtekeningen toegevoegd aan mijn verzameling. Kan u aan mijn wens 
voldoen ? Ik zou het in elk geval fijn vinden. Ik kan u trouwens verzekeren dat elke handtekening met 
de meeste zorg wordt bewaard in een alfabetisch klassement. 
 
In ieder geval, ik dank u bij voorbaat, en wens u nog veel succes toe in uw privé leven en in uw 
professionele carrière. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Freddy Haeck 
Oostmolenstraat 153 
9880 Aalter 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2005 
Neke  
(Belgium)  
 
Altijd luidkeels meegezongen met jullie liedjes, zalig genoten van jullie stemmen, jullie maken 
PRACHTIGE muziek...en nog steeds na 8 jaar ben ik een grote fan ! Zoals Vince al zei ; jullie geven 
een droomwereld, dat tikkeltje meer... THXX A LOT ! 
Dikke kus, Neke 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2005 



Nele  
Gent (Belgium)  
 
Eeeyy! 
Bij toeval heb ik het liedje De Ballade van Boon leren kennen en ik vind het echt een supergoed 
nummer maar dat staat nu eens op geen enkele fullcd! Mss kan het op de volgende cd komen??? Dat 
zou toch wel leuk zijn:-) 
Groetjes, Nele 
PS: Ik zou het echt supertof vinden als jullie terug naar Dranouter kwamen want vorig jaar was jullie 
optreden echt super! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2005 
sofie  
eeklo (Belgium)  
 
heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
ik zijn zonen groten fan van jullie, ik zijn ook naar jullie optreden geweest in adegem!! da was zo wijs!!! 
echt DE MAX!!! 
sluuuukess 
sof 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-2005 
Jean-Jacques  
Albertville (France)  
 
Deux mots seulement : 
Merci et Bravo 
Pour votre talent, vos voix, vos mélodies, enfin tout quoi !! 
Une requête cependant, Vous serait-il possible de traduire vos textes, soit en Anglais, soit en français 
? 
Autre chose pendant que j'y suis, Avez vous des concerts prévus dans la région Rhône-Alpes en 
France ( vers Lyon, Grenoble, Annecy) ? 
Je me ferai une telle joie de vous voir en concert ..... 
Mille merci encore, et je part de ce pas à la recherche de ce dernier CD ( Douce, ou Laïs Victime ?) 
Jean-Jacques 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2005 
emmelie  
eeklo (Belgium)  
 
heyyyyyyyyy laïsss, 
ik vind jullie muziek echt de top!! PRACHTIGG!!  
hopelijk bstaat laïs nog heel lang!! op school hebben we al een dansje geleerd op een van jullie liedjes 
ja iedereen vond dat heel tof hoor!! 
groeten emmelie 
 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2005 
Vince  
(Belgium)  
 



Merci à Nele de m'avoir fait découvrir votre premier album il y a quelques années... 
Je l'écoute aujourd'hui avec le même plaisir et le redécouvre à chaque fois. 
Superbes voix, faites nous rêver encore et encore... 
Bizz à tous et toutes et vive les artistes flamands... et bises à Nele! 
Vincent 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2005 
Lien de Laere  
eede (Netherlands)  
 
vrijdag naar optreden in adegem geweest! het was heeel leuk, maar ik wou gewoon even zeggen dat 
jorunn het allermooiste meisje is ooit en de violist de allercoolste is! daag xxx Lien 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2005 
$-$Anoniem$-$  
Wetteren (Belgium)  
 
Heeej! 
Jullie zyn zo verslavend :P! 
Ik heb heel de klas opgefokt :P 
Julie zijn geweldig! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2005 
Rony Die Pony  
Gent (Belgium)  
 
Gisteren naar de COMcerts geweest, na lang wachten kwam dan EINDELIJK de 'leading singing 
lady's van de lage landen' (zoals Gilda de Bal het mooi zei) 
Lais was echt GOED!! Al had ik het gevoel dat het publiek waar de gemiddelde leeftijd zo'n 100jaar 
was niet echt mee wou, 't was in het begin ook vrij bizar om de nummers te horen met een orkest, ipv 
met een band, maar toch ik blijf ze even graag zien! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2005 
Rommelaere  
Oudergem (Belgium)  
 
Bonjour, 
nous nous sommes rencontrées il y a 2 ans 1/5. Nous avons appelé notre petite fille "Laïs". Vous lui 
aviez offert un t-shirt. Elle a maintenant 3 ans 1/2 et elle m'a dit il y a une semaine quelle aime 
beaucoup "cette musique" en parlant de votre premier album. Voilà comment tout suit son cours... 
Bonne route et chantez-nous encore beaucoup de belles choses. 
Merci pour tous ce que vous nous offrez comme plaisir. 
Nele 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2005 
hanna sidi habibi en sarah  
kalmthout (Belgium)  
 
hey lais 
de laatste tijd zijn wij verslaafd aan jullie laatste cd  



hij word elke dag opgzet 
kei toffe liedjes om mee tezingen en te beluisteren 
 
kusjes xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2005 
Melanie  
Kruibeke (Belgium)  
 
Hallo allemaal, 
wij moesten vor muziek het mooiste liedje dant we kennen bespreken. ik koos voor 't smidje, nu is mijn 
vraag, weet er iemand welke instrumenten er in dat liedje komt? 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2005 
sanne  
essen (Belgium)  
 
gewoon even een vraagje, zijn jullie van plan om op Dranouter op te treden want dat zou ik graag 
weten omdat ik wel geïnteresseerd ben om te gaan. Groetjes Sanne 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2005 
Delphine  
Poperinge (Belgium)  
 
Hallo, 
 
we moesten voor het vak muziek een werk maken over je favoriete muziekgroep en we kozen voor 
Laïs. Op 2 mei 2005 moeten we ons werk naar voor brengen. Er was wat onenigheid in ons groepje 
over het feit dat Laïs al dan niet een videoclip heeft en waar we die dan zouden kunnen vinden. Dus 
hierbij de vraag: Heeft Laïs een videoclip van één van hun songs? 
 
Delphine 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2005 
piper  
(Netherlands)  
 
heeej lais 
 
jullie muziek is echt verslavend!! ga zo door!! komt der binnenkort een nieuwe cd uit? jullie zijn 
helemaak geweldig :D !! 
 
veel liefs piper 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2005 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
hooooi :) ik ben zo blij dat jullie naar roch for specials komen :) nu nog jullie op drnouter en mijn 
vakantie is volmaakt whiiihi :) 



kim 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2005 
DE BROUWER RINALDO  
KNESSELARE (Belgium)  
 
Een perfect programma op de apostelfeesten te Adegem. Met als start Laïs-, zeker niet te missen op 
22 april 2005. Aan alle Laïs fans aanschouw en beluister zeker het magische nummer Rinaldo. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2005 
Marlies  
(Belgium)  
 
net de affiche van Mano Mundo gezien... 
Laïs op zondag ?!!! 
geweldig gewoon 
ik zal zeker komen 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2005 
Liezzz  
Gent  
 
Hej,  
ik zag een affiche van Mano Mundo met jullie naam erop. Maar hierop de website vind ik hierover 
niets terug. Waar zit het foutje? 
Verder blijf ik grote Laïs-folk-fan dus: blijf zingen, en doen waar je mee bezig was! t was goed- dus 
van spoor moeten jullie zeker niet veranderen!!!  
Groetjes, 
 
Liezzz 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2005 
Sebastiaan Van Hecke | http://www.kapiteinsebbos.be  
Tervuren (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Zouden de dames van Laïs niet willen optreden in Boterhammen in de Stad (Brussel) dit jaar?  
 
Laïs, is pure klasse 
een waar genot voor het oor 
een lust voor het oog! 
 
Nog veel succes! 
 
Groetjes, 
een trouwe luisteraar 
Sebastiaan 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2005 



Doortje & Loortjuh  
Kontich (Belgium)  
 
Haaj, 
 
Alles guud? Me ons wel :D  
Jullie muziek is echt SUPAH :p Alles blijven geven zou k zeggen :) 
Komt er snel een nieuwe CD uit? 
Wij zijn al naar een paar optredens geweest en 't was echt méga!!! 
 
