
30-12-2000 
Barbara Blomme  
Hooglede (Belgium)  
 
Prachtige teksten en muziek!  
Een van de beste groepen wat betreft Nederlandstalige muziek!  
Magisch optreden op Dranouter in 1999! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2000 
Lotte  
(Belgium)  
 
Ik wou gewoon even zeggen dat jullie stemmen me telkens opnieuw raken, diep vanbinnen in mijn hart. 
Hartelijk bedankt om me zo'n fantastisch gevoel te geven. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2000 
Ilse Vastiau  
Kapellen (Belgium)  
 
Proficiat met jullie pure muziek! Herinner mij Annelies en Jorunn nog van op't College. Ik geloof dat jullie 
toen ook al serieus met muziek bezig waren?  
Tof dat het zo goed met jullie gaat!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2000 
Marieke Wiersema  
Groningen (Netherlands)  
 
Beste Jorunn, Annelies en Nathalie, ik heb jullie helemaal ontdekt! Ik kan Emmylou dan ook geen ongelijk 
geven. Heb vorige week jullie debuutalbum aangeschaft en ben heel zeker van plan 'Dorothea' ook aan te 
schaffen.  
Ik zing zelf ook en heb net als jullie in een groepje a capella gezongen. Wanneer ik meezing met de 
nummers op de cd, zing ik alle stemmen mee. Nou ja, één voor één dan. Ik ben blij dat jullie met deze 
muziek mijn leventje opfleuren!! Ik hoop dat ik jullie op niet al te lange termijn live mag meemaken!  
Groeten en alle goeds voor 2001! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2000 
Sabrina  
Silvolde (Netherlands)  
 
Hoi meiden van Laïs. Even een heel kort vraagje. Aangezien ik de tekst altijd probeer uit mijn hoofd te leren, 
viel me op dat er een stuk tekst ontbreekt bij het liedje van 'Klaas'. Nou wil ik graag weten of dat bewust is 
gedaan of onbewust.  
Verder wil ik even zeggen dat jullie cd's fantastisch zijn en ga zo door!! Ik ben ook al naar jullie concert 
geweest in Enschede. Echt tof!! Nou heb ik nieuwe kaartjes voor een concert in Zwolle. Ik verheug me er al 
heel erg op!! Ik ben al aan het aftellen.  
Maar om niet vervelend te zijn, wie is die persoon waar de e-mail van is?(¹)  
Nou ja, in ieder geval tot 11 januari in Zwolle. Ik ga nu weer de tekst verder luisteren, en kijken of ik het uit 
mijn hoofd kan leren. In ieder geval de Nederlandse teksten. Komen er nog vertalingen op de site??(²)  



Mijn "talenknobbel" is niet zo goed, dus weet ik eigenlijk niet wat jullie zingen, en dan vind ik toch makkelijker 
het te weten als ik de teksten meelees.  
Maar nu word ik langdradig, dus ik stop met schrijven. Als julie maar doorgaan!!!!! Ik wacht op de derde cd, 
maar daar moet ik wel even op wachten denk ik. Groetjes.  
 
(¹)Marie-Josee D'Haen is de "website owner" van de Laïs Website - mt  
(²)Ingevolge tijdsgebrek zijn er niet zo onmiddellijk vertalingen voorzien. Indien er vertalingen worden 
binnengestuurd, worden ze uiteraard in dank aanvaard - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2000 
Wannes | http://deuitdaging.cjb.net  
Waregem (Belgium)  
 
Laïs, eigenlijk vind ik dat er altijd maar hetzelfde staat in jullie gastenboek: "Jullie CD is fantastisch". Ik vind 
dit ook wel, maar jullie moeten dat toch beu worden?  
Eigenlijk wilde ik zeggen dat ik jullie gewoon live graag eens aan het werk zou zien en niet op televisie, nu 
hoop ik maar dat ik naar de AB mag gaan, dat zou de max zijn! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2000 
Pat  
 
 
Hallo, mijn naam is Patrick. Zeg, jullie nieuwe C.D. Dorothea is een pareltje. Ik heb hem wel al honderd keer 
opgezet. Voort doen zo. Jullie mogen er ook best wel wezen.  
Nog een gelukkig oud op nieuw. Groetjes van Pat. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2000 
Katrien  
Brugge (Belgium)  
 
Een vraagje voor Laïs: Weten jullie niet of Venus In Flames alias Jan DeCampenaere, die jullie 
voorprogramma verzorgde in de VOORUIT, al een cdee heeft of van plan is om een cdee uit te brengen? 
K'vind die Jan echt goe (toen in de vooruit heeft hij een liedje aan mij opgedragen zelf)... maar jullie 
natuurlijk ook!!!!!!  
en als jullie jan nog zien, doen jullie hem de groeten? 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2000 
Emilie  
Brugge (Belgium)  
 
jullie zijn mega supertoffe mensen met prachtige muziek. oe dat jullie op de teksten komen ik weet et nie 
maar het is gewoon fantastisch !!! mail je me terug aub ?  
Emilie xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2000 
Jurgen  



Maastricht (Netherlands)  
 
Na een vreselijke vlucht, een auto die niet startte en een glibber- en glijpartij over de gladde weg thuis, tv 
aan en hoorde ik denk iets meer dan 1 minuut van de muziek van Laïs en was diep onder de indruk. Ik 
begrijp dat jullie al langer bestaan en net mijn woonplaats, Maastricht, hebben bezocht.  
Ik ga op zoek naar jullie cd, maar had een goede thuiskomst. Mijn dank. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2000 
Beireke  
Breendonk (Belgium)  
 
Jullie CD is echt de MAX. Ik had niet gedacht dat Vlaamse liedjes zo leuk in de oren konden klinken.  
Nathalie, jij vooral hebt een grote indruk op mij nagelaten na 'De Laatste Show'. 'k Ben zelfs een beetje 
verliefd geworden, schattig ze :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2000 
Bob Debrouwere  
Tielt (Belgium)  
 
Beste Laïs, ik heb de nieuwe cd gekocht.  
Om hem in een woord te beschrijven: Hij is SUPERMEGAFANTASTIMATISCH goed. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-12-2000 
Bram Alboort | http://studwww.rug.ac.be/~balboort  
Wondelgem (Belgium)  
 
Gewoon eventjes een zalig kerstfeest wensen aan Laïs en de entourage. Jullie muziek is geweldig. ('k word 
er helemaal opgewekt van, momenteel ben 'k aan 't luisteren naar (houd uw) Kanneke...). 'k Heb jullie 
mogen bewonderen op Werchter en daar hebben jullie fantastisch je mannetje gestaan. Mooie website ook.  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2000 
Inge Loermans  
Den Bosch (Netherlands)  
 
Hallo Laïs. Ik vind jullie muziek te gek!!!! Jammer dat ik de optredens tot nu toe gemist heb, maar ik ga jullie 
snel zien!!!  
Groeten en liefs, Inge. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2000 
Katrien Jonckheere  
Brugge (Belgium)  
 
De nieuwe cdee is om het in 1 woord te zeggen SCHITTEREND. 'k Heb hem 3 dagen en ik ken hem al 
vanbuiten! Één van de mooiste liedjes vind ik Tina Vieri en Klaas... echt zalig om naar te luisteren... doe 
gewoon zo verder!  



En eum Nathalie, ik vind da ge uw haar echt schoon doet de laatste tijd... zo van voor een middellijn, 
vanachter een beke wilder en dan zo een iets hogere staart, echt schoon! 'k Probeer da ook zo te doen maar 
da lukt me nie zo heel goe, wilde anders mijn haar voor nieuwjaar eens komen doen?:-)  
Bedankt! Heel veel groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2000 
Daantje Verhulst  
Machelen  
 
Hoi meisjes. Een fijne kerst. Geniet van jullie welverdiende vakantie. Onder mijn kerstboom liggen voor mijn 
vrienden allemaal cd-tjes van jullie. Ik hoop daarmee mijn steentje te kunnen bijdragen aan een nog groter 
succes. Tot binnenkort in de AB.  
Groetjes, nog een mooie overgang naar de nieuwe eeuw. Veel liefs, Daan. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2000 
Gaspard  
Bruxelles (Belgium)  
 
Bonjour, Je vous écris pour vous remercier de m'avoir fait découvrir la beauté de votre langue que je 
n'appréciais pas enormément avant de vous entendre...  
J'ai loué votre CD un peu par hasard, dans le rayon folk, et je me suis dit qu'avec des visages aussi beaux, 
vous ne pouviez avoir que des vois magnifiques. Je n'ai pas été déçu et je me suis précipité pour acheter 
votre CD.  
J'espère pouvoir vous voir en concert en Belgique bientôt. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2000 
Sara  
Duffel (Belgium)  
 
Jullie hebben hele mooie liedjes. Ook mijn moeder is hele grote fan van jullie. Maar bestaan er ook 
vertalingen van jullie teksten, of zouden jullie kunnen zeggen welke taal "Tina Vieri" is?(*)  
 
(*) "Tina Vieri" is oorspronkelijk van de Zweedse groep Hedningarna. Het origineel is terug te vinden op de 
Hedningarna-cd "Trä" uit 1994. Engelse vertaling in de tekstenrubriek van de Laïs-website - mt. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2000 
Kees Stoel  
Waarde (Netherlands)  
 
Lieve dames, wederom een mooi concert. Het is live wel even wennen aan de begeleidingsband. Maar wat 
halen jullie toch met de cd's uit. De eerste heeft een nr 15 dat er achterstevoren op staat en op de nieuwe 
duurt het laatste nummer ruim 15 minuten. Na 3 minuten valt een stilte van 12 minuten en na enkele 
stemgeluiden eidigt de cd.  
Kom jullie vast weer wel ergens tegen.  
Veel lol in het nieuwe jaar.  
Een trouwe fan. 
 
*     *     *     *     * 



 
23-12-2000 
Joke Desimpel  
Moorslede (Belgium)  
 
Kiekeboe Jorunn, Nathalie en Annelies.  
Jullie stemmen zijn om stil van te worden. Jullie liedjes zijn zalig. Jullie zijn gewoon fantastisch!!! Als je eens 
optreedt in de buurt van West-Vlaanderen dan zal ik van de partij zijn!  
Knuffel, Joke. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2000 
Nele Geerts  
Berendrecht  
 
Papendrecht was weeral kei goed!  
Zo'n middagconcert was weer wat anders.  
Vooral de intro van 't Kanneke was origineel (grapje). 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2000 
Katrijn Meirlaen | http://www.asl.to/biezeke  
Deinze (Belgium)  
 
Dag Lais. Ik vind jullie muziek echt schitterend, al maanden heb ik uitgekeken naar jullie nieuwe CD, en het 
is alweer een pareltje geworden. Jullie zijn echt wel goed, en jullie hebben inderdaad wel engelenstemmen, 
ik ben doodjaloers!  
Ik hoop dat er nog veel CD'tjes mogen komen..  
Liefs, Katrijn 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2000 
Jeroen aka JP | http://users.bart.nl/~vdweijde  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Ben gisteren voor de tweede keer binnen 6 dagen naar een concert van Laïs geweest. Eerst zondag in 
Papendrecht en vrijdag dus in Weert. Ik zat weer eerste rij en ik heb weer genoten van jullie 
engelenstemmen.  
Vond dit concert beter dan dat van zondag. Beter geluid en een 'lossere' zaal. Mijn favoriete live nummers: 
'Marider', 't Smidje', 'Le Renard et la Belette', ook 'Tina Vieri' live mag er zijn. Maar eigenlijk is alles perfect.  
Een vraagje: Hoe heet het nummer dat jullie onversterkt aan het eind van het concert zingen?  
Enfin, ik hoop binnenkort nog een concert van deze tour mee te pakken... 
 
*     *     *     *     * 
 
22-12-2000 
Joep  
 
 
Net terug van jullie concert te Maastricht... Absoluut genoten!!!!!  
Bonne chance. 
 