Dikke bizoekes van onzz :) xXxXx 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2005 
Riad  
Wetteren  
 
Komaan de eerste namen van Dranouter zijn er al en jullie staan er nog NIET tussen, DRANOUTER 
heeft JULLIE GROOT gemaakt,dranouter zonder lais is geen festival! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2005 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
jullie moeten ZEKER naar dranouter komen. Dranouter kan niet door gaan als jullie er niet zijn , geen 
dranouter zonder laïs!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2005 
ilhaam  
zaventem  
 
hallo 
heel fijne ontspanende muziek die je vrolijk maakt :-) echt fijne cd's  
*     *     *     *     * 
 
03-04-2005 
Julian Evans  
Ironbridge (United Kingdom)  
 
Hello Laïs, 
I'm 47, I listen to many, many different kinds of music from 'Django Reinhardt' to 'The Be Good 
Tanyas'. Your music is simply wonderful and unique. I hope that the exposure from Froots this month 
will increase people's awareness of you here in the UK. Please come and visit us! Good luck with 
everything you do. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2005 
Boirke  
Massemen (Belgium)  
 
Hey, welke Lais fans gaan naar de apostelfeesten in Adegem?? 
Kun je niet voor sukkelen hé, het is 10 eoro... 
 
Groetjes boir 



 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2005 
Lars Pelckmans  
Schoten (Belgium)  
 
Beste, 
 
Ik had eigenlijk een vraagje ivm de oorsprong van "'t Smidje". Ik speel in het orkest van 
volkskunstgroep "De Uiltjes" uit Ekeren en wij zouden graag dit liedje spelen. Wij zijn wel een vlaamse 
volkskunstgroep, dus dit kan enkel als "'t Smidje" ook een vlaamse achtergrond heeft. Is dit zo? 
 
Mvg, 
Lars 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2005 
marieke  
moorslede (Belgium)  
 
hallo hallo 
ik wil gewoon even zeggen dat lais super is ik ken gewoon al jullie liedjes ik mag er nog 100keer naar 
luisteren ik kom ze nooit beu jullie zijn super, de max, zalig, en ga zo maar door doe zo voort meiden 
zou ik zo zeggen ik heb jullie trouwens al veel gezien maar ik zal eerlijk zijn als ik jullie a capella heb 
gehoord vond ik het niet zo mooi als anders maarja.... 
vele groetjes en een dikke kus marieke 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2005 
klara  
heuvelland  
 
hallo! 
hier met een meisje die harp speelt(3de jaar) een zekere klaartje lesage !ik ben op zoek naar de 
partituren van de liedjes waar er harp muziek in voor komt! Als jullie de partituren hebben of kunnen 
krijgen zouden jullie ze dan willen doorsturen of zo ?! ik verlang er naar als jullie die hebben!!!!!Ik wil 
ook nog zeggen dat ik jullie een supper toffe groep vind! ik alle drie de cd's van jullie echt super.Mijn 
vrieden horen deze muziek niet zo graag maar ik,...... ik ben er verzot op!!!  
Vele groetjes en nu maar hopen dat jullie dit hier lezen en aan die partituren kunnen graken!! 
veel liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2005 
leentje  
lubbeek (Belgium)  
 
hoi 
lais is echt super mega zaliig jullie hebben echt kei mooie muziek... 
ik hoop dat jullie nog super veel cds uitbrengen. 
doeiies leentje 
 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2005 
Douwe Jan  
emmeloord (Netherlands)  



 
dag lieve meisjes.  
 
ik heb jullie cd gekocht ik weet het ik zou hem al eerder kopen maar financiële tekortkomingen 
weerhielden mij van deze aankoop. maar ik ben nu zeer gelukkig met mijn aankoop. wat een mooie cd 
dank daarvoor  
 
willen jullie mij toevoegen aan jullie MSN ? ( kijkt heel lief) 
 
dj_schrale@hotmail.com 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2005 
Saartje  
(Netherlands)  
 
Mijn vader kreeg een cd van jullie van iemand van zijn werk en nu wil ik ze allemaal!!!eindelijk weer 
eens een groep die echte muziek maakt. echt geweldig!!! ik hoop dat ik jullie snel een keer live kan 
zien! succes nog verder!! 
 
Liefs, 
Sarah 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2005 
Ann  
Hoeselt (Belgium)  
 
Beste Laïs, 
ik luisterde eerst niet naar jullie liedjes, maar nu ben ik er verslaafd aan. 
Willen jullie mij alstublieft toevoegen op msn als jullie msn hebben? 
dan kan ik vanalles vragen 
groetjes 
Anneke(sjattz_poppz_mix@msn.com;) 
xxx-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2005 
Gerrie  
Amsterdam (Country not listed)  
 
Zeer schone muziek! Ook ben ik aangenaam verrast door de nieuwe coupe van Jorunn. Well done! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2005 
athika  
passendale  
 
Dag Laïs, 
 
Paar weken terug was er een kankershow op televisie. Een klein meisje mocht iemand kiezen die ze 
wou als begeleider. Toen heb ik mezelf verteld als ik ooit ziek zou worden, ik jullie zou kiezen. 
In liedjes van jullie vind ik mezelf vaak terug, want veel ervan maakte ik mee. Om jullie te mogen 
ontmoeten zou ik alles geven! Natuurlijk zijn er hier zoveel meisjes die dat willen. Maar ik ben wie ik 
ben, en ik geef nooit op. 
Danku dat jullie er zijn x. 
 



Athika. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2005 
Katrien  
Aalst  
 
Hey, 
Nooit eerder had ik geluisterd naar Laïs! Maar nu ben ik zot van jullie liedjes en ik ziet uit naar jullie 
volgende concert... 
Xx Katrien 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2005 
 
lier (Belgium)  
 
hallow allemaal !!! 
als jullie dit lezen zijn jullie ongetwijfeld fan van deze geweldige groep !! 
ik ben 17 en vindt deze muziek echt goed !! 
doe zo verder lais echt supper !! 
groetjes 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2005 
nathalie  
lier (Belgium)  
 
jullie zijn vavorieten groep (willen lullie eens een concert in lier) geven ik heb jullie nog noooit zien 
optreden maar ik heb wel al jullie cd's 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2005 
sander  
zutphen (Netherlands)  
 
Nooit gedacht nog eens zo verliefd op muziek te kunnen worden! Ik dacht:leuk, laat ik eens kijken of er 
concerten in Nederland zijn binnenkort. Heb ik er dus net een gemist!!! Hoop snel een concert bij te 
kunnen wonen. Nog een tip voor de studente basisschool: wat dacht je van De valse zeeman 
(Dorothea)? Ben leraar en verwacht dat die wel aanslaat. 
Groetjes, Sander 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2005 
elien  
wevelgem (Belgium)  
 
hoi, 
 
ik zit met een vraagje... ik ben studente lerares lager onderwijs en heb een opdracht van muziek. 
ik zoek een liedje van Laïs die ik kan gebruiken in een les voor kinderen van 6-12j... gelijk waarover 
het gaat, maar tmag niet te moeilijk zijn.. 
kunnen jullie me helpen? 
alvast bedankt! 
 



elien 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2005 
Tom  
Nairobi (Kenya)  
 
Concert in Nairobi, Kenia, 16 maart 2005 
 
Leuk dat jullie nu eindelijk ook Afrika komen veroveren! Het a capella concert was vernieuwend en fris. 
Veel succes en plezier nog in Mombasa! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2005 
tessy  
zutendaal (Belgium)  
 
hoj iedereen! kben hier nog es ej, met nog een vraagkse (jahjah :p) kwou eigelijk vrage wanneer der 
nog een concert was in de buurt van genk of bilze, want mijn vriendin was al es naar een concert in 
tongere meegemaakt en ze vond da echt fantastisch! ze heeft mij daar zo keiveel over verteld en 
daardoor ben k ook opzoek gegaan naar liedjes van laïs en kvind ze echt sjiek! ma mijn vriendin en k 
wille es same naar een concert duz vandaar da vraagske ej... merci iedereen! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2005 
kim cauchie  
evergem (Belgium)  
 
ik heb een groooooote vraag!!! ik vraag me af of je in belgië dat tijdschrift froots kunt kopen? 
ik MOET het hebben :) als er iemand het weet mail et dan door naar kim_cauchie@hotmail.com 
xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
14-03-2005 
tessy  
zutendaal (Belgium)  
 
hoj iedereen! kheb een vraagje... 
heeft iemand de tekst: after the goldrush? 
als iemand die heeft wilt ge die dan sture naar mingelinckx_tessy@hotmail.com --> kvind da een 
prachtig liedje net zoals alle liedjes by the way!! alvas ene merci ej! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2005 
billet eva  
tielt-winge (Belgium)  
 
hoi ik ben 13 jaar en ik hoop dat jullie ooit in tielt-winge optreden want jullie muziek is eniaal!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2005 
wim vanhauwaert  
ingelmunster (Belgium)  
 



Hallo beste fans, 
 
Mag ik via dit gastenboek vragen aan fans die zin hebben om een berichtje te zenden op 
vanhauwaert.wim@scarlet.be 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2005 
Rony die pony  
Wetteren (Belgium)  
 
Niemand al een idee of Lais op Dranouter gaat staan ofniet???? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2005 
Judith de Groen  
Wijchen (Netherlands)  
 
Gisteravond heb ik samen met mijn vriend enorm genoten van julie optreden. De sfeer was erg warm 
en 'informeel'. Jullie weten het publiek te beroeren en na afloop heb ik zeer enthousiaste reacties 
gehoord.Annelies, twas tof je even gesproken te hebben, dat was echt lang geleden. 
vele groeten van Judith 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2005 
Roel | http://stationtenderness.roelenmichal.com  
Den Bosch (Netherlands)  
 
Dank voor een prachtige avond in het Koningstheater in Den Bosch. Het was het wachten meer dan 
waard ! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2005 
jan | http://www.briljantje.nl  
(Netherlands)  
 
net terug uit den bosch. dames, het was wederom een erg aangename avond. ik heb iig enorm 
genoten. ik ga morgen m'n poolse poetsvrouw 'jasio u pana' laten horen. bedankt, en veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2005 
reine moens  
halle (Belgium)  
 
proficiat met jullie kunde.Toch zou het leuk zijn moesten jullie opnieuw wat vlaamse liedjes zingen 
,oude vlaamse liedjes of vertaalde liedjes.Kwestie van in de auto of ergens anders voluit kunnen mee 
te 'zingen' 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2005 
Dirk Pelgrims  
Kapellen  
 
Dag Allen, 
 



Yorunn doe ne keer de groeten aan Uw mama en papa van mij aub. 
 
Dirk 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2005 
marietje en irmgard  
westmalle en borgerhout (Belgium)  
 
hoi meiden,  
jullie grootste fanners hier ,  
wij vinde u muziek echt SUPER goed 
en TOTAAL niet oudbollig : 
 
2 van de nichtjes van jorhunn  
XXX... 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2005 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi leuke meiden, 
 
Ik mijn kaartje al voor zaterdag 14 mei voor het optreden in de vismijn van Nieuwpoort. Wel vreemd 
dat dit niet bij jullie concerten staat, is er een speciale reden daarvoor? Komen jullie dit jaar niet naar 
Dranouter of mag het programma nog niet vrij gegeven worden? 
 
Tot ziens, 
 
Veel liefs, 
 
Jan Laïsfan. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-03-2005 
Douwe Jan  
noordoostpolder (Netherlands)  
 
hoi lieve lais 
 
ik heb julie op kink fm gehoord en gister een nr gedownd en dat heeft me helemaal gek gemaakt op 
julie muziek. dus ga ik morgen de cd kopen als het niet te veel sneeuwt ( we kunnen niet naar school 
het hele opbaarvervoer licht plat bij ons in de buurt en dat nog wel voor het platte nederland) . ga 
asjeblieft door, de muziek is zoo schoon.  
 
kus Douwe Jan 
 
Douwe Jan 
 
*     *     *     *     * 
 
02-03-2005 
Jolien | http://www.jolien.v3.be  
Nieuwerkerken (Belgium)  
 
Hoi  



 
Zalige muziek gewoon. We waren met school tijdens Nederlands over de ballade aan het leren, 
luisteren naar '(houd u) Kanneke) en ik was verkocht... Nog veel succes 
Hopend eens een concert mee te maken 
groetjes 
 
Jolien 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 
Guy Wauters  
Paris 14 (France)  
 
Hier en 2002, j'ai assisté à un concert en région Liégeoise. Brel à cappela, et toutes vos autres 
chansons m'ont fait frissonner ! 
Aujourd'hui en 2005, j'organise des concerts avec un public d'environ 2000 personnes en France et 
j'aimerais que vous soyez des notres. 
A bientôt j'espère. 
Guy 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 
Adrie Klok  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Dames. 
In een woord schitterend. 
Vorig jaar in Leiden was de muziek iets te overheersend. 
Maar gisteren was prachtig. 
Had van mij 3x zo lang mogen duren. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 
Riadh  
Gent  
 
Wordt het niet eens tijd dat Lais een DVD opneemt van 1 van zijn concerten, zou toch zalig zijn de 
gehele Lais sfeer in je huiskamer halen, maar dan bijvoorbeeld niet in super rgote mate een beperkte 
oplage voor de echte fans???? 
 
gROET EN DOE HE TNOG GOED BIJ ONZE NOORDERBUREN 
 
Riadh 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 
heleen cuypers | http://google.be  
opglabbeek (Belgium)  
 
we hebben de cd's thuis wat een prachtigen muziek en dan de stemmen vind ik nog het allermooist  
 
de complimenten 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 



Tineke Pockelé  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Schitterend concert gisteravond in De Kleine Komedie, echt genieten van de hemelse zang, muziek 
en 'show'! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 
Dimitri Sijperda | http://dimitri.sijperda.com  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Een vriend van me was enkele dagen geleden in Groningen naar jullie concert, en wilde in Amsterdam 
er weer heen. Ik had nog nooit van jullie gehoord, maar ik ben op zijn goede smaak afgegaan. We 
hebben een kaartje weten te bemachtigen in de uitverkochte zaal op een schitterende plek, wat een 
geluk! Jullie hebben een heel erg gewaagde stijl, en je weet het publiek te overtuigen zonder corny te 
worden. Ik was ook erg onder de indruk van de band; afwisselende instrumenten, een dijk van een 
drummer, een oplettende geluidsman met een goed oor. Ik ben helemaal blij, en ik kan met veel 
energie de nieuwe week in. Bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 
hans van brussel  
amsterdam (Netherlands)  
 
Morgen dames 
 
Heb jullie gisteren voor het eerste live gezien in de kleine komedie. Wat mij betreft hadden we de 
stoelen er uit moeten doen. Waaaaaaauuuuuuuuuuu wat een concert supper,En dan trof me natuurlijk 
ook jullie schoonheid, zowel zang als uiterlijk. Ik ga jullie gauw weer zien. hoi hans 
 
*     *     *     *     * 
 
28-02-2005 
sara  
merksem (Belgium)  
 
hellaba lais ik vind jullie muziek supper. 
ik hoop dat jullie zo verder blijven doen!!!! 
ik doe volksdans en op het liedje 'het smidje' hebben wij een dans. echt supper dan doe ik kei hard 
mee vele -xxx-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2005 
Sander  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Beste Meiden van Laïs, 
 
ik ben afgelopen week voor het eerst in aanraking gekomen met jullie muziek, en ik wilde even zeggen 
dat ik het echt super cool vind. en zeker weten dat ik langs ga komen als jullie bij mij in de buurt 
optreden. 
 
p.s. coole web pagina. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-02-2005 



Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Tof jullie live aan het werk te horen gisteren namiddag in Utrecht op NLR2 via satelliet. Jammer dat ik 
jullie al een tijdje moet missen, het wordt tijd dat ik nog eens live aan het werk zie. De verslaving gaat 
maar niet over. Dus leuke meiden doe maar lekker verder, wij gaan wel genieten! 
 