*     *     *     *     * 



 
20-12-2000 
Elien Spillebeen (+ zus)  
 
 
Goeie muziek. Ik heb al jullie muziek.  
*     *     *     *     * 
 
19-12-2000 
Aart  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Als ik dit invul staat er zo naar "commentaar" boven. Dat heb ik natuurlijk niet! Ik zag dat nog niemand iets 
had geschreven over jullie goeie derde concert alweer in Spijkenisse. Ik had met mijn zuster mijn ouders 
meegenomen, voor hun trouwdag, en nu zit ik hier reeds terug in Amsterdam, met jullie t-shirt aan, en jullie 
cd op. 
1 liedje ken ik al: Le renard et la belette. Ik heb een meisje van de gang het laten vertalen voor me. Vooral de 
tekst van Comme au sein de la nuit, vind ik heel mooi gevoelig. Ik wacht op de derde cd. O ja, uit welke 
streek is dat liedje van dat Franse dialect nu ook weer?(*) (Hoe komen jullie toch aan al die mooie 
teksten??) 
Wel veel voorspoed met optreden en laat de mensen nog maar veel van jullie liefheid genieten... Hoeveel 
mensen zijn er over alle concerten trouwens alvorens Dorothea te zingen opgestaan?  
Een trouwe fan en in de auto en onder de douche harde meezinger.  
 
(*) Ik dacht dat het hier het Bretoens dialect betrof - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2000 
Hans  
Bergen op Zoom (Netherlands)  
 
Het is heel bijzonder als muziek je weet te raken. Ik heb jullie gisteren zien optreden in 'De Waterput'. Alles 
wat ik erover zeg, doet jullie tekort...  
Laat ik 't daar maar bij houden. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2000 
Marc Elvery | http://www.wdz.cx  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Vandaag naar optreden geweest in Papendrecht. Uit de kunst. Nog bedankt voor handtekening!  
Verder nog een tip voor een nummer. Doe eens "De stad Amsterdam" van Brel als ik mij niet vergis, reeds 
eerder gedaan door o.a. De Dijk en Acda & De Munnik. Ik denk dat jullie daar een weergaloze versie van 
kunnen maken.  
Veel succes verder en tot gauw op een volgend optreden! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-12-2000 
Jeroen aka JP  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Vanmiddag in Papendrecht naar jullie optreden geweest. In een woord: Geweldig !!  
Ken jullie muziek nu al meer dan een jaar en zag jullie voor het eerst live op toneel. Had drie maanden 



geleden bij het bestellen van de kaartjes een paar vrienden overtuigd om mee tegaan en ook zij waren zeer 
enthousiast. Enfin, zat eerste rij en was daar zeer content mee.  
Ook leuk dat jullie nog even in de foyer kwamen en de moeite hebben genomen om mijn CD te signeren 
TOF ! Enfin, kan helaas niet naar Breda komen woensdag, maar als jullie weer in de buurt zijn, dan kom ik 
zeker weer kijken en luisteren en dansen natuurlijk :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2000 
JL Dallons  
 
 
Je viens de découvrir votre réalisation sur LAÏS, bien j'apprécie. C'est une de mes copines avec qui je fais 
de la musique qui m'a fait découvrir ce groupe. Bel ensemble de voies, beau travail musical.  
Le seul point négatif c'est leur chanson sur le grand Jacques. Dommage pour cette chanson qui 
musicalement est bien faite mais les paroles sont à mon humble avis nulles, un peu trop calotins. J'ai 
horreur de ce type de prise de position et parce qu'elles s'attaquent à Brel, mais le raccourcis ne plais pas. 
Brel avait ses raisons pour écrire ce qu'il a écrit et, comme elles le disent c'est trop facile de critiquer surtout 
quand la personne n'est pas là pour défendre ses idées.  
N'empêche que bravo pour leur travail. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2000 
Vanessa, Ilona, Els  
Genk (Belgium)  
 
Hallo,  
een toffe site. Wij zijn 3 meisjes met een eigen acappella groep, nl. quatch. De teksten zijn zeer handig. Wij 
kunnen alleen maar zeggen: DOE ZO VOORT.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2000 
Grietkin Deroo  
Westouter (Belgium)  
 
Iedereen heeft het al in jullie gastenboek geschreven. Jullie zijn fantastisch, opwindend, spannend, 
onvoorstelbaar, schitterend en prachtig. Op alles wat ik heb - boeken, tijdschriften, ... - kleef ik foto's van 
jullie. Jullie stralen ook de muziek uit die jullie zingen.  
Ik behoor ook tot het groepje waarover An-Sofie het had. Jullie zijn echt ons grote voorbeeld! Ik kan maar 
zeggen doe zo verder met fantastisch, opwindend, spannend, onvoorstelbaar, schitterend en spannend te 
zijn. Ik en vele anderen rekenen op jullie!  
Doei. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2000 
Robbe  
Dilsen (Belgium)  
 
Dames, ik kende jullie niet toen ik de tent binnenkwam in Werchter maar toen ik buiten ging was ik helemaal 
verkocht. Jullie nieuwe cd mag er meer dan wezen.  
C U in Tongeren. 
 



*     *     *     *     * 
 
13-12-2000 
Sven (16/m/Gent) | http://www.ib-w0rld.com  
Gent (Belgium)  
 
LAÏS!! :o)  
'k Heb jullie een paar maand geleden leren kennen en jullie muziek sprak me direct aan. 't Is helemaal eens 
iets anders en 'k vind het heel speciaal! 'k Vond wel jammer dat ik nie naar optreden kon gaan :o(  
Maarja 'k hou jullie nie tegen om eens binnen te springen ze... ;)  
Zeg bedankt voor jullie mooie muziek!!! En doe zo verder eh!! Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2000 
An-Sofie Noppe  
Watou  
 
3 meiden van Laïs, ik vind het prachtig wat jullie doen. Enkele jaren geleden kende ik jullie totaal niet. Maar 
naarmate ik "groeide" leerde ik jullie muziek kennen en geniet er met volle teugen van.  
Met 2 andere meisjes vormen wij ook een "groepje" (Sidus) en jullie zijn ons grote "voorbeeld." Vorig jaar 
deden wij 3 ook een stage mee van M.M.M. (Mens, Milieu, Muziek) en Annelies gaf ons "les". Ze deed het 
wel goed.  
Doe zo verder ! ! ! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2000 
Mark Daris  
Bergeijk (Netherlands)  
 
Geweldig optreden in Bergeijk! Het is waar dat het publiek vrij rustig was, maar het Bergeijkse publiek staat 
bekend als zeer kritisch en als je dan zo'n enthousiaste reacties kunt oproepen doe je het goed!  
Bedankt voor de gesigneerde CD's en ik hoop jullie snel nog eens te zien. Veel succes en alvast een goed 
2001 toegewenst, op naar platina! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2000 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Bergeijk was echt weer fantastisch. Het publiek was misschien wel rustig maar achteraf bleek dat de 
reacties heel positief waren. Ik heb er echt van genoten! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2000 
Machteld | http://net.clubs.nl/zeveraarsclub  
(Belgium)  
 
LAÏS IS EEN KEIGOEDE GROEP. Ik heb dit pas een paar maanden geleden ontdekt ! Ze hebben zéér veel 
mooie liedjes !  
Groetjes, ikke. 
 
*     *     *     *     * 



 
08-12-2000 
Bart Van Den Berghe  
Grafschaft (Germany)  
 
Het is ongelooflijk, dat deze muziek nog een kans krijgt. Ik heb gedacht, dat zulke muziek in Vlaanderen 
voor eeuwig van de aardbodem was verdwenen. Voor 20 jaren heb ik genoten van de moderne Folk met 
groepen zoals Rum, Kadril, Malicorne en andere ...  
Mijn broer heeft verleden Weekend de CD meegebracht, laten horen en geen half uur later ben ik een 
CD-Shop binnengestapt om ze te kopen. Het is een bovenaards genot.  
Nog een vraagje: wanneer komen jullie voor een concert naar Duitsland? Vooral in de streek van Keulen 
wachten er veel Belgen en Duitsers op jullie komst ... 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2000 
Maartje Snelders  
(Netherlands)  
 
Beste Laïs, ik vond jullie voorstelling in Terneuzen hartstikke goed.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2000 
Ellen Delanghe | http://www.looknmeet.com/sg  
Kruibeke  
 
Ik vind Laïs de beste Nederlandse zangeressen die ik ken. Vooral de liedjes "7 Steken" en "De Wereld 
Vergaat" vind ik heel goed! Ik heb zelfs een cd naar vrienden in Australië gestuurd... 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2000 
Frank Ramsthaler  
Tecklenburg (Germany)  
 
Thank you for this wonderful evening (Enschede) 
 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2000 
Dirk-Jan  
Leiderdorp-Holland (Netherlands)  
 
Hoi allemaal.  
Wat gaaf was het gisteren in Leiden. Het acapella gedeelte was al super-gevoelig en toen de muziek erbij 
kwam was het ongelooflijk mooi!!!  
Hopelijk treden jullie gauw weer op in de buurt van Leiden.  
Een fan uit Nederland. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2000 
cYbErPuNk  
Antwerpen (Belgium)  



 
HiP HiP HoErA ER is een nieuwe cd.  
Laïs proficiat met uw alles en nog veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2000 
Vicky  
Hoeilaart (Belgium)  
 
Hey,  
Mijn naam is Vicky en ik ben 16.  
Ik wil gewoon even zeggen dat ik de muziek die jullie maken echt fantastisch vind. En ik wou ook nog even 
zeggen dat, moest ik ooit in een groepje mogen zingen, ik zeker dat van jullie zou kiezen:-) 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2000 
Joost van den Buijs, Son en Breugel  
(Netherlands)  
 
Mag ik jullie feliciteren met het geweldige optreden op vrijdag 1 december in Den Bosch. Fantastisch, wat 
hebben mijn vrouw en ik genoten van jullie concert. Jullie uitstraling is erg spontaan, niks glads aan, je kunt 
zien dat jullie het leuk vinden om op te treden. Het is vaak moeilijk om na zo'n eerste CD op hetzelfde nivo 
door te gaan. Dat is jullie dan ook niet gelukt, jullie zijn zelfs veel beter geworden. Geweldig, hoe jullie 
invloeden uit de volksmuziek combineren met eigen inzichten. Dit maakt me erg benieuwd naar jullie 
verdere ontwikkeling.  
Uiteraard gelijk de CD gekocht en zoals gewoonlijk bij een goede CD, kan ik maar niet besluiten welk 
nummer ik het beste vind, het verandert bij elke beluistering.  
Jullie staan bij onze 5-jarige dochter inmiddels al anderhalf jaar bekend als 'de drie meisjes' en ze heeft de 
CD intens meegeluisterd. Ze was erg verontwaardigd dat ze niet mee mocht naar het optreden. Wij vonden 
het vooraf te laat (dat viel dus wel mee, veel te kort dat concert), maar achteraf denk ik dat de muziek te hard 
voor haar was geweest. Wel zou ze als enige hebben staan te swingen, denk ik.  
Een klein verzoekje namens haar: zouden jullie een keer 's middags in de buurt kunnen optreden? Hoe dan 
ook: Ga zo door! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-12-2000 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Het concert gisteren in de Bourla was, zoals we al gewend zijn natuurlijk, weer fantastisch!  
Het voorprogramma daarentegen was behoorlijk slaapverwekkend maar jullie kregen me natuurlijk weer 
wakker bij de eerste noot! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2000 
Kees Verwey  
Tilburg (Netherlands)  
 
Eindelijk heb ik jullie toch live zien zingen, in Den Bosch. In al mijn enthousiasme had ik twee kaarten 
gekocht, in de volle overtuiging dat met jullie prachtige stemmen het makkelijk zou moeten zijn om mijn 
tweede kaartje aan een vriend of vriendin te slijten die wel zin had om dat live te zien. Mis gedacht. Veelal 
wilden ze in eerste instantie wel, maar als ze de CD geluisterd hadden, nam het enthousiasme af. 



Uiteindelijk wilde een vriend zich wel laten verrassen. Die vond net als de anderen de a cappella-nummers 
nogal saai. Echter, ik deelde zijn mening niet, want jullie kunnen gewoon fantastisch zingen en ik luister wel 
vaker naar luisterliedjes (wel eens geluisterd naar liedjes van de Haagse cabaretier Harrie Jekkers). Wel 
vond ik dat het concert in Den Bosch verbazingwekkend kort duurde. Concerten van een uur ben ik bepaald 
niet gewend.  
 
Even nog wat opmerkingen over het concert zelf: in het begin kreeg ik de indruk dat jullie nogal nerveus 
waren voor het eerste concert van de Nederlandse tournee. Bovendien kregen jullie de zaal niet mee, ook al 
vroeg Jorunn of de zaal een beetje in beweging kon komen. Maar daar was de entourage niet echt naar: 
stoelen en een relatief hoog gehalte ouderen, zeker als je bedenkt dat jullie iets meer de rocky-kant op 
willen. Dat het publiek daar niet echt bij aansloot, blijkt wel uit de twee opmerkingen uit de zaal: Toen jullie 
aankondigden enkele a capella-nummers gingen zingen, verzuchtte iemand: eindelijk. En aan het eind, bij 
de toegiften, vroeg iemand achterin of de muziek iets zachter kon.  
 
Maar ik vond het een fantastisch concert, al was het aan de veel te korte kant. En inderdaad, het was dat de 
entourage niet uitnodigde om te dansen, maar anders had ik dat zeker niet gedaan!  
Na afloop heb ik wel getwijfeld of ik de CD zou kopen, maar na een deal met de vriend die mee was gegaan, 
toch de CD gekocht. Nog bedankt, Annelies, dat je de CD wilde tekenen, ook al waren de andere twee al 
weg. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2000 
Gerard van der Sluijs  
Koudum (Netherlands)  
 
Hoi,  
Afgelopen week hoorde ik "de valse zeeman" op radio 1 hier in Nederland.. Ik was al even verrast als 
emotioneel toen ik dit hoorde.. Ik had nog nooit eerder van jullie gehoord.. Jullie mogen gerust weten dat ik 
de tranen in mijn ogen had bij het horen van dit nummer! (Niet zozeer om de tekst als wel om de goddelijke 
klanken van jullie stemmen!) Ik heb meteen jullie naam opgeschreven en op het internet had ik deze site al 
snel gevonden.. Hier las ik dat jullie op zaterdag 2 december in Emmeloord zouden spelen.. Dus meteen 2 
kaartjes besteld!  
En vanavond was het zover! Ik moet zeggen dat ik allerminst een huilerig type ben, maar soms kon ik 
vanavond wederom mijn tranen niet bedwingen.. Niet van verdriet, maar van puur geluk.. De harmonie, het 
pure dat uit jullie kelen komt is met geen pen of toetsenbord te beschrijven!! Puur geluk om van jullie te 
mogen genieten!!  
En dan mochten we ook nog (mede dankzij de tante van Annelies (rode broek???)) met jullie op de foto....  
Ik heb jullie beide cd's gekocht en kan hiermee met een geweldig gevoel aan mijn winterslaap beginnen.... 
Welterusten!  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2000 
Matthijs Diepenhorst  
's-Hertogenbosch (Netherlands)  
 
Hoi Laïs,  
Werkelijk betoverd was ik toen ik gisteravond (1-12) in Den Bosch jullie concert mocht beluisteren. De 
krachtige (stevige) nummers waren adembenemend, de a capellanummers verassend intiem, net alsof ik 
naar een privé-concert zat te luisteren. Na afloop heb ik natuurlijk gelijk jullie cd gekocht.  
Bedankt voor de prachtige avond!  
Annelies, je hebt de mooiste zangstem die ik ken.  
Dankjullie wel, en TOT ZIENS! 
 



*     *     *     *     * 
 
02-12-2000 
Freddy De Wit  
Gent (Belgium)  
 
Hello,  
In de tekst "Comme au sein de la nuit" staan nogal wat fouten ... Ik ben zo vrij jullie een "verbeterde" versie 
te zenden.  
Succes! Jullie doen fantastische dingen! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2000 
4b en meester Jonas  
Kruibeke (Belgium)  
 
Hoi Laïs,  
Woensdag, via m'n broer die jullie moest filmen voor "De Rode Loper" (eindelijk eens de moeite om naar te 
kijken !), naar Gent. Naar jullie optreden. Toen ik dat vertelde tegen m'n klasje (4e leerjaar b in Kruibeekse 
Gemeenteschool) kreeg ik een twintigtal jaloerse ogen als reactie. De vraag bleef niet uit, wil jij ze een 
handtekening vragen ?  
Misschien houdt een stramme pols nog wel een herinnering over aan de 10 bladeren met enkele foto's van 
jullie ? Alleszins hebben jullie tien grote jonge fans (9, 10 jaar) zeer gelukkig gemaakt. En mij niet minder 
met een tof optreden. Spijtig dat er niet meer dansers in de zaal waren.  
Doe zo verder ! En kom gerust eens naar onze Zonnewende in Kruibeke waar ooit Kadril nog klein en fijn 
stond te zijn !  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2000 
Bruno MAHE  
 
 
Last july, I saw LAIS in Strasbourg, and ever since I have been addicted to their music. Thank you so much 
for maintaining this site!  
I haven't heard Dorothea yet, but I was browsing the lyrics pages, I have noticed some typos in "Belle". I 
have known this song by heart for ages, so please don't take offence if I lay down the "correct" lines. I hope 
it would help. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2000 
Katrien  
Brugge  
 
Laïs, jullie waren fantastisch woensdag in de Vooruit! Heb er echt van genoten... En ook het 
voorprogramma van onze Jan was sjiek!  
Doe gewoon zo verder... 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2000 
Dominique D'Haene  
Zottegem (Belgium)  



 
Alweer eens een voorbeeld van hoe het moet! En ja, nederlandstalige muziek kan dus ook héél mooi zijn.  
Proficiat met de nieuwe cd! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2000 
Lies Serpieters  
Brugge (Belgium)  
 
Donderdag 30 november.  
Gisteren was het dan zo ver, voor mij de eerste keer Laïs live horen in de Vooruit in Gent. Als ik het moet 
samenvatten in een woord: fantastisch. Als ze eens in de buurt zijn ga ik zeker weer. Jammer dat ze eens 
niet naar Blankenberge komen. Ik ga naar Blankenberge naar school.  
Voor mijn kerstmis is mijn nieuwe Laïs cd al besteld. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2000 
Raph Engels  
Middelkerke (Belgium)  
 
Na vorige optredens heb ik jullie al alle lof toegezonden. Het optreden in de Vooruit te Gent zorgde weer 
voor die magische betovering. En deze zal, gesteund door de schitterende nieuwe CD, zeker aanhouden tot 
jullie in West-Vlaanderen komen optreden. Hou dan alvast maar twee plaatsen vrij in de zaal.  
Laïs...en alle mensen die het jullie mogelijk maken Laïs te zijn: bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2000 
Pepijn De Paepe  
Aaigem (Belgium)  
 
Aan de drie lieve meiden van Laïs.  
Nog nooit is het gebeurd dat ik kippenvel krijg als ik naar muziek luister. En ongeveer 5 à 6 jaar geleden is 
het jullie gelukt op jullie eerste optreden samen met Kadril. Vanaf dat moment ben ik om eerlijk te zijn een 
klein beetje geobsedeerd door jullie stemmen, drie zingende engelen. Had Mario Vermandelen (voormalig 
bassist bij Kadril en bassist op jullie eerste cd) mij niet overtuigd om te gaan, dan had ik nog 3 jaar moet 
wachten om jullie te leren kennen.  
Wat ik eigenlijk wil zeggen is: DOE ZO NOG MASSAAL VEEL JAREN VERDER.  
Jullie stilste maar grootste fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2000 
Jochen W.  
Deinze  
 
Absoluut topoptreden in de Vooruit hé meisjes...! (Ik had ook niet anders verwacht!).  
Vooral het "volledig a capella" nummertje vond ik zalig... smelten gewoon!!!  
Lieve engelen, laat ze maar es zien in het buitenland dat jullie de besten zijn!!!  
Beijinhos. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2000 



Ward Paesbrugghe | http://www.art-site.org  
Dranouter (Belgium)  
 
Ewel mensen ik heb jullie sedert Folk Dranouter gehoord en heb meteen nen CD gekocht en ben er nog 
altijd weg van!! Ik hoop dat jullie nog eens naar Folk Dranouter komen want die sfeer was niet te 
beschrijven!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2000 
Daniel Vantorre  
Brugge (Belgium)  
 
ik zie dat er nog mensen die studiogeluiden na de laatste track van de tweede CD hebben ontdekt! En was 
het ook de bedoeling dat er na de laatste track op de eerste CD een omgekeerde versie staat van het refrein 
van het laatste lied ? (dus achterstevoren gezongen hé).  
Hebben jullie toevallig ook geen vertaling van jullie anderstalige liedjes?  
Voor de rest: doe zo voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2000 
Reinout  
Mechelen (Belgium)  
 
Jullie 'history' vermeldt als eerste koncert Mechelen in november '98. Ik was daar maar dat volstaat niet om 
een weddenschap met een 'fan' te winnen (inzet : kanneke Achouffe in de Stille Genieter....). Hij zat daar 
namelijk ook - niet zo stil - te genieten... ; ik herinner me ook nog optreden in Planckendael n.a.v. 'Het Einde 
Van De Wereld-life' maar weet niet meer wanneer, de Heksenketel in Broechem was beslist daarna maar 
stonden jullie ook al niet zoetgevooisd te zijn op een eerdere publieke opname van het Einde...' in de Carte 
Postale in Geel ?  
 
De 'history' is nog verre van volledig en is in feite pas echt bijgehouden vanaf het opstarten van deze site, 
zo'n twee jaar geleden. Indien er eerdere optredens (liefst met datum + plaats) bekend zijn, meld het. Dan 
kan deze lijst verder aangevuld worden - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2000 
Katrien  
Brugge (Belgium)  
 
Ik verlang al naar woensdag 29/11 om jullie te zien in de Vooruit.  
Tis voor een werk van muziek dus doe da goe é! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2000 
Stefaan Lesage  
Ertvelde (Belgium)  
 
Ik had al eens een van jullie liedjes gehoord en gisteren kocht ik dan ook op een beurs jullie eerste cd 'Lais'.  
Het genre spreekt mij ongelooflijk aan en het samenspel van muziek en zang is ongelooflijk mooi. Doe zo 
verder ;-) 
 
*     *     *     *     * 



 
25-11-2000 
Anne en Eva  
Antwerpen (Belgium)  
 
Wij waren helemaal weg van jullie eerste cd, zagen jullie aan het werk in Werchter, kochten onlangs 
'Dorothea", en nog altijd zijn we niet over jullie uitgepraat. Ga zo door meiden, dit is pas échte girlpower!  
Op 4 december zijn we van de partij om er opnieuw een stevige lap op te geven.  
Tot dan! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2000 
Jeroen (aka JP) | http://users.bart.nl/~vdweijde  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Hoi,  
Vanochtend 'Dorothea' gekocht. Wederom een geweldig album. Ik was op bezoek bij mijn moeder en zelfs 
zij vond hem goed. Kijk nu al uit naar jullie concert in Papendrecht.  
En Jorunn, keigaaf dat je een siets met Fleetwood Mac zou willen doen. Stevie Nicks is nl. mijn abso favo 
zangeres (die eerste plaats moet ze natuurlijk wel met jullie delen). 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2000 
Karen  
Ekeren (Belgium)  
 
Wij hebben het liedje "'t Smidje" geleerd. Het is het beste dat we dit schooljaar hebben geleerd.  
Veel groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2000 
Annelies Vanderborght  
 
 
Ik ben sinds zaterdag in het bezit van de nieuwe cd van Lais, en heb die dan ook onmiddellijk laten spelen, 
om van de muziek te genieten.  
Toch een klein vraagje, na het laatste nummer is er meer dan 10 minuten stilte, om dan een kleine halve 
minuut enkele studiogeluiden te laten horen. Was dit de bedoeling, of is dit ergens een productiefout?  
 