Groensels en fruit, 
Jan, Laïsfan. 
XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2005 
lieneke  
de wolden (Netherlands)  
 
hey ik vind jullie echt heel tof he 
toen ik eens een nummer van jullie horden vond ik het al kool ik heb meteen een cd gekocht 
ik ben ook naar jullie consert in griningen geweest met een vriendin die vond het ook heel tof doei 
lieneke 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2005 
fleur  
venray (Netherlands)  
 
folk is niet stoffig, maar 
soooo cool!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2005 
Elke  
wambeek (Belgium)  
 
eey ik vind jullie muziek bangelijk.Jullie hebben al in het jeugdhuis van mijn vader opgetrdeden en 
sindsdien ben ik helemaal weg van jullie muziek.ik heb al jullie cd's.Naar een concert van jullie ga ik 
bijna altijd.Ik ben mischien wel nog ma 14 ma ik ben heelemaal weg van jullie.Doe het verder nog heel 
goed.groetjes van Elke. 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2005 
mieke  
(Belgium)  
 
hey  
ik vind jullie muziek echt supper  
ik ben nog nooit naar een concert geweest ma zal ik zeker wel eens doen  
groetjes 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2005 
Lize | /  
Sint-Genesius-Rode (Belgium)  
 
Fijne liedjes , ik wou naar jullie concert komen in de Meent maar 't was al uitverkocht .. 
Damn =( 
En ik doe spreekbeurt over jullie op school 



jawel..voel jullie maar vereerd ! 
x 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2005 
mark en jolanda  
best (Netherlands)  
 
Concert te Venray was echt super!!! Alweer voor de 4 keer, maar het blijft uitstekend. Echt 
sfeermakend en leuk om te zien hoeveel lol jullie hebben op het podium. En bedankt voor de 
handtekeningen en de setlist....Wachten maar op de komende cd en dvd. groetjes en tot de volgende 
keer mark en jolanda 
 
*     *     *     *     * 
 
23-02-2005 
Jan en Colette  
VENRAY (Netherlands)  
 
Ook hier in de schouwburg te Venray was het publiek na een lichte aarzeling in de juiste stemming om 
van een geweldig optreden van jullie te genieten. Behalve jullie drietjes moet ook gezegd dat jullie 
muzikanten een aanstekelijk enthousisme uitstraalden, wat het extra leuk maakte. Met name de violist 
en de accordionist maakten grote indruk op ons (zonder de overigen te kort te willen doen, hoor!) De 
cd Dorothea hadden wij al een paar jaar, maar gisteravond hebben wij meteen de nieuwe cd Douce 
Victime in de foyer gekocht. Kom maar gauw (en vaak) terug naar Nederland ! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-02-2005 
sabrina  
(Netherlands)  
 
Hoi meiden. 
Gister naar jullie concert in Venray geweest. Echt een super goed concert!! Ik hoop dat jullie gauw 
weer in nederland op tournee komen.  
 
Groetjes Sabrina 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2005 
Sandra  
Hasselt (NL) (Netherlands)  
 
Geweldig, ... 
Zaterdag vrienden meegenomen, je moet ze gewoon zien, live... Wat is het ,.. tja niet te beschrijven.. 
En inderdaad we hadden niks te veel gezegt, ze vonden het ook geweldig. 
Als mama ga ik niet meer zoveel op stap.. maar  
ik ben weer voor een tijd tevreden.. ik teer  
hier samen met de cd speler wel weer een tijd  
op. Liefs Sandra 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2005 
Sandra  
Roden (Netherlands)  
 
Bedankt voor jullie geweldige optreden in Groningen! Het is een fantastische avond geworden. Super! 
Ik hoop dat jullie snel weer een tournee plannen in Nederland. Ik hoorde jullie gisteravond nog op de 



radio. Succes met het veroveren van de Nederlanders(als dat nu nog niet is gebeurd...)! 
 
Ongeveer vier jaar geleden hoorde ik jullie op een zondagavond op Radio 2, ik vroeg vervolgens een 
CD van jullie op mijn verjaardag. Sinds zaterdagavond is mijn collectie van jullie CD's compleet. Ik 
luister er met veel genoegen naar! 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2005 
Martijn  
(Netherlands)  
 
**zucht** 
 
Zaterdagavond -Oosterpoort Groningen- meandert nog kalm kabbelend door mijn hele zijn als 
maandagmorgen om 06:50 uur de harde realiteit van 5 km langzaam rijden en stilstaan bij Purmerend 
zich voor mij ontspint...  
 
Ik besluit dat de file wel wat cultuur kan gebruiken. raampje neer (brrr... -1,0), Le renard et la belette 
d'r voor, radio op 30 et voilà: heel Purmerend en omstreken weet óók wat Laïs is...  
 
Wát een geweldige avond zaterdag. Hartelijk dank daarvoor... 
 
**héle diepe zucht** 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2005 
Jan Wietsma  
Zwolle (Netherlands)  
 
Lais - Oosterpoort 19 februari 2005 
 
In de week van Valentijn past een optreden van Lais uitstekend. Wie anders dan Lais weetuitdrukking 
te geven aan minnenlijkheid, maagdekens en droefheid. Liefdes die niet beantwoord worden, 
zinnelijkheid die ontluikt, ontwapende frivoliteit, Lais weet er raad mee. Maar ook het vrolijkere werk 
van een Bretonse dans is bij Lais in goede handen. De drie dames hebben er zin in en dat blijkt 
samen met hun band weten ze de zaal ruim negentig minuten aan hun 'voetekens' te krijgen. Dan 
weer het verlegen schoolmeisje zijnde, dan weer de jongedame die meer weet van het leven dan een 
zoen alleen. Lais weet het allemaal aan het publiek over te brengen, en dat is knap. Want er zijn niet 
zoveel damesgroepen uit het 'platte land' die dit kunnen. Maar Lais ondescheid zich door de 
arrangementen, de poëzie, de talen die men gebruikt. De stemmen van de dames harmoniëren alsof 
zij nooit anders gedaan hebben, alsof zij als drieling zijn geboren. Hoe wreed is het als na een 
bewerking van Hermans van Veen "Opzij" de betovering wordt verbroken en de lichten weer aan 
gaan. Op de terugweg geniet ik nog 'stillekens' na met mijn vrouw, en ik kijk al uit naar een volgend 
optreden van Lais zodat de minnelijkheid opnieuw mijn hart mag roeren. In de wetenschap dat liefde 
kan wachten, wacht ik dan ook in stilte op een nieuw optreden van Lais. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2005 
Laurent  
Rennes (France)  
 
Les albums de Laïs sont ceux que j'écoute le plus fréquemment. Les voix, les mélodies et les 
arrangements sont somptueux. Je vous adore! 
Bravo à vous les filles, et revenez quand vous voulez en Bretagne pour des concerts! 
Bises,  
Laurent 
 
*     *     *     *     * 



 
20-02-2005 
Louise Sporrel  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo Lais 
Heb gisteren genoten van juljie concert in Groningen, het was super. Was de eerste keer dat ik jullie 
live zag, maar wil vanaf nu jullie vaker in het echt zien en horen ! 
Veel succes nog verder toegewenst 
Louise 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2005 
Frits Broekema & Anja van der Meulen  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo meisjes van Lais, 
 
We hebben weer een leuke avond gehad bij jullie éérste concert in Groningen. Mooi dat het zo vol 
was, ondanks de slechte PR van De Oosterpoort. 
Jullie leken wel wat op gang te moeten komen(misschien toch één wat flitsender nummer aan het 
begin?), maar daarna was het weer als vanouds. Wat had Nathalie toch te lachen??? (of was het 
gewoon de slappe lach) 
Mooie versie van Helplessly Hoping! 
 
Groetjes, 
Anja & Frits 
 
*     *     *     *     * 
 
19-02-2005 
hannake  
kamlmthout  
 
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeey 
ik vind jullie (nieuw?) liedeboek  
echt zalig 
kei schoon!!!!!!!!!!!!! 
ik hoop dat er nog een komt!!!!!!!!! 
groetekes 
 
*     *     *     *     * 
 
19-02-2005 
ruth  
zele (Belgium)  
 
oi 
ik ben nog nooit naar jullie optredens geweest (jammer genoeg)maar jullie muziek is geweldig. 
Het is en echte insperatiebron voor mij. 
Het is juist alsof je meedrijft met de muziek.. 
Ik hoop dat jullie lang verder blijven doen. 
veel geluk! 
ruth 
knufs 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2005 



Siegrid  
Boeschepe (Country not listed)  
 
Hallo,bonjour ik ben tweetalig en ik vind dat jullie de beste groep zijn die er bestaat over de hele 
wereld.Ik heb al één van uw concerten gezien in dranouter toen was ik al een superfan.Mijn vader 
heeft een soort van Vlaams restaurant in Godewearsvelde en daar draait uw CD ook.Ik wil uw veel 
geluk wensen en hopelijk duurt het nog lang!!!!!!! 
 