"Dit was wel degelijk de bedoeling. Wij hebben ons hiermee in de studio ziek gelachen !!!" - Annelies 
Brosens. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2000 
Liesje Nobels  
Mechelen (Belgium)  
 
Geweldig, fantastisch.  
Ik krijg koude rillingen als ik jullie cd opzet, kon ik ook maar zo zingen als jullie. You are the best, tot héél 
binnenkort.  
Greetz.  
 



PS De nieuwe cd Dorothea bewijst nog maar eens wat jullie allemaal kunnen. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2000 
Yves Boulogne | http://www.ksj.org/ksaerewachttongeren  
Tongeren (Belgium)  
 
Ik heb jullie cd leren kennen op kamp. Ik merkte dat als jullie muziek opstond als de kookploeg aan het werk 
was, dat het eten dan beter was en met meer swoong bereid werd. Dadelijk na het kamp cd gaan kopen en 
staat nu nog altijd in mijn top 3.  
We komen met de leiding naar jullie concert in de Velinx in Tongeren, hopen op veel ambiance, en goei 
nummers... 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2000 
Mike Keirsbilck  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Wreed goe bezig!!!  
Ook de nieuwe cd is er weer een om duimen en vingers van af te likken, wel wat geëxperimenteerd maar het 
blijft gewoon ongelofelijk goed.  
Doe zo verder!! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2000 
Sverre Van Mingroot  
 
 
Wat mij intrigeert is het volgende: iedereen zegt dat Boterhammen in het park het slechtste optreden was 
ooit. Wel, ik was aanwezig op dat optreden en het is toen dat ik me voorgenomen heb om de CD's te kopen.  
Ik kocht de 1e CD reeds voordat Laïs echt bekend geworden is. Ik zag de groep een tweede keer op 
Werchter dit jaar, en het was duidelijk dat de groep nog geëvolueerd is van prachtig tot magnifiek. Natuurlijk 
heb ik de nieuwe CD ook al. Vooral Dorothea vind ik een fantastisch nummer.  
Doe zo voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2000 
Jan Noens  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Vandaag vond ik uiteindelijk jullie cd. Elke dag deze week ben ik speciaal vroeger opgestaan om naar de 
winkel(s) te gaan kijken. Zonder succes, tot vandaag. Ik heb de cd nog maar enkele keren gehoord, en nu 
bevalt die me al volledig. Ik deed vandaag mee aan jullie wedstrijd en ik hoop dan ook te winnen. Wie weet. 
Anders koop ik gewoon een ticketje voor jullie concert.  
Ik was echt in de wolken toen ik die cd kocht vandaag. Ik zou zeggen doe zo voort.  
Komen jullie naar Werchter, Dranouter of de Lokerse Feesten in 2001? Of is dat nog iets te vroeg om te 
vragen?  
Tot binnenkort op jullie concert.  
Een goede fan... 
 
*     *     *     *     * 
 



19-11-2000 
Katrijn Meirlaen  
Deinze (Belgium)  
 
Ik vind Laïs een van de beste folkgroepen van België en erbuiten.  
Keep it, girls!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2000 
Ruth Buntinx  
As (Belgium)  
 
Zalige muziek...  
Ik kijk al uit naar 29 november!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2000 
Marijke Desmedt  
Bornem (Belgium)  
 
Amai, amai, amai,... 't Is weeral een pareltje geworden, zenne!!!  
Pas op, ik ben niet vlug helemaal tevreden over iets, maar telkens wanneer ik jullie nieuwste opzet krijg ik de 
tranen in mijn ogen.  
Die gaat echt tot in het hart, mannen, en daar draait het toch allemaal om, niet...?  
Nen dikke merci voor al die uren luistergenot! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2000 
Michael Knaepen  
Gingelom  
 
Prachtige engelenstemmen.  
Maar wat is het 15de onbekende nummer op de debuut cd? (*)  
 
(*Vijf strofen van '7 Steken' omgekeerd opgenomen. Zie ook de faq-rubriek - mt) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2000 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
De nieuwe CD is fantastisch! Mijn persoonlijke favorieten zijn Dorothea, Klaas en Tina Vieri. Een dikke 
proficiat voor de zelf geschreven nummers.  
Ik kan niet wachten tot het concert op 4 december! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2000 
Guy Van Hecke  
Gent (Belgium)  
 
Bedankt voor de twee prachtcd's die jullie reeds uitbrachten. Schitterend om in bed te liggen en te luisteren 



naar nummers als Doran, 't Zoutvat, Wanhoop en vooral 7 Steken.  
Ga zo nog lang door en tot op de volgende Werchter!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2000 
Stefan  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Gisteren regende het in Nijmegen. Ik op weg naar huis, met mijn gitaar. Zeiknat.  
Toch nog even langs de cd-shop geweest om 'Dorothea' te halen. Kippevel, de hele cd lang. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2000 
Jan Corstjens  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Beste laïssinnen,  
Ik heb gisteren d.d. 15 november, een dag na de release van jullie plaat, half Amsterdam afgestruind om 
jullie cd op de kop te tikken.  
En in elke platenzaak kreeg ik van een ingeslapen verkoper te horen dat de cd pas op 20 november te koop 
is. Waarom moet dat zolang duren? Ik heb het over Nederland en Belgie. Wij zijn buurlanden! Het lijkt wel of 
de cd uit Boktoanie moet komen en dat hij er daarom zolang over doet. Of moet ik gewoon braaf afwachten 
en niet zo ongeduldig zijn?  
Gelukkig zag ik jullie vanavond op de Belgische tv en mocht ik genieten van een liveversie van Marianneke. 
En tot de twintigste blijf ik maar netjes wachten en hoop jullie al zappende tegen te komen op tv.  
Groetjes van een ongeduldige liefhebber. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2000 
Lieve De Pesseroey  
 
 
Hoi, vandaag was ik de hele dag aan de radio gekluisterd. Aan radio 1 welbepaald. Ik had een leuke dag, 
want gedurende de hele dag hoorde ik de zoetgevooisde stemmen van de Laïsmeisjes.  
Proficiat met de nieuweling. Wist je trouwens dat Dorothea een Griekse naam is en "Godsgeschenk" 
betekent? Een godsgeschenk van drie engelen. Dit kan geen toeval zijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2000 
Jochen W.  
Deinze (Belgium)  
 
Gewoon alweer een zalige CD, "Dorothea"...  
Meisjes, doe gewoon zo voort en zwaai es naar mij binnen 14 dagen in de Vooruit hé!  
Muchos besos... 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2000 
Snakes in exile  
 
 



Ha die engeltjes,  
Even een kleine maar welgemeende succeswens voor jullie nieuwste. Laat de eerste klein bier zijn in 
vergelijking. Hier en daar al een fragmentje opgevangen. Knap!  
Groetjes van Snakes in exile. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2000 
Koen Rommel  
 
 
Beste Laïs-dames,  
Ik heb gisteren al jullie CD gekocht en onmiddellijk beluisterd. Ik vind hem gewoonweg schitterend! Nog 
beter dan de eersteling. Ik vind 'Dorothea' een stuk rijker qua begeleiding, maar ook jullie zang is er op 
vooruitgegaan.  
Ik herinner me nog heel goed jullie 1ste (denk ik toch) optreden in de Cactus-club te Brugge bij de opnames 
voor de live-CD van Kadril. Er is intussen een serieuze weg afgelegd. Ik hoop dat jullie ook internationaal 
mogen doorbreken en hoop jullie binnenkort nog eens live aan het werk te mogen zien.  
Beste groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-11-2000 
Elien Tieland | http://www.coolasl.com/bettyboop  
Nevele (Belgium)  
 
Jullie zijn echt de max!!!  
Doe zo voort en blijf wie je bent... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2000 
Bob Debrouwere  
Tielt (Belgium)  
 
Amaiiiiii! fieuw! baf! Zo goed! Ik kijk al uit om jullie nieuwe cd te kopen.  
En nog vree veel succes toegewenst. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2000 
Rachel Lecok  
Dingle (Ireland)  
 
Denk Folk, denk Ierland. Stel jullie voor, Laïs in de auto met zicht op de 'Kerry Mountains'. Het stukje 
Vlaanderen dat me extra thuis doet voelen in het Zuidwesten van Ierland.  
Al die Lais hier gehoord hebben vinden jullie klasse en ik praat hier over professionele 'Folk' muzikanten.  
Toevallig ben ik hier ook Joke (styling van vorige CD) tegengekomen. Er is dus een link en we hopen dat 
jullie ook hier in Ierland komen optreden.  
Succes met de nieuwe CD, ik kijk er naar uit. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-11-2000 
Marc Alenus  
Beveren-Waas  



 
In een vorig berichtje zei ik al dat het lied dat het meeste indruk had nagelaten als titel een meisjesnaam 
was. Dank zij De Morgen weet ik nu weer dat het "Dorothea" was. Meer nog: "Dorothea" is de naam van de 
nieuwe cd!! Prachtige keuze!!! Ik hoop dat de vlag de lading dekt - maar dat zal wel. Ik las in De Morgen ook 
dat op de cd een nummer te vinden is dat ook al vertolkt werd door Hedningarna, een toffe groep, als je het 
mij vraagt.  
Trouwens, wist je dat Hedningarna "de heidenen" betekent? Het valt me op dat heel wat Folkies iets hebben 
met het Heidendom. Is dat toeval, of niet? Zo merkte ik tijdens een optreden van Fluxus dat Stefan een 
"Thorhamertje" om zijn nek draagt.  
Hebben de meisjes van Laïs ook iets met het Heidendom? 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2000 
Peggy Molen  
Erpe-Mere (Belgium)  
 
helemaal onder de indruk van één van jullie optredens; voor ons dochtertje van 8, Lara, geen Britney Spears 
of Five of Consorten, wel Laïs ! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2000 
Sarah  
(Germany)  
 
Das erst Mal habe ich Laïs in Amsterdam live gehört und ich war sofort hingerissen. Wahnsinnsstimmen.  
The first time I saw Laïs was in Amsterdam, which was live. I instantly was fascinated by them. Their voices 
are great. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2000 
Marc Alenus  
Beveren-Waas (Belgium)  
 
Hoi.  
Vandaag weer "Kanneke" gehoord op radio 1.  
Het was een blij wederhoren. Ik hoorde het voor het eerst op de Lokerse Feesten, deze zomer. Ik vind het 
een echte meezinger, maar toch niet het beste nieuwe nummer dat ik hoorde op de Feesten. Het beste vond 
ik een lied met als titel een meisjesnaam (dacht ik toch). Welke, dat herinner ik me niet, maar toen maakte 
het veel indruk. Op 4 december komen Lieve (mijn vrouwke) en ik zeker en vast naar de Bourla, de kaarten 
zijn al besteld.  
By the way, hebben jullie onlangs tijd gehad om één van de concerten van Värttina bij te wonen? Ik wel, en 
het was fantastisch. Ik liep een hele week op wolkjes. Eigenlijk ongelooflijk dat muziek - zeker ook die van 
jullie - zo'n kracht kan hebben.  
Groeten van een fan.  
*     *     *     *     * 
 
28-10-2000 
Shari en Jantien  
 
 
Hoi allemaal.  
Toen ik voor het eerst jullie liedje "7 Steken" hoorde was ik meteen verkocht. Later kocht ik de cd. Nu, 2 - 3 
jaar later zing ik samen met mijn vriendin jullie liedjes tweestemmig, omdat we geen derde persoon vinden.  



Toen we de kans zagen om voor onze school het liedje de wereld vergaat te zingen, grepen we die 
natuurlijk. Toen we klaar waren, kregen we een fantastisch applaus; ik kreeg er kippenvel van. Zelfs van 
sommige leerkrachten waarvan we het zeker niet hadden verwacht, kregen we een complimentje. Zelf ken 
ik een meisje dat voorstelde om op haar trouwfeest te zingen; ik was in de wolken.  
Mijn vraag is nu : IS ER NOG PLAATS VOOR ZANGTALENT IN VLAANDEREN? Ik weet ook wel dat we 
nergens staan, maar we klinken echt goed samen. Hopelijk krijg ik weldra antwoord...  
Vele groeten en kussen. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2000 
Alexandre Boisseau | http://www.geocities.com/alexboisseau  
Montreal (Québec) (Canada)  
 
Je vous ai découvert en spectacle à Maastricht en septembre, j'ai adoré.  
Après des semaines de recherches, j'ai trouvé le CD (à Rennes?!?), c'est fantastique.  
Continuez comme ça, je vous revois à Leiden en décembre. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2000 
Marcel Floor | http://come.to/st.cecilia  
Voorhout (Netherlands)  
 
De eerste kennismaking was op Pink Pop... Na 2 dagen feesten en raggende bands iets unieks op het 
podium, het mooiste concert van Pink Pop. Thuisgekomen nergens de CD te koop. Van de zomer in een CD 
winkel in Lier (B) beland en ja hoor: De cd was te koop... Gelijk in de cd speler gelijmd en bij wijze van 
spreken niet meer eruit geweest...  
wachten is het nu op 14 november (nieuwe cd) en 6 december 2000... 2e rij, Leidsche Schouwburg. Dat 
wordt genieten...  
Veel succes gewenst, en jullie gaan het nog ver schoppen met deze 'engelstemmen'...  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2000 
Barbara  
Roeselare (Belgium)  
 
Hoi. Ik vind jullie een zeer goede folkgroep. Normaal gezien hou ik meer van rock, maar door een vriendin 
ben ik beginnen luisteren naar jullie muziek. Doe zo voort, want jullie zijn zeer goed bezig!!  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2000 
Tine(ke)  
Knokke-Heist (Belgium)  
 
Hoi, ik ben Tineke, 17 jaar uit Knokke-Heist.  
Vorig jaar heb ik jullie muziek leren kennen, via een collega van mijn Pa. Om eerlijk te zijn, vond ik het in het 
begin wat raar, waarschijnlijk omdat ik niet gewoon was zulke muziek te horen. Maar na een paar liedjes viel 
het mij wel in de smaak, en draaide de cd van 's morgen tot 's avonds bij manier van spreken. Sindsdien heb 
ik jullie ook in Werchter aan het werk gezien, en ik vind jullie dus echt fantastisch !!!  
Ik hoop dat jullie binnenkort ook nog ne keer in de buurt van Knokke komen, want dan kom ik zeker nog ne 
keer af !!! Ik wens jullie alvast veel geluk in de toekomst en jullie nieuwe cd staat alvast op m'n verlanglijstje 



!!!  
Vele groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2000 
Chris Leemans  
Nijlen (Belgium)  
 
Hoi, meiskes,  
Ik heb toevallig uw cd ontdekt bij de Fnac, en ik was direct onder de indruk van uw stemmen. "Angel 
Voices", las ik bij één van de teksten, en dat is echt niet overdreven. Er zijn weinig engelen die zo goed 
kunnen zingen... Vooral het nummer "In this heart" vond ik echt schitterend. Ontroerend tot in het diepst van 
mijn ziel.  
Doe asjeblief zo verder, en leer die zogenaamde "Vlaamse artiesten" ne keer hoe ze moeten zingen. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2000 
Ingrid en Marc  
Nijlen (Belgium)  
 
Jullie zijn werkelijk fantastisch!!! Door jullie is er een heel nieuw muziekgenre voor ons open gegaan. Er 
prijken ondertussen al een aantal ronkende namen uit de folkmuziek in onze cd-kast.  
Doe zo voort, wij kijken al uit naar de tweede cd!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2000 
Ann-Sophie & Valérie  
Bonheiden (Belgium)  
 
Laïs is héél origineel gevonden !! Het is eens iets totaal anders. Dàt is pas nederlandse cultuur op het vlak 
van muziek. Goed gedaan meisjes en veel succes gewenst !!  
Vele groetjes.  
 
(PS: de Steiner-school van Lier verwacht jullie gauw terug te zien !!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2000 
Kees Verwey  
Tilburg (Netherlands)  
 
Het overkomt me nooit dat ik kaartjes heb gekocht voor een concert voor artiesten die ik nog nooit heb 
gehoord, maar jullie genieten de primeur. Eindelijk heb ik na een maand wachten afgelopen vrijdag de CD 
via de bieb te pakken gekregen (er waren eerst nog enkele wachtenden voor me.....!). Eerlijk gezegd heb ik 
heel even moeten wennen, maar langzamerhand raak je betoverd door de muziek en de stemmen.  
Ik kijk uit naar jullie concert in Den Bosch! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-2000 
Lies Serpieters  
Lissewege-Brugge (Belgium)  
 



Hoi,  
Julie muziek vind ik gewoon fantastisch. Ik heb het leren kennen op chiro kamp. Ik ben toen ik thuis kwam 
dan direct naar de bib gegaan en ik heb hem besteld, want hij is de hele tijd uitgeleend. Ik denk dat ik mij er 
zelf eentje ga aanschaffen. Doe zo voort!!!  
Groetjes, Lies XXjes 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2000 
Vincent, 30 j  
Overijse (Belgium)  
 
JULLIE ZIJN "PRACHTMEIDEN" !!!! ECHT WAAR !!! ALLE 3 !!!  
Ik heb jullie echt pas enkele dagen geleden ontdekt..op een doordeweekse morgen ging mijn klokradio af 
om naar werk te gaan ....en het was jullie liedje "'t Smidje". Sindsdien ben ik helemaal weg van jullie!!!!  
Ik wil zo vlug mogelijk naar een optreden van jullie ... al treden jullie op in Nederland, België of Zuid-Afrika... 
ik kom AF en herontdek Belgische Folkmuziek samen met jullie !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2000 
Elena :)  
Venezia (Italy)  
 
I got a cd sampler from Folk Roots magazine as a gift...it contains also Het Smidje...and I've discovered 
you!! Fantastic voices!!  
Hope to see you in Italy somedays!  
Luv, Elena (musician too-renaissance recorders!) 
 
*     *     *     *     * 
 
24-09-2000 
Jan Noens | http://www.online.be/jan.noens  
Sint-Niklaas (Belgium)  
 
Ik heb leren kennis maken met jullie cd via een vriendin van me en ik ben momenteel ongeduldig aan't 
wachten op de volgende cd. Op de Lokerse feesten heb ik jullie gezien en dat was echt fantastisch!! Doe zo 
voort!  
Een goede fan... 
 
*     *     *     *     * 
 
23-09-2000 
Tineke  
Brugge (Belgium)  
 
mensen ik vind jullie een mega coole groep  
'n dikke merci dat jullie er zijn. ik denk dat wij het allen met elkaar eens zijn. JULLIE ZIJN DE BESTEN. de 
manier waarop jullie zingen.  
de manier waarop jullie teksten zijn. de manier waarop jullie zijn. de manier van de combinatie. jullie zijn 
goed joch.  
doeiie.  
heel veel liefs van iemand die jullie heel goed vindt. 
 
*     *     *     *     * 
 



 
 
 
22-09-2000 
Iwan  
Zwolle (Netherlands)  
 
Anderhalf jaar geleden hoorde ik bij vrienden jullie cd, en was meteen verkocht. Geweldig. Kort daarna, zelf 
snel de cd gehaald, en tot grote vreugde traden jullie ook nog op in zwolle. Kan dan ook niet wachten tot 
jullie nieuwe cd in de winkel ligt.  
Vriendelijke groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-09-2000 
Jan & Monique  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Meiskes,  
Wij hebben gisteren genoten in de Kleine Komedie. Ik heb de cd gekocht na jullie optreden op tv bij Jack 
Spijkerman. Hiervoor ben ik nog speciaal naar België gereden, omdat de cd in Nederland niet verkrijgbaar 
was. Hiervan heb ik echter geen spijt.  
We draaien hem TE vaak.  
We wachten vol spanning op de nieuwe schijf. De nieuwe nummers die we gisteravond en in Hilvarenbeek 
(Elastiek) gehoord hebben, maken het wachten de moeite waard.  
Tot ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2000 
Harm  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Laïs, jullie zijn geweldig! Ik heb jullie voor het eerst gehoord op de Uitmarkt, en ben vanavond naar jullie 
concert in de Kleine Komedie geweest. Jullie zijn voor mij de ontdekking van het jaar! Het gebeurt niet vaak 
dat ik meteen zo enthousiast ben en verrast word door een groep, maar het is jullie gelukt.  
Ga vooral zo door! Ik hoop dat ik nog vele jaren van jullie kan genieten. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2000 
Hans Stalenhoef | http://members.tripod.lycos.nl/leguaan_groene/leguaan_groene.html  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Ik kom net uit "de kleine komedie" te Amsterdam en heb enorm genoten van het optreden van LAIS. Dit keer 
was de opkomst een stuk groter dan in Paradiso (28-4-1999).  
Ik kan niet wachten op de nieuwe CD en hun toernee door Nederland in december. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2000 
Anneke Petersen  
Putten (Netherlands)  
 
Whauw, Lais ik vind jullie geweldig. Ik heb jullie voor het eerste gezien op Pinkpop 2000. Maar there's more 
to adore want ik ga vanavond naar jullie schowcase in de kleine Comedie. Ben erg benieuwd! Maar het zal 



ongetwijfeld net zo betoverend zijn als de cd en het Pinkpop-optreden.  
Lais, ga zo door! Tot vanavond! Greetingzzz 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2000 
Brecht Adriaenssens  
Puurs (Belgium)  
 
Ik vind jullie cd's prachtig. Ook heb ik het concert op de Lokerse Feesten gezien.  
Mijn favoriete liedjes zijn o.a.: Barbagal, 't Zoutvat, De Wereld Vergaat, 't Smidje, ... 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2000 
Dominique D'Haene  
Zottegem (Belgium)  
 
Jullie nog nooit aan het werk gezien maar als ik de cd beluister krijg ik rillingen!  
FANTASTISCH!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2000 
Leen  
(Belgium)  
 
Laïs,  
Jullie zijn een geweldige groep. Ik heb genoten van jullie concert in Werchter. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2000 
Koen  
Ingooigem (Belgium)  
 
Zeker al 100 keer... zeker al 100 keer... ja, je leest dit goed! Zeker al 100 keer... als het geen 200 is !! 100 
keer naar dezelfde cd luisteren.  
En die keer daarna zeggen.... HET KLINKT NOG MOOIER DAN DE VORIGE KEER !  
Dank. Dank 100 keer en nog veel meer. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-09-2000 
Emiel | http://www.jesus.com  
Zuid-Holland (Netherlands)  
 
Vandaag voor het eerst live gezien (Spijkenisse). Fantastisch... kan niets anders dan gelijk verliefd raken op 
deze dames en bijbehorende stemmen. De staande ovatie was welverdiend. IK geniet nu van de 
gesigneerde cd :-) Wat een schoonheid.  
Bedankt TMF voor de kennismaking en Napster voor de bevestiging. Tot december.  
Mijn aanrader: Varttina... 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2000 



Joep  
Maastricht (Netherlands)  
 
Genoten in Maastricht!!!!! In december ben ik er absoluut bij.....  
Groet. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2000 
Esther van Weeren | http://www.rijlaarsdam.demon.nl  
Alphen aan den Rijn (Netherlands)  
 
Het is een hele mooie pagina en ook een mooie cd. In welke zaal speelt Laïs in Leiden op 6 dec?  
Ga zo door! Groetjes.  
 