Siegrid 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2005 
flois  
(Netherlands)  
 
heeeeeey lieve lais 
 
jammer dat het concert niet door ging afgelopen zaterdag in den bosch. ik weet nie wie ziek was maar 
heeeeeeeeel veel beterschap!!!!! gelukkig word het concert ingehaalt in maart en ik heb fantastische 
plaatsen, 1 ste rij namenlijk!! tot dan.  
xxx flois 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2005 
Roberto Niederauer  
Caxias do Sul (Brazil)  
 
Hello Laïs 
 
I live in Brazil and I watched the group on a TV Show in TVE from Spain. So I searched about you on 
internet and I found the song that you sing with I Muvrini called "Noi". When you start to sing "Een 
lange weg voor mij...." I fly to the sky... I love this song! 
Your vocals ( "feel the sky... feel the sea... " and the final "bombadidadida" ....are fantastic. 
I hope you, someday, make a show here in Brazil! 
Love you 
Roberto Niederauer 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2005 
katrien  
brecht  
 
hallo Laïs, 
 
Zoals jullie misschien al heeeeeeeel vaak hebben gehoord: IK BEN EEN SUPERFAN VAN JULLIE!!!! 
 
Natuurlijk jullie maken dan ook kei mooie muziek! 
Maandag (21/2) ga ik een spreekbeurt over jullie doen ik heb al voldoende iformatie maar toch zou ik 
nog iets bijzonders willen, om over jullie te vertellen. Misschien willen jullie mij iets speciaal door 
sturen op mijn e-mail adres. alvast bedankt. IK heb nog maar 1 'optreden' gezien.misschien weten 
jullie dat nog het was in Niewmoer op de folkstage, in de zomer de papa van Jorunn organiseerde het 
toen, ik wou toen wel een handtekening vragen maar ik was toen nogal moe. 
 
Alé ik zal nog wel eens iets terug sturen. 
GROeTJES Katrien xxxxxxxxxxx 
 
ps: Nathalie, nog een gelukkige verjaardag toegewenst. 
 



*     *     *     *     * 
 
17-02-2005 
SuperGitte | www.moeraseenden.tk  
Lichtaart (Belgium)  
 
Hoi, 
 
Ik heb nie veel te vertellen, maar wat ik wel wil zeggen is dat jullie ongeloofelijk goede muziek maken 
en dat ik er al zowat verslaafd ben geraakt. 
 
Doe zo verder! 
 
Gitte 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2005 
Vivianne  
Alkmaar (Netherlands)  
 
Hallo! 
Ik wil even zeggen dat mijn zusje een werstuk over jullie heeft gemaakt! Zij is echt superfan van jullie! 
En ik ook!  
Ik heb een concert van jullie gezien en gehoord en ik denk dat er nog wel meer komen!  
Groetjes, Vivianne 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2005 
lieke  
vilvoorde  
 
2 weken geleden stond ik op een babybeurs en ontmoette er een zweeds koppel. Toen ik vroeg om 
'min morfar' te vertalen (wat ik daar dus even te berde bracht) gaven ze me volgende uitleg: 
het accent is west-zweeds, grens noorwegen. het gaat ove reen grootvader die vertelt dat hij een 
oude jas heeft en als hij die droeg en danste, dansten alle mooie, jonge meisjes rond hem en werden 
ze verliefd op hem. 
onder verbehoud dat mijn zweeds dus juist was... 
Groetjes! 
Lieke 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2005 
Nina  
Borgerhou (Belgium)  
 
Gelukkige verjaardag, Nathalie! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2005 
annie maas  
cranendonck (Netherlands)  
 
Vorige week voor het eerst een nummer van jullie gehoord in 'n kerkdienst. "It is my heart". Ik kreeg 
net als zoveel anderen kippenvel en tranen in de ogen. Grandioos gewoon. Ik heb meteen een CD-
gekocht. Ik hoop dat jullie nog veel mooie muziek blijven maken, dan kunnen wij ervan genieten. 
Groetjes en veel succes, 



ANNIE MAAS. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2005 
Morin Olivier  
(France)  
 
J'ai vu votre concert il y a bien longtemps maintenant (septembre 2002) et j'en garde un souvenir 
vraiment incroyable. J'écoute très souvent vos albums et j'espère vous revoir un jour près de Lyon ^^. 
Bonne continuation et bravo pour tout ce talent. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2005 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
 
Geniet van je verjaardag, Nathalie! 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2005 
jan | http://www.briljantje.nl  
waalwijk (Netherlands)  
 
van harte beterschap en het vriendelijke verzoek om het concert in het koningstheater in den bosch 
niet in te halen in de periode 26 februari-5 maart. sterkte en hopelijk tot spoedig ziens! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2005 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Hey! 
T'is wel een dag te vroeg, maar allé: 
Gelukkige verjaardag, Nathalie!! 
En voor wie dat ziek is: heel veel beterschap! 
Groetjes, Lisa 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2005 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Een gelukkige verjaardag Nathalie!!! 
 
Dikke kussen. 
 
Veel beterschap voor iemand van jullie! 
 
Groetjes, 
Jan, Laïsfan. 
 
*     *     *     *     * 



 
13-02-2005 
Inge  
Zwolle (Netherlands)  
 
Ik geniet al jaren van de mooie stemmen en arrangementen van Laïs. Voor een feestje wil ik graag 
Benedetta zingen en we hebben moeite met de stemmen (logisch). Is er misschien iemand die de 
muziek op papier heeft, een arrangement? 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2005 
Lizette  
Brabie (Netherlands)  
 
Ik word helemaal warm van het liedje over de wijn, en waan me door een middeleeuws kasteel. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2005 
ben  
stekene  
 
dag lais 
jullie hebben heel heel heel heel heel heel heel 
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel supertoffe 
liedjes (ze zijn mega cool) 
groetjes  
ben 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2005 
Jean-Jacques Charpentier  
Cherbourg (France)  
 
Je garde un super souvenir de votre venue au festival "vents d'Esquina" en juillet 2001 dans la hague 
et notemment votre interprétation de "walk like an egyptian" ! 
Je penserai à vous le 20 mai, Gabriel Yacoub sera dans notre région. 
Quand reviendrez-vous apporter la douceur flamande dans notre nord cotentin ? 
On attend avec impatience "douce victime" 
 
Bon, allez j'me lance: 
Een hele gelukkige 10ste verjaardag, Laïs! 
 
C'est ça ? 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2005 
geb verburg  
(Canada)  
 
I was looking for the text of Hey Marjanneke stroop in 't kanneke laat de poppetjes dansen. om teh 
zien waar dat liedje in oorsprong vandaan kwan en jullie wensite came up. 
 
I am assuming you sing this song. I will start looking for your CD's here. If you know the origin of the 
song would you please share? 
Thx geb verburg 
dutch canadian livingv in Toronto 



 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2005 
Stan  
Liege (Belgium)  
 
Hello 
Bravo pour vos voix tombées du ciel, et votre eclectisme musical !! longue vie a vous ! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2005 
Cor ina | http://www.corinadejong.nl  
rijen (Netherlands)  
 
Dit berichtje is voor Nathalie, 
He Nathalie ik las vandaag in de Telegraaf een stukje over jullie. 
En ik vroeg me af of jij het nog wel weet van 1-4-2005 !!!!  
Als je het nog herinerd ik kom zeker misschien met aanhang...!!! 
 
Groetjes (Cor & Ina) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2005 
joyce & shana | http://groups.msn.com/strevertje  
gistel (Belgium)  
 
hoi hoi, niet alleen sofie moet een spreekbeurt maken, ook wij moeten dit doen, is het mogelijk voor 
meer informatie te krijgen over het opstarten van de groep? Alvast bedankt, 
joycie & shanie 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2005 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Jorunn, 
 
Een beetje te laat, maar ook ik wens je een heel gelukkige verjaardag. 
 