(Indien bijkomende informatie ontvangen wordt van het Laïs-management, wordt de concertkalender 
onmiddellijk aangevuld - mt) 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2000 
Eda Frijters  
Kalmthout (Belgium)  
 
Ik vond jullie CD heel goed, mijn vriendin vond het fantastisch. We gingen naar de Rex in Essen naar jullie 
optreden en jullie bezorgden me kiekenvel!  
Fantastisch gewoon! Geen andere woorden voor. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2000 
Kenny Vos | http://come.to/oje  
Antwerpen (Belgium)  
 
Meiskes, doe zo voort. Jullie brengen prachtige muziek, al is hij nog zo apart. Ik geniet er ten volle van. Btw, 
kom naar onze site, daar lees je nog meer positief commentaar over één van jullie concerten !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2000 
Stijn Geeraerts  
Izegem (Belgium)  
 
Ik vond jullie optreden schitterend op Werchter!!! Doe zo voort.  
:-) 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2000 
Jasmien  
Mol (Belgium)  
 
Ik vind het een heel mooie site. En Laïs is een heel goeie groep.  
Ik ben blij dat ik deze site bezocht heb en dat Laïs tegenwoordig ook bij jongeren in de smaak valt.  
DAAAAAGGGGGG!!! Groetjes. 
 



*     *     *     *     * 
 
26-08-2000 
Aart  
Spijkenisse (Netherlands)  
 
Lieve Lais,  
Mag ik jullie feliciteren met het zeer schone optreden van afgelopen donderdag in Spijkenisse. Ik persoonlijk 
vond vooral veel van de nieuwe nummers (Dorrothea en Dora, dacht ik) erg leuk, ik kan niet wachten op 
jullie nieuwe cd ! Ik denk dat ik ook alvast even kaartjes ga kopen voor 16 december in de Stoep. Erg 
gezellig vind ik het hele Spijkenisse eigenlijk niet (beetje veel beton enzo), maar met jullie erbij verandert 
zelfs het saaiste dorp in een kleurig geheel van ouderwetse gezelligheid. Nu heb ik een vraagje. Mijn vader 
en ik (ik heb mijn ouders en mijn vrienden al helemaal overgehaald tot het adoreren van jullie frisse 
stemmen en waardevolle teksten) vroegen ons af waar mevrouw Delcroix nu de hele tijd mee in haar hand 
aan het spelen was ?  
Verder nog heel veel plezier met jullie komende optredens en ik zie jullie zeker gauw weer.  
Groeten van een Nederlandse fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2000 
Annemiek Bontje  
Spijkenisse (Netherlands)  
 
Jullie waren weer geweldig op het Binnenstadsfestival in Spijkenisse op donderdag 24 augustus 2000! We 
kijken al uit naar de nieuwe CD en "uiteraard" zijn we van de partij op 16 december in theater de Stoep 
wederom in Spijkenisse! Sommige nummers - en zeker die welke a cappella worden gezongen - springen er 
uit en zijn ontzettend mooi en ontroerend.  
Veel succes verder en ga zo door! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2000 
Hendrik Hakenes | http://www.wiwi.uni-muenster.de/~21/ifkheha.htm  
Münster (Germany)  
 
Flämische Musik hört man leider eher selten in Deutschland, und ich bin nur mit Glück an eine Aufnahme 
gekommen, eine Kopie von einer Kopie von einer Freundin, die in Sittard studiert hat.  
Die Musik ist jedenfalls supergenial, ich freue mich schon darauf, wenn eine neue CD von Lais 
herauskommt, und vielleicht schaffe ich es sogar zum Konzert in Enschede. Dat is vlak bij.  
P.S.: Schön, daß ihr die Texte aufgeschrieben habt. So sind sie einfacher zu verstehen. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2000 
Sacha  
Enschede (Netherlands)  
 
Fantastisch optreden op Folkwoods in Eindhoven!  
Ik was volledig betoverd! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2000 
Ewoud Geerts  
Geraardsbergen (Belgium)  



 
Prachtige site, niets dan lof net zoals de muziek van Laïs.  
DOE ZO VOORT!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2000 
MissyMel  
 
 
Lais, jullie waren weeral eens prachtig in Lokeren, we hebben goed gelachen met de "en we hebben ook 
posters eh!" Prachtig gewoon...  
Ga zo door, en we zitten met ongeduld te wachten op de volgende cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2000 
Jochen W.  
Deinze (Belgium)  
 
Meisjes, meisjes, meisjes,...  
Jullie waren weeral maar eens fantastisch gisterenavond in Lokeren!  
Puur genieten gewoon! Enne, laat maar komen, die volgende CD!  
Megadikke lebbers van een hééééééééééé...éééél grote fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2000 
Ief  
Heist (Belgium)  
 
Beste Laïsjes,  
Hoeveel kost het om jullie elke avond in mijn woonkamer te laten optreden?  
Kleedruimte, eten en drinken zijn voorzien. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2000 
Rob  
Tilburg  
 
Pas ontdekt...geweldig !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2000 
Glenn Verbeke | http://expage.com/page/lelleke  
Deurne (Belgium)  
 
JULLIE zijn de engelen in mijn slaap !!!  
Wanneer komt de nieuwe CD ?? Ik kijk er naar uit ?? 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2000 
Merlevede  



Poperinge (Belgium)  
 
Prachtig, gewoon prachtig. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2000 
OtT | http://ortproductions.cjb.net  
Waregem (Belgium)  
 
Awel, jullie optreden op wechter was dik dik in orde!  
Have Phun en peist ne keer aan mij ;-) 
 
*     *     *     *     * 
 
22-07-2000 
Eric Krechting  
's-Hertogenbosch (Netherlands)  
 
Belgische engelen,  
Jullie CD is fantastisch. Ik kende al Värttinä en Hedningarna en wist niet dat zoiets ook in het Nederlands (of 
Vlaams) mogelijk was, maar jullie CD bewijst absoluut het tegendeel. Alleen waarom zo'n vreemde naam? 
Het lijkt zo wel of jullie buren zijn van de bovengenoemde groepen! In ieder geval, ik hoop dat de volgende 
CD('s) net zo leuk (of leuker) is (zijn) als de eerste, en zal er zeker bij zijn als jullie in december Den Bosch 
aandoen.  
Tot ziens (horens!). 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2000 
Luk  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hee psst, hebben jullie ook gezien hoe Susanne Vega verbleekte in de schaduw van Lais' optreden? 
Volgend jaar hoofdpodium wat mij betreft, en niet voor 20u!  
Ik stond quasi naast jullie "Hemelse Drie". Ik tussen het volk, jullie in de front-stage. Maar waarom stonden 
er twee van jullie romantisch te worden, terwijl de derde er helemaal alleen bij stond?  
In elk geval een spetterende proficiat voor jullie optreden, maar blijf samen, ook buiten het podium en de 
studio, blijf elkaar trouw... Zolang er niks tussen jullie kan komen, zullen jullie blijven groeien!  
Laat de wereld maar eens poepie ruiken, want jullie bewijzen dat Belgische meisjes WEL kunnen zingen! (in 
vgl met schandvlekken als K3 en dergelijke).  
Groetjes en tot later. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-07-2000 
Taghon Toon | http://www.bmcgaw.com  
Manhattan (United States)  
 
Niets is plezanter dan een cd van Lais te laten spelen in je auto, terwijl je 's nachts in Manhattan over de 
Brooklyn Bridge rijdt! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2000 
Iris Schoenmakers  



Lier (Belgium)  
 
Laïs, jullie waren fantastisch op T/W 2000 !!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2000 
Tomte  
Strasbourg (France)  
 
I am glad that you exist.  
Een wonder!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2000 
Nanou  
Boortmeerbeek (Netherlands)  
 
Wou gewoon eventjes meedelen dat ik enorm genoten heb van jullie concert op Werchter!  
Proficiat! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2000 
J®Y  
 
 
Laïs  
trouw met mij, gij alledrie,  
zing me wakker, ied're dag,  
vrouw met mij, mijn hart van brie,  
kussen zal ik, als ik mag,  
mijn benen slap, als ik u bezie,  
wachten zal ik, tot die dag. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2000 
Wilfried Speelmans  
Borgerhout (Belgium)  
 
Vooral de sprankelende originaliteit boeit me in jullie muziek. Een nieuwe lente, een nieuw geluid.  
Doorgaan! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2000 
De Brabander  
Dudzele (Belgium)  
 
Ik heb Laïs leren kennen door mijn ex-lief.  
Ik ben blij dat ik met hem heb gevrijd, want nu heb ik Laïs leren kennen.  
Het is een mega groep.  
Ik heb het aan de klas voorgesteld, en ze vonden het ook fantastisch. 
 



*     *     *     *     * 
 
26-06-2000 
Eveline van Beem | http://kiss.to/eevee  
(Netherlands)  
 
Hallo,  
Ik vind Lais echt supergoed. Ze zingen echt heel mooi. Mijn vriendinnen en ik zingen zelf ook wel eens iets 
van Lais. Ga zo door!!  
Veel liefs, EvelinE.  
p.s. Leuke, mooie site!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2000 
E d  
(Belgium)  
 
Ik vind da jullie da goe doen. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2000 
Will Creemers  
Weert (Netherlands)  
 
Het optreden op Pinkpop was heel goed.  
Weet iemand trouwens wat de titel van het laatste nummer was dat op pinkpop werd gespeeld? Evt. 
reacties via mijn email adres... 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2000 
Wim  
Kontich (Belgium)  
 
Enkele jaren hoorde ik jullie voor het eerst op tv na jullie optreden in Dranouter. Toen ik erachter kwam dat 
jullie dit jaar een cd uitbrachten en jullie bovendien op Werchter kwamen heb ik die cd direct gekocht.  
Proficiat!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2000 
Bram Van Oost | http://ortproductions.cjb.net  
Waregem  
 
Ik denk dat je op chat.dma.be #Route een volledige fanclub zult vinden :)  
Luv y'all, c u on Werchter 2000 BackStage ! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2000 
Anneke Petersen  
Putten (Netherlands)  
 
Ik heb jullie op Pinkpop gezien...  



In een woord, briljant!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2000 
Phaedra & Arno  
 
 
Zwoele stemmen en sensuele muziek!  
Toch een suggestie : waarom treden jullie niet blootsvoets op? Dit zou perfect jullie imago aanvullen! 
Gewoon doen!  
Groeten van Phaedra & Arno. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2000 
Gav Davenport | http://www.hekety.com  
Sheffield (United Kingdom)  
 
Good luck with everything!  
Loved the album - it would be great to see you at a UK festival in the future.  
Keep up the good stuff! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2000 
Céline Malisse  
Izegem (Belgium)  
 
Laïs is gewoon super!  
Heb je hun CD al gehoord? Echt Iers!!  
Je zoudt direct beginnen dansen... 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2000 
Bob Debrouwere  
Tielt (Belgium)  
 
Ge zijt drei vreed geestige meiskes en under gezang is vreed wel. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2000 
Demitri  
Hoogeveen (Netherlands)  
 
Ja, Pinkpop was echt heel gaaf bij jullie...  
Een kameraad is nu fan en eerst moest hij er niets van hebben.  
Ga zo door, de volgende cd is van mij! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2000 
Guido  
Eindhoven (Netherlands)  



 
Ik heb Laïs zondag op Pinkpop gezien en het klonk fantastisch! Het was de eerste keer dat ik ze live hoorde, 
maar de eerstvolgende keer als ze in de buurt zijn ga ik zeker weer!  
In een woord: Schitterend! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2000 
FOO  
Enschede (Netherlands)  
 
Waah - jullie waren echt super tof tijdens het optreden op PinkPop. Kreeg gewoon kippevel - tot FolkWoods.  
En zit te popelen op jullie nieuwe cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2000 
Jan Bontje, dichter-columnist | http://://users.pandora.be/evds/jabo100.htm  
Spijkenisse (Netherlands)  
 
Op 23 september 2000 komen jullie naar Spijkenisse! Uiteraard hebben wij al plaatsen gereserveerd want 
dat concert willen wij niet niet missen.  
Verder is het fantastisch dat jullie internationale carriere steeds grotere vormen aanneemt. Maar... blijf 
jezelf, blijf trouw aan jezelf en blijf trouw aan je 'muziekidealen'!! Veel succes en tot ziens in september! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2000 
Nele Geerts  
Berendrecht / Antwerpen (Netherlands)  
 
Jullie zijn zo fantastisch!!! Gisterenavond in Hilvarenbeek waren jullie zoals gewoonlijk op z'n best. Ik kan 
niet wachten tot volgende keer!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2000 
Nanda  
Goirle (Netherlands)  
 
Jullie waren harstikke goed, gisteren op elastiek, ik hoop dat jullie snel weer hier in de buurt komen!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2000 
Kim  
Pellenberg (Belgium)  
 
Fantastische muziek gewoon, doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2000 
Maarten Jaspar  
(Netherlands)  
 



Ik heb jullie al 2x live gezien en het was echt geweldig. Laatste keer in Zwolle rockten jullie behoorlijk!  
Ik kan niet wachten tot jullie weer een beetje in de buurt komen. Spanje en USA zijn zo ver weg, he?! :o( 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2000 
Tine Verwilligen  
Stekene (Belgium)  
 
Ik vind de eerste cd van jullie echt SCHITTEREND !!!!!!  
Ook luisteren nu mijn vriendinnen naar Laïs. Ze wisten niet wat ze hoorden!!  
Veel succes met de volgende cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2000 
Sven De Guise  
Leuven (Belgium)  
 
Al negen jaar zit ik in de volksdans- en volkskunstwereld, en wat jullie betekenen voor de volkskunst is 
onbeschrijflijk. Jullie zijn het beste dat de volksmuziek ooit is kunnen overkomen.  
Bedankt voor de prachtige muziek die jullie brengen en doe nog lang zo voort!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-2000 
Pierre-Yves Catta  
Chambéry (France)  
 
After listening to you on the french radio France Inter on a March 1999 night, I was extremely surprised by 
your voices and I started to seek for your album everywhere.  
Finally, I found it and I confirmed what I felt on this night.  
The only thing I have to tell you is: Thank you and Continue what you started to do.  
Congratulations!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2000 
Philippe Juillot  
St. Andrä-Wördern (Austria)  
 
Des voix merveilleuses pour une musique folk d'une excellente qualité. Même sans comprendre les textes 
en flamand, c'est un régal pour l'oreille.  
Continuez ainsi. A quand le prochain CD ?  
Bravo aussi pour le site internet très clair.  
 
(Prochain cd pour octobre 2000 - mt) 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2000 
Kendy Smits  
Overijse (Belgium)  
 
Jullie zijn echt mega goed. Een vriendin van me had de cd overgenomen voor mij op cassette, maar niet 
lang erna heb ik de cd zelf gaan kopen, want mijn cassette was helemaal versleten!  



Doe nog heel lang zo verder en ik wacht vol ongeduld op de nieuwe cd.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2000 
Seppe  
(Belgium)  
 
Klopt het dat jullie in juli op het Vancouver Folk Festival gaan spelen??  
Groeten.  
 
(Ja, dat klopt. Het optreden kadert in een tournee door USA en Canada - mt) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2000 
Greet  
Aalst  
 
Ik had nog nooit van Laïs gehoord, tot op de VDS-stage voor speelpleinwerking. 't Smidje was het stagelied, 
het viel direct in de smaak.  
DOE ZO VOORT! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-2000 
Lotte Van den Dries  
Lennik (Belgium)  
 
Waaaaw, ik vind dat jullie echt fantastische stemmen hebben!!!  
We hebben zelfs voor onze grootouders een nieuwe tekst op "'t Smidje" gemaakt met onze hele familie.  
Ik wou alleen nog eens vragen wanneer jullie op het festival 2002 in Gooik optreden? We wachten vol 
ongeduld.... 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2000 
Joris Van Droogenbroeck  
Aaigem (Belgium)  
 
Ik vind Laïs een wreed goeie groep en ik heb al eens een optreden van ze gezien.  
Hun nieuwe cd zal vast de moeite waard zijn.  
(Proficiat met deze prachtige website. Nog nooit zo'n goede site gezien over een folkgroep !!! Nog veel 
succes en doe maar verder!!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2000 
Tim 'Koder' Aerts  
Overijse (Belgium)  
 
Laïs zorgt er, samen met andere Belgische wonderen zoals bijvoorbeeld Arid, voor dat ons muzikaal 
Vlaanderen wat meer respect krijgt! THIS IS WHAT I CALL QUALITY!!  
Laïs is, wat mij betreft, een van de hoofdacts op T/W 2000. Ik kan nauwelijks nog wachten !!) 
 



*     *     *     *     * 
 
15-04-2000 
Saitam  
Maldegem (Belgium)  
 
Laïs is de max. Mega zang.  
C u on Werchter 2000. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2000 
Marjolein | http://home2.freegates.be/purpel  
Poperinge (Belgium)  
 
Hallo ... Toen ik jullie voor het eerst zag op Dranouter, besefte ik nog niet wat Laïs voor me kon betekenen... 
Toen ik de cd kocht, heb ik ontdekt wie jullie echt waren, en ontdekt dat ik niet meer zonder Laïs kan !!!!! Ik 
hoop dat ik bij jullie volgend concert erbij mag zijn, want ik kan jullie niet meer missen !!!!!!!  
Dit is ook de reden waarom ik samen met Noor D'Heere, Elise Lardeur en Charlotte Merlevede een werk 
van jullie heb gemaakt, dat nu te bewonderen is op mijn site, allee een deel toch al!. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2000 
Grietkin Deroo  
Westouter (Belgium)  
 
Het is gewoon prachtig hoe jullie zingen! Ik hou erg van jullie muziek en zing die muziek ook graag, omdat er 
zo veel leven in zit en omdat de melodieën zo verfrissend zijn! (Annelies, je geeft nog niet zo slecht stages. 
Kun je haar dat zeggen aub? Mischien zouden jullie eens tesamen een stage kunnen organiseren?)  
Ik zou zeggen, Laïs, doe zo voort zoals je nu bezig bent, want zo gaat het goed!!!!!!!!!!!!  
Groetjes, Grietkin. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2000 
Dimi Brosens  
Kalmthout (Belgium)  
 
Even om te melden dat ons Annelies het nog steeds heel goed maakt op vakantie in Argentinië.  
En aan iedereen die dit leest, vertel a.u.b. iedereen over deze prachtige site.  
Groeten Dimi. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2000 
MissyMel  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hoi Lais, dat jullie muziek prachtig en origineel enzo is moet ik jullie niet meer vertellen, het gastenboek 
staat er vol van.  
Kunnen we jullie dit jaar weer op Dranouter bewonderen? 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2000 



Stijn Platteeuw  
Wijtschate (Belgium)  
 
Toen ik op het folkfestival van Dranouter rondliep, hoorde ik plotseling drie fantastische stemmen. Ik ging 
onmiddellijk kijken om te zien wie het was. Inderdaad: het was LAÏS. Het optreden en de muziek waren 
ronduit schitterend.  
Bij deze wil ik jullie daarmee ook nog feliciteren (beter laat dan nooit). Na het optreden ben ik dan ook 
onmiddellijk de CD gaan kopen.  
Ik geef jullie maar één tip voor de toekomst: doe gewoon zo voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2000 
Lore George  
De Panne (Belgium)  
 
Hoi allemaal. Ik heb nog maar een week jullie cd en ik ken nu al een liedje vanbuiten. Zelfs m'n vader vindt 
jullie fantastisch. Ik weet niet hoe het komt maar zelfs mijn school is heel erg veel fan van jullie. Sinds jullie 
hebben opgetreden in Koksijde, zijn er toch veel fans bijgekomen. Allé ik laat jullie maar en tot weerziens!!!!!  
lorexxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2000 
René Bottier  
(Belgium)  
 
Hele mooie site, prachtig werk, doe zo verder en laat vooral je slaap niet, he collega.  
*     *     *     *     * 
 
24-03-2000 
Tessa Borgonjon  
Brugge (Belgium)  
 
Ik heb nog maar net jullie muziek ontdekt en ik denk dat ik er nu al aan verslaafd ben.  
Ik heb het voor de eerste keer gehoord toen een klasgenoot van mij eens een liedje liet horen op zijn 
walkman en ik was verkocht. Ik hou voornamelijk van 'Zeven steken' en van ''t Smidje'. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2000 
Samuel Stockman  
Moorsele (Wevelgem) (Belgium)  
 
Ik zag gisterenavond (11 maart) jullie optreden in het Cultureel Centrum Guldenberg te Wevelgem en ik 
vond het echt een concert om nooit te vergeten. De samenkomst van jullie schitterende stemmen met de 
zeer goede muzikanten heeft me enorm aangetrokken en ik wacht vol spanning om jullie nogmaals bezig te 
kunnen zien en horen.  
Veel succes en doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2000 
Sien Deroo  
Ieper (Belgium)  
 



Laïs vind ik mooie, natuurlijke en kalmerende muziek. Zowel mijn zussen als mijn ouders genieten ervan als 
jullie CD wordt afgespeeld. Ben ik zenuwachtig voor een SB of zo en kan ik daardoor niet slapen, met Laïs 
val ik dan maar al te graag in slaap. Ik zou zeggen doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2000 
Anastasiya  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hi, I heard your song "zeven steken" and I think you have talent in singing and lyrics. I am from Ukraine and 
we don't have your music there...My sister went to your concert and I was very jealous of her. But, soon I will 
learn to speak better dutch and I will come to your next concert...  
You will have fans from a lot of countries! Ik wens veel geluk jullie!!! Tot ziens...! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2000 
Leen Nouws  
Kalmthout  
 
Ik vind het een hele mooie site en je moet zeker voort blijven doen.  
Ik ben trouwens het buurmeisje van Nathalie Delcroix. Tof hé. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2000 
MissyMel  
Antwerpen (Belgium)  
 
Laïs, jullie waren geweldig in de Arenbergschouwburg!!! De nieuwe nummers waren erg mooi, Tina Vieri 
was mijn favoriet.  
Bedankt voor de handtekeningen op de poster en het kaartje, en voor de mooie herinneringen!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2000 
Walter De Laet  
Lier (Belgium)  
 
Optreden Arenberg : perfect. Playlist verstandig uitgebouwd. Technisch probleempje : professioneel 
opgelost.  
Jullie cd had ik al maanden gekoesterd, maar dit live-optreden slaat alles !!  
Onze hele familie kijkt uit naar een volgende !! Aangename en charmante aanpak bij het podium na het 
optreden. Jullie leven voortaan in ons hoofd en in ons hart.  
Nog één keer : SCHITTEREND !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2000 
Sarah  
Antwerpen (Belgium)  
 
Laïs, waarom moet ik zo lang wachten? Het is dinsdag en jullie komen donderdag pas!  
I can't wait... 
 



*     *     *     *     * 
 
06-03-2000 
Andreas Nys  
Antwerpen (Belgium)  
 
Fjieeeeeeeew! Baf! Ik val gewoon achterover van jullie muziek! Echt euh... Ik ben gewoon sprakeloos... 
Ja,dan zal ik het maar zeggen zeker. Jullie muziek is echt fantastisch!!! (Ik heb er geen woorden voor...) 
Echt kei neig!!!  
Doei!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-03-2000 
André Cypers  
Lummen (Belgium)  
 
Veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-02-2000 
Michel Bolloré  
Kemper (Bretagne) (France)  
 
Votre musique est très belle ! Je suis Breton et j'adore les peuples d'Europe. Votre musique (ethnique) est 
merveilleuse. Vous avez su marier une langue magnifique à une musique merveilleuse.  
J'ai vu le disque à Quimper, je ne connaissais pas un morceau, et... j'ai été ravi. Merci ! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-02-2000 
Dorien Pelckmans  
 
 
Jullie waren kei goed in Malle!!! Ik vind jullie muziek echt zalig. Ze overdrijven niet met te zeggen dat jullie 
engelenstemmen hebben. Ik kijk volop uit naar jullie nieuwe C.D.!!! Dat liedje over die schoenen is kei tof! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-02-2000 
Mathie Neven  
 
 
Ongelofelijk goeie site, knap opgezet, snel, wat wil je nog meer?  
En dan Lais ... gewoon het einde 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-2000 
Cytherea  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hoi Lais,  
Ik vind dat jullie eeuwige muziek hebben, als dat het goede woord is. Mensen als Britney Spears doen het 
goed in dancings enzo, maar na 2 maanden zijn ze uit de belangstelling. Lais BLIJFT goed, zelf na het voor 



de tienduizendste maal beluisteren van julie cd en Min Morfar proberen mee te zingen.  
Bedankt, Lais, voor jullie prachtige muziek. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2000 
Trui Chielens  
 
 
Ik wil gewoon even laten weten dat Lais prachtig werk doet en...  
Kun je ze persoonlijk feliciteren???  
 