Tina 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2005 
Sofie  
brugge (Belgium)  
 
ik weer!! sorry, dit is misschien een grove vraag, maar wie is wie nu?? Bij de foto's staan de namen er 
nie bij! HELP!! kan iemand mij een beschrijving en de namen erbij geven, aub??? 
sofie-in-nood 
 
bezoek de rubriek 'groep' voor een bio van de groep en een aparte bio van annelies, jorunn en 
nathalie... mét foto - mt 
 
*     *     *     *     * 
 



09-02-2005 
sofie  
brugge (Belgium)  
 
hoi, 
jah, ik wil nog even iets kwijt, wij doen dus een spreekbeurt over Laïs en jah, dat lukt wel aardig.... We 
mogen 1 liedje laten horen en we hebben '7 steken' gekozen. Goede keuze???? Wat is jullie lievelings 
liedje?? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2005 
Nina  
Borgerhout (Belgium)  
 
Een gelukkige verjaardag voor gisteren, Jorunn!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2005 
Babs  
Stabroek (Belgium)  
 
Hey Laïs,  
Ik ben al jaren een fan en kvind jullie nog alijd supergoed. Ben op 1 augustus voor mijn verjaardag 
nog naar een concert geweest met vriendinnen en het was echt fantastisch. Dankjewel 
xxBabs 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2005 
Jan Devey | http://groups.msn.com/Lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Een gelukkige verjaardag Jorunn!!! 
 
Dikke kussen, 
 
Jan, Laïsfan. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2005 
Lisa  
Essen (Belgium)  
 
Een hele gelukkige 26ste verjaardag, Jorunn! 
Hopelijk tot binnekort (op één of ander optreden ;-)) 
Groetjes, Lisa 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2005 
Ramon  
Landgraaf (Netherlands)  
 
Hallo Lais 
Het was al weer een tijdje geleden dat ik op jullie site was geweest. Een nieuwe look zo te zien. Goed 
hoor! Toevallig zag ik ook dat Jorunn vandaag jarig is. Proficiat!!!  
In voor mij moeilijke tijden brengt jullie muziek veel steun. Gewoon lekker meezingen. Ga zo door!! 



Groetjes 
Een grote fan, 
Ramon 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2005 
Christa Mahler  
St.Anthonis (Netherlands)  
 
Ik heb net een heel biografie verhaal over jullie gelezen.....en dat is echt super leuk om te doen! Zo 
kom je er achter hoe jullie nou ongeveer zijn, want er staan veel dingen in die jullie denken vinden of 
voelen!! Dus ik wil ff tegen al jullie fans zeggen, als je boven aan het venster op "groep" klinkt, krijg je 
allemaal leuke verhalen die Laïs allemaal heeft mee gemaakt! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2005 
pauline  
lokeren (Belgium)  
 
Ik vind jullie muziek echt aangenaam en mooi !Vind jullie cd 's alle 3 demax en hoop op een 4e ! 
groetjes 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2005 
Marjo  
Zemst (Belgium)  
 
eey, ik heb onlangs jullie boek gekocht,  
echt kei gaaf!!!!  
 
groetjes*** 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2005 
Joachim  
Gent (Belgium)  
 
Als een verloren vlinder ingesloten in de baarmoeder van het leven...Hou me daar Laïs 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2005 
Sofie  
West-Vlaanderen (Belgium)  
 
hoi 
Ik vind Laïs een fantastische groep!!! 
Jullie zijn 3 toffe, gekke meiden met een mooie stem, doe zo voort!! 
 
grtz xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2005 
Anthony Bloes  
Lombardsijde (Belgium)  
 



Ik ving jullie kweenie goed ik heb julie aleen paar keer gehoord op DRANOUTER!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2005 
Geert | http://aina.skynetblogs.be  
Schaarbeek (ex-Kalmthout) (Belgium)  
 
Hey, lang geleden (1989-90) ooit mijn eerste zanglessen nog gedeeld met sommigen van jullie. 
Ik wilde jullie toch nog even bedanken voor de mooie stemmen op Astronaut. Het was het liedje van 
onze dochter Aina, die jammer genoeg op 1/12 haar strijd tegen leukemie verloren heeft. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2005 
hanne  
viersel (Belgium)  
 
ik vind jullie echt kei goe  
maar dan ook wel mega de max 
ik zou grrag eens een concert zien van jullie 
ik hoop da dat nog komt 
 
 
BAY BAY BAY 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2005 
~Godelieve  
Den Haag (Netherlands)  
 
Jullie waren prachtig in concert in de Doelen vorig jaar; en wederom vanmorgen op de nationale 
radiozender NL1. Geweldig! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2005 
Rinaldo De Brouwer | http://www.apostles.be  
Knesselare (Belgium)  
 
Naar ik heb vernomen zijn jullie op ons hoofdprogramma van de apostelfeesten te Adegem. Dat wordt 
pas hemels. 
Wij zullen ons best doen om een zogoed mogelijke affiche te maken. (Indien mogelijk bezorg mij 
foto's) 
 
Aan alle fans: Vrijdag Optreden Laïs op 22 april te Adegem (Maldegem) 
zaterdag ApostelParty met Dirk Stoops 
zondag Comedy met Bert Kruismans tot dan 
Rinaldo 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2005 
Frédéric | http://www.kouzin.com/  
? (France)  
 
Bonjour,  
Je suis Français et je vous adorent.... 
Votre musique ressemble aux chants Breton que j'apprécie également. 



 
Je vous place dans mon annuaire avec joie. 
 
Bonne continuation à vous 
 
En atttendant de vous revoir en concert..... 
 
Kouzin. 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2005 
Amber  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hallo Laïs,  
 
Ik ben 8 (en 3 kwart) jaar. 
De meesten die naar jullie muziek luisteren die zijn boven de tien jaar.  
Ik heb jullie muziek voor het eerst in Frankrijk gehoord, want de uitbater van de bed- en breakfast was 
fan van jullie. Ik vond jullie meteen goed.  
Toen ik voor het eerst naar een concert van jullie ging (in Deurne) vond ik de bellenblaas in het liedje 
Doran het beste. 
Ik kijk uit naar een nieuwe cd. 
 
Veel liefs van Amber, jullie fan. 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2005 
Christa  
St.Anthonis (Netherlands)  
 
Hoi dames! Jullie zingen echt te gek. Ik ga over julli een spreekbeurt houden. We moesten een 
spreekbeurt houden over de muziek die je thuis luisterd, nou, dan zit ik goed als ik het over jullie ga 
houden;) 
Dikke zoen....mmpwoeah(K) 
Chris 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2005 
Riadh | http://www.hetgezicht.org  
Wetteren (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Ik zie dat Lais deze maand naar onze noorderburen trekt, wanneer doen ze nog eens een tour in 
Vlaanderen, ik wil ze zo snel mogelijk in eigen land bewonderen, en dranouter?? KOMAAN 
DRANOUTER ZONDER LAIS KAN ECHT NIET MEER 
VIVA 'T SMIDJE 
 
Groet,Riadh 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2005 
Eefje  
lebbeke (Belgium)  
 
ik vind jullie kei cool al mijn vrienden hebben u cd's als er een puma feest is dan draaien we jullie cd's 
hoe oud waren jullie toen je begon met Lais?? 



 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2005 
katrien  
Brecht  
 
Hallo laïs,  
 
Ik vind jullie muziek Kei goed bijna elke dag zet ik de cd op van "douce victime"Ik ben 12 jaar en ik 
heb jullie nog maar 1 keer in het echt gezien dat was op folkstage in Nieuwmoer. Ik wens jullie nog Kei 
veel succes toe!!!!!! dadada xXX katrien 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2005 
Vincent  
Gelderland (Netherlands)  
 
Fantastische muziek (ik overdrijf niet). Ik geniet er al een paar jaar van. Ik hoop jullie nog eens een 
keer live te kunnen horen! 
 
Veel succes en plezier! 
 
Groeten Vincent 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2005 
Rinaldo De Brouwer | http://www.apostels.be  
Knesselare (Belgium)  
 
Nog niet zeker, maar kan voor alle zekerheid maar aan de affiche beginnen met misschien als 
hoofdact Laïs. Dus aan alle fans, wie heeft er goed fotomateriaal van Laïs die ik kan gebruiken voor 
het ontwerp van een affiche. 
 
Vele dank bij voorbaat Rinaldo 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2005 
lieven  
lokeren (Belgium)  
 
voor het eerst jullie site bezocht om een spreekbeurt te maken voor onze dochter Annelien (9 jaar) die 
een muziekgroep gaat voorstellen 
 
een aangename mooie site 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2005 
paul  
changé (France)  
 
Superbes voix et superbes chansons . En espérant vous voir en concert dans l'ouest de la Frances 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2005 



Sally S  
Leuven (Belgium)  
 
Hallo'tjes K3 =o), 
 
Grijns, sebiet krijg ik nog een heel fanclub op mijn dak. Beste Jorunn, ik hoop dat je je geamuseerd 
hebt op de Nieuwmoerse reünie. Zelf heb ik es mijn kat gestuurd. Niet mooi, maar jha.  
Wens jullie alle drie véél succes toe. Ben een stille genieter van de muziek ;o) ... Maar wat betreft dat 
eurosongfestival: ge moogt dan hemelse stemmen hebben, de politiek zal wel trekken. Da's jammer 
d'raan. 
Jullie maken het zo wel! 
Groetjes Sally x 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2005 
Sofie  
brugge (Belgium)  
 
hoi! 
We moeten voor MO een groepswerk maken over een Nederlandse groep,met vanalles over de 
personen zelf en zo... Wij doen het (tuurlijk) over Lais!!!vind ik hier ook een biografie???? 
groetjes, Sofie 
 
Onder de rubriek 'groep' vind je een aantal gegevens terug over de groep en de groepsleden - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2005 
Pascal  
(France)  
 
Je viens de vous découvrir et je vous trouve super. Musique belle, voix mélodieuses... Que du 
bonheur!!!! Faites nous encore rêver!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2005 
cheyoban  
borgerhout (Belgium)  
 
danku nathalie voor die handtekening op mijn 
cd,bruna heeft mij al veel verteld over u, 
als ge't mij vraagt, 
 
 
ik ben fan!!!!!!! 
en trouwens, 
die dvd is kei goe echt grappig!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2005 
sien vandermeulen  
meulebeke (Belgium)  
 
hey overlaatst hebben we in de zang een liedje geleerd en het was van jullie isabelle 
ik ken het al uit m'n hoofd echt het is 
prachtig... 
nog veel plezier 



SIEN 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2005 
Riadh | http://www.hetgezicht.org  
Gent (Belgium)  
 
Hallo, 
 
Een gelukkig nieuwjaar aan al diegene die het lezen.. Eurosong? hmmm... misschien te overwegen, ik 
zie jullie al staan met 't smidje, Europa uit zijn dak.... Maar ga maar eerst terug naar Dranouter 2005 ;-
) 
Nog heel veel succes!!! 
 
Heer Riadh 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2005 
henny  
diemen  
 
he daar, 
aan harry uit groningen.  
Ik was ook daar in de brakke grond , en kom daar ook zeer regelmatig. Mischien zat je op een slechte 
plaats of zo, maar ik vond persoonlijk het een van de best klinkende concerten die ik daar al gehoord 
heb. De meeste bandjes klinken daar beroerd. 
 
ga vooral door girls met jullie muzikanten, klasse 
 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2005 
caroline  
montréal (Canada)  
 
Bonjour Laïs, 
 
C'est un grand bonheur de vous écouter chanter. J'espère que vous pourrez faire un concert à 
Montréal un jour. 
Merci pour votre immense talent. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2005 
sien  
meulebeke (Belgium)  
 
hey  
jullie zijn echt bèèèèèère goed  
ik heb jullie teerst gehoord op kamp!!! 
wen der toen op gedanst tof tof tof!!! 
ik ben nen kwenie on groten fan  
doeiiiiiiiiiii  
sien 
 
*     *     *     *     * 



 
25-01-2005 
Aphrodite  
Aalst (Belgium)  
 
hallo laïs, 
Dat jullie fantastosch zijn hebben jullie waarschijnlijk al veel te veel gehoord Maar ik voelde zo een 
drang om het NOG maar eens op te schrijven. 
Ik zou het echt eens overwegen om een kans te wagen bij Eurosong, dan winnen wij eindelijk eens 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2005 
 
(Netherlands)  
 
Ik ga d'r weer bij zijn, zaterdag in Rotterdam! 
Heb er zooooooon zin in! 
tot dan! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2005 
 
(Belgium)  
 
Mooie nieuwe site 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2005 
Gerard  
Den Haag (Netherlands)  
 
Gisteren bij een vriend voor het eerst kennis gemaakt met Laïs. Ik was gelijk verkocht en ga in ieder 
geval proberen het a.s. optreden in Den Bosch (mijn oude woonplaats) bij te wonen. 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2005 
Lode  
GENT (Belgium)  
 
Artists 
 
Thanks for the comfort a song as Al Béole 17 can give 
 
"en geeneen die zal eenzaam zijn " 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2005 
Eline  
(Belgium)  
 
Hey wanneer treden jullie nog eens op in de fnac van leuven?? 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2005 



Wim  
(Macau)  
 
Mijn dag is geslaagd. In de regionale krant las ik dat jullie optreden op de begijnhoffeesten te 
Dendermonde. Groeten, Wim 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2005 
L0ttaahh  
Merksem (Belgium)  
 
h000j !! 
jullie zijn zzaaaluuuggg!! 
kwout gwn ffie zeggeuuj  
doejzz 
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2005 
harry aalberts  
Loppersum/groningen/nederland (Netherlands)  
 
L.s. 
Gisteren ben ik 500km gereisd om Lais te zien optreden in Amsterdam. Sinds een jaar of 5 ben ik een 
bewonderaar van hun vanwege hun professionele,originele en vooral passionele aanpak van de 
muziek die hun persoonlijk aanspreekt. 
Veel intens plezier beleef ik daaraan. 
Het optreden vebaasde me daarom. Hun sterke kracht: het specifieke stemgeluid, de originele, 
ingewikkelde, fraaie, heerlijke, harmonien, kregen weinig kans. Ze werden bijkans weggeblazen door 
een veel te dominant elektrisch versterkt, mannelijk gezelschap, wat onterrecht te veel aandacht 
opeiste. 
De muzikale kundigheid is niet ter discussie; wel de voorstelling. 
Heren: maak je meer ondergeschikt aan de kunst, aan de voorstelling, aan de ervaring voor het 
publiek, egotripperij is echt niet interressant om te ervaren als toeschouwer. De versterking veel te 
hard. Ik ervaarde het als het weggooien van het kind met het badwater. Jullie staan er vanwege de 
drie dames, weet je plaats! 
Dames: maak gebruik van een regiseur en/of choreograaf. Fantastische, mooie, stevige, kundige 
vrouwen. Presenteer dat! Weet je Waarde! 
Muzikaal gezien; fantastisch! 
Theatraal gezien: niet goed genoeg en makkelijk te verbeteren. 
 
Een echte/bewuste bewonderaar van jullie zangkunst. 
Harry 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2005 
sharon | http://groups.msn.com/punkiej  
dranouter  
 
ik vind dat julie kweenije oe goed kunne zingen up folk festival dranouter wost bere sjik enja ziej daj 
gider noois uit elkoar goat é!  
kvin daj gider muegn sjike cd bluve moake! 
zoentja (k) 
 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2005 
kim  



 
 
van de avond jorunn op tv1 in hijzij!! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-01-2005 
Chiron James  
Bridport (United Kingdom)  
 
I think you guys are surely one of the most talented singers/bands around this time. A friend of mine 
from Gent introduced me to your music and i became absorbed in the beautiful harmonies and 
dramatic beats. WE NEED YOU IN ENGLAND!! We have no equivilant in the British music scene and 
were crying out for some pure talent...Keep it up for us dedicated english fans! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2005 
wim vanhauwaert  
ingelmunster (Belgium)  
 
Mijn eerste cd die ik kocht van Lais was "A la Capella", moest ik meteen terugdenken aan "In the 
name of the Rose" van Umberto Eco. Vooral dat introgezang "tria Cantica Eucharistica" deed me 
meteen weer terugdenken aan dat klooster in de bergen. Maar geleidelijk aan bekruipt het gevoel van 
"de goede Kathaten" van Charmaine Craig. De personages van de goede katharen moeten zien te 
overleven in het zuiden van Frankrijk onderaan in de Pyreneen (Montaillou). Maar vooraf gingen m'n 
gedachten naar "de geheugenkunst" van Frances Yates toen ik de Comparatve(vergelijkende) filosofie 
studeerde. Maar om verder te doen met m'n verhaal steunt bijna alles op een geloofskwestie die in de 
Middeleeuwen veel bloed heeft doen vloeien. Jammer, maar nu nog !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2005 
Seppe  
Antwerpen (Belgium)  
 
over dat van Eurosong, kzou het toch overwegen hoor. Internationaal zal het zeker succes hebben. 
Kheb het al aan buitenlandse vrienden laten horen, die geen woord Vlaams verstaan, en vinden het 
echt goe. In het buitenland, zeker op Eurovisiesongfestival, houden ze van echte volksmuziek met 
folkflore. Andere landen overtuigen zal geen probleem zijn, maar de Vlamingen te overtuigen om weer 
geen stom dancenummer te sturen wordt moeilijker. Ook hebben jullie die roem van Eurosong niet 
nodig, jullie zijn gewoon goed. Maar Vlaanderen heeft het nodig om eens met iets deftig te kunnen 
uitpakken op 's wereld grootste zangwedstrijd. 
Kiss Seppe 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2005 
Waso | http://www.decauterfam.be  
Gent (Belgium)  
 
Hé daar, lang geleden... ik kwam even langs en dacht... de groetjes. Tot in een of andere bocht. 
PS: Amai, schuune site 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2005 
Margot  
Leuven (Belgium)  
 



neeeeen! niet meedoen aan eurosong. daar zijn jullie te goed voor. pff, al dat commercieel kitcherig 
gedoe,....eurosong wordt met de jaren slechter (niet dat jullie met volle overtuiging zouden winnen) 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2005 
sien maekelbergh  
grimbergen (Belgium)  
 
Jullie zijn echt de max ! komen jullie eens naar belgië voor een concert ? dikke smakkerd ! xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2005 
Aurore  
Montfort (France)  
 
merci, merci pour l'émotion que procurent vos chants et surtout vos voix sublimes. Quel dommage 
qu'il n'y ait pas de concerts en France !Surtout, continuez très longtemps !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2005 
thomas  
(Belgium)  
 
Junder zien echt de MAX!!! hopelijk doen jullie heeeel rap terug een optreden in west vlaanderen! aja 
junder liedje van dormez dormez is echt zalig!!!! 
 
big kiss xx 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2005 
Fannie  
Londerzeel (Belgium)  
 
Ja, die Seppe heeft gelijk... Julie moeten echt meedoen aan Eurosong! En oh ja, nog een vraagje: hoe 
kan ik aan een handtekening van jullie geraken? 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2005 
lieneke  
de wolden (Netherlands)  
 
hey lais 
ik vin jullie muziek echt cool en ik ga ook naar jullie consert in februari 
succes met het optreden 
ik hoop dat jullie rinalde en de 3 maagdekens gaan zingen. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2005 
Seppe  
Antwerpen (Belgium)  
 
meiden, 
1 gouden tip. 
doe volgend jaar mee aan de vlaamse voorrondes voor het eurovisiesongfestival. Een lied in het 



genre van 't smidje. Internationaal heeft dit immens veel kans om te winnen. 
gewoon doen. 
x seppe 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2005 
hanna  
kalmthout (Belgium)  
 
heeeeeeeeey lais  
gelukkig nieuwjaar he 
wel een beetje laat maar ja 
ik vond jorrunn op het mid winter concert  
kei grappig 
"wel een betteke laat he" 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2005 
emma  
oploo (Netherlands)  
 
hee hee, alles goed met jullie? ik wilde eigelijk weten wanneer de prijzen bij de concerten komen te 
staan... want ik wilde een van mijn vriendinnen een kaartje cadeau doen. dan zouden we of in venray 
of in den bosh gaan... nou ja we kijken nog wel, hoop dat ik het met mijn armoedige zakcentje haal 
want ik heb er reuzzze zin in!! jullie zijn te gek! 
heel veel liefs en misschien tot in februari 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2005 
stéphane dodeler  
01250 jasseron (France)  
 
je voudrais simplement vous laisser le message du grand, grand effet que me font l'écoute de vos 
disques. Que d'émotions ! Quelle qualité de voix , d'accords, de choix musicaux... 
Merci mille fois 
Il me tarde de vous voir un jour en concert, et je regrette que vos derniers CD ne soient pas distribués 
en France 
stéphane 
 
*     *     *     *     * 
 
11-01-2005 
wim vanhauwaert  
ingemunster (Belgium)  
 
Kan ik jullie cd's nog krijgen of kopen ergens in Ingelmunster ? 
 
*     *     *     *     * 
 
07-01-2005 
Tine Verstraete  
Poperinge (Belgium)  
 
Hallo, 
We moeten een op school een werkje maken over een bepaalde groep (wij hebben Laïs gekozen:)) 
Maar ik heb een paar vraagjes: Hoe is jullie groep eigenlijk ontstaan en hoe kwamen jullie op de 
naam? Ik weet niet of ik via deze weg antwoord zal krijgen maar ik hoop het wel. 
Veel groetjes van Tine en Delphine xxx 



*     *     *     *     * 
 
05-01-2005 
Anne  
utrecht (Netherlands)  
 
hoi hoi, 
alles goed met jullie?? 
Ik had een klein vraagje: weet iemand hoe Laïs aan haar naam is gekomen?? 
En dan had ik nog een vraag aan de meiden zelf: Ik ga binnenkort verhuizen naar Berlijn en ik heb 
nog nooit gezien dat jullie ook wel eens optreden in Berlijn?? Zouden jullie kunnen kijken of jullie ook 
eens zouden kunnen optreden In berlijn dat zou ik heleaal super vinden anders kan ik nooi tmeer naar 
concerten van jullie!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2005 
esther  
dilsen-stokkem (Belgium)  
 
jullie moeten echt door blijven gaan met spelen, 
en gaan julie ooit een concert geven in dilsen-stokkem da zou pas leuk zijn want nathalie,ik 
zelf,kristien,kelly,en michelle zouden da wel willen want wij zijn reuze,goede,...fans ik hoop dat mijn 
wens uit komt bey bey esther 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2005 
Bruna (dochter van Wolf)  
Borgerhout (Belgium)  
 
Toen ik Lais voor de eerste keer hoorde merkte ik dat ik Nathalie kende ik wist daarvoor alwel dat ze 
in een groep zat maar ik wist niets van Lais  
nu is Nathalie mijn ''stiefmoeder''! 
xxx aan Jorunn,Annelies en Nathalie 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2005 
bruna eriksson  
borgerhout (Belgium)  
 
jullie muziek is fantastisch altijd als ik triestig ben of boos zet ik lais op, 
in elk nummer zit wel een beetje troost of hoop !  
het beste nog met jullie groep 
bruna 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2005 
Jade  
Leuven (Belgium)  
 
het zou leuk zijn als ik jullie eens zouden optreden in Utrecht...(daar studeer ik) 
hopelijk komt die datum nog 
liefs 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2005 
Gertrùd  



Zwolle (Netherlands)  
 
Lieve Meiden van Laìs en alle fans, 
ik wens ieder een fantastisch 2005 met veel Laìsmuziek! 
En hartstikke fijn dat jullie weer naar Nederland komen! Ik zal er zeker bij zijn... 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2005 
Jan Devey | http://groups.msn.com/lais  
Leffinge - Middelkerke (Belgium)  
 
Hoi Jorunn, Annelies en Nathalie, 
 
Proficiat met jullie resultaat in de top 100 van Radio 1, daar is t’smidje gestegen van 48 naar 42. Ook 
hier heb ik mijn steentje(stem) bijgedragen. 
Verder nog vel succes toegewenst en tot ziens. 
 
Jan, Laïsfan. 
*     *     *     *     * 

 