(persoonlijke felicitaties overgemaakt - mt) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2000 
Raph Engels  
Middelkerke (Belgium)  
 
Ik was al betoverd tijdens jullie optreden in Leffinge, in Koksijde was het zo mogelijk nog beter. Ook de licht 
gewijzigde arrangementen bij sommige nummers waren schitterend. Ook viel me op dat jullie minder 
statisch op het podium stonden, wat de sfeer in de zaal zeker mede deed ontploffen. Samen met Kadril zijn 
jullie al een vol jaar m'n dagelijkse 'oor-kost', ik kijk vol verwachting uit naar de volgende CD.  
Laïs, BEDANKT EN VEEL SUCCES! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2000 
Meza  
Essen (Belgium)  
 
Dit is de Meza van de Schaduwjagers Ik respecteer jullie muziek ten zeerste (ook omdat jullie afkomstig zijn 
van mijn streek) En euh... wie weet checken jullie binnenkort wel eens de Schaduwjagers (Nederhop = 
Nederlandstalige Hiphop). Groeten.  
Meza Schaduwjagers@dezolder.be (jaja de zolder = jeugdhuis uit jullie buurt). 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2000 
Jan Smit  
Emmen (Netherlands)  
 
Ik had niet gedacht dat jullie zo snel bij mij in de buurt zouden optreden. Ik heb jullie gezien in Zwolle vanaf 
rij 1 en ik heb erg genoten. Het was voor een klein maar enthousiast publiek. En ik weet zeker dat het 
publiek alleen maar zal groeien.  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2000 
May Van den Heuvel  
 
 
Kunnen jullie de partituren van jullie muziek vrijgeven, aub? 
 



*     *     *     *     * 
 
04-02-2000 
Sarah  
 
 
Wanneer kan ik jullie nieuwe CD verwachten? Ik ken de debuut-CD al van buiten! 
 
(nieuwe cd voor oktober 2000 - mt) 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2000 
Sofie Carlier  
 
 
Hele toffe site ! Ik ben fan van Lais en ik ken ze pas een week.  
Ik ben naar hun concert in de academiezaal in St-Truiden geweest en ik heb dadelijk de cd gekocht. Nu ben 
ik zot van hun muziek !! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2000 
Yoeri Severy  
Sint-Truiden (Belgium)  
 
Ik kom net van een concert van Laïs uit de Academiezaal. Geweeeldig was het...moet zeggen dat ze d'r wat 
van konden...En enthousiast als ik was ging ik thuis meteen op zoek op internet, misschien kon ik wel een 
website voor het trio maken... 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2000 
Bob White  
New England (United States)  
 
Someone at Den Horinck te Asse-Zellik mentioned the name of your group. Hauntingly beautiful harmony! 
Loved your samples. Can't wait to get to Belgium in March. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2000 
Lisa  
 
 
Amai, al zoveel goeie kritiek over jullie gehoord dat ik razend-benieuwd werd naar jullie site. Spijtig genoeg 
kon ik om één of andere reden geen muziek beluisteren. 'k Heb wel al enkele liedjes van de CD gehoord en 
- echt waar - 't was fantastisch!!!!  
Keep on singin'. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2000 
Didier Ruysschaert  
Avelgem (Belgium)  
 



Waar is de tijd dat we jullie aan het station van Kortrijk op een vrijdagnamiddag kwamen afhalen voor een 
studiogesprek in "Backstage" van de lokale radio te Avelgem.  
Proficiat Laïs, jullie staan waar jullie horen, aan de top. Fantastische full CD en leuke site. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2000 
Jürgen Vanvlasselaer  
 
 
Heb jullie net bezig gezien in "De Laatste show" op de VRT... Was zo onder de indruk dat ik direct de full CD 
heb besteld....  
Nog veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2000 
Sarah  
Nieuwpoort (Belgium)  
 
Ik heb gisteren jullie C.D.gekregen en ik luister er dag en nacht naar (mooiste liedjes: "De wereld vergaat" - 
"Barbagal" - "'t Smidje" - "Isabelle"). Op m'n school in Nieuwpoort kent zeker 70 % jullie muziek en kennen 
we alle liedjes van buiten. Kom volgend jaaar please terug naar Leffinge Leuren! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2000 
Hans Stalenhoef  
 
 
Wat ziet "de Wereld van LAIS" homepage er goed uit zeg. Bijna net zo mooi als de stemmen van de dames 
klinken. LAIS mag van mij binnenkort weer in of rond Amsterdam een optreden geven, dan ga ik er zeker 
weer heen! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-01-2000 
Luis Carlos  
(Brazil)  
 
Hi,  
My name is Luis Carlos Pavan. I'm one of Brazilian musicians of a group called Gargântua. We work 
composing songs for Silent Movies. Research in music and new groups around the world for a radio 
program here in Brazil. I'm talking with you because I appreciate your work. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2000 
Jan Smit  
Emmen (Netherlands)  
 
Aan de lekkere stemmen van Lais, Ik heb jullie 1x gehoord op radio 2 in nederland op de terugweg van een 
concert van LIVE met het liedje "de wereld vergaat". Direct geprobeerd de cd te kopen, valt niet mee in 
nederland, ik heb het via internet besteld. Ik vind het prachtig dat oude muziek zo vernieuwend kan zijn. Het 
was voor mij alweer lang geleden dat ik kippevel gekregen heb van muziek. Dank-jullie-wel. Nu zag ik ook 
dat er een single uit is (geweest) met "de ballade van boon" is deze nog verkrijgbaar? of komt deze op de 



volgende cd? Jullie zouden ook niet misstaan met een mooi theaterconcert bij mij in de buurt. Emmen is 
namelijk Noord Nederland. Trouwens, nu heb ik ok het nummer gevonden wat op mijn crematie gedraaid 
kan worden en dat is "de wereld vergaat". Veel succes en ik wacht op het nieuwe album.  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-01-2000 
Missymel  
Antwerpen (Belgium)  
 
Mensen, er staan fouten op jullie site: bij de tekst van " 't zoutvat' staat er het volgende: " en pier en trijn heel 
vrolijk zijn bij bassen en bij fluiten" maar naar mijn weten moet er niet fluiten maar luiten staan.  
'Nooit kan ik iemand plezieren' moet 'nooit kan ik iemand beschinken' worden  
'Doet uw pottekes en pannekes bijeen.' moet 'Roept al uw pottekes en pannekes bijeen' worden  
'En ga ik rusten in het duister graf' zou volgens mij 'En ik ga rusten in een duister graf' moeten zijn.  
Check it pls! Merci. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-01-2000 
Sarah  
Nieuwpoort (Belgium)  
 
Hey Laïs, Ik ben één van die twee meisjes die om een handtekening komen vragen zijn op 
19.september.1999 op Leffinge Leuren. Ik vind jullie keeeiiiii tof En zal er zijn in Koksijde!  
Daaaaaaaaaaag. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2000 
Sanne  
(Netherlands)  
 
Erg goed, jullie CD. Ik moest vooral erg lachen om het vergaan van de wereld :-) En natuurlijk kijk ook ik nu 
al uit naar jullie nieuwe CD. Duurt het nog lang? Komen jullie ook een keer boven de grote rivieren zingen, in 
Utrecht of zo?  
Groetjes.  
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2000 
Cytherea  
Antwerpen (Belgium)  
 
Ik ben zo gelukkig!!!!! Ik heb, na lang zagen en mijn ouders treiteren, ticketten voor Lais kunnen 
bemachtigen op 09/03/2000 in de Arenbergschouwburg in Antwerpen.  
Ik zal erbij zijn! Ik ken de CD al zowat vanbuiten...  
Bedankt Lais, dat jullie naar Antwerpen komen!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-1999 
Magalie  
 
 



De cd van Laïs brengt elke dag leven in huis!!  
SUPER! Spijtig dat de kaarten van jullie optreden in Lint zo snel uitverkocht zijn!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-1999 
Liesbeth Pockelé  
Essen (Belgium)  
 
Proficiat Laïs, het is een prachtige CD! Spijtig genoeg konden we in de Rex niet meer binnen omdat het 
uitverkocht was, maar de volgende keer komen we zeker.  
De beste wensen voor het jaar 2000! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-1999 
Pascal  
Wuustwezel (Belgium)  
 
Dankzij iemand die enorm veel voor mij betekent kreeg ik onlangs jullie CD te horen...Ik stond versteld van 
de hemelse stemmen die tot mij kwamen en ben haast evenveel van deze prachtige muziek gaan houden 
als van haar..! Maak snel werk van de nieuwe CD !!!  
En, Peggy...Bedankt..! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-1999 
Nico  
Heusden (Belgium)  
 
Tijdens deze trieste, donkere dagen gesust worden door drie zalige stemmen voelt enigzins verwarmend 
aan. Tevreden zeg ik jullie: dankjewel! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-1999 
Kurt  
Pajottenland  
 
Dranouter '99 was een verrassing. Jullie waren een openbaring.  
Tot in Wemmel 2000 
 
*     *     *     *     * 
 
14-12-1999 
Jan Kimpe  
Kortemark  
 
LAÏS I LOVE YOUR MUSIC 
 
*     *     *     *     * 
 
14-12-1999 
Peter Ginis  
 
 



Ik geloofde niet in perfectie, nu wel. Ongelooflijk goed. Deze cd is het beste wat ik gehoord heb in de laatste 
10 jaar. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-12-1999 
Herman Mertens  
Kalmthout (Belgium)  
 
Laat mijn tranen breken van ontroering.  
Als engelen tot mij zingen.  
Is mijn hart zo groot.  
Stemmen voor altijd in mijn hoofd.  
 
Echt genoten op het concert van 7 november te Essen. Dank U dames. Ik wens U nog veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-1999 
Blurk  
Sweet Old Limburgia (Belgium)  
 
Aan de leden van Lais:  
Bedankt voor hun fantastisch optreden in het cultuurzaaltje van Hechtel-Eksel. Ik hoop dat de nieuwe CD er 
snel zal zijn. Als alle songs zo goed zijn als het nieuwe werk dat ik te vrijdag heb gehoord, dan is er voor Lais 
een hele mooie toekomst weggelegd.  
Aan de webmaster:  
Deze site is er echt op vooruit gegaan, doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-1999 
Ricky per W en Bart Vön Braedt  
Mars  
 
Rockers door de eeuwen heen (...)  
 
Roer nu die onberoerde snaar  
Schudt met dat vuile lange haar  
Jij daar muzikant die van vrijheid leeft  
En enkel warmte en genegenheid aan prinsessen geeft  
 
In deze wereld van razende verkoop  
Is er nog maar weinig hoop  
Om ons dierbaar vaderland te dienen  
Het misbruik na halftienen  
 
(Uit Avondmonden, 1999) 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-1999 
Hilde  
Buggenhout (Belgium)  
 
Ik vind dat jullie niet te veel met begeleiding moeten zingen.  



Ik hoor jullie liever a capella, zoals in het begin 
 
*     *     *     *     * 
 
18-11-1999 
Waso De Cauter  
Overal  
 
Hoi ! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-1999 
Diederik De Clercq  
 
 
Fantastische CD, fantastisch optreden (Oudenaarde vorig jaar).  
Kom alsjeblieft nog eens terug naar de streek met nieuwe adembenemende nummers!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-1999 
Jan Bontje, dichter columnist  
Spijkenisse (Netherlands)  
 
Hemelse stemmen. Prachtige muziek. Ik hoop dat jullie nog VEEL MEER moois maken.  
Complimenten! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-1999 
Therese Hultman  
(Sweden)  
 
I really like your page! I love Lais music but unfortunately I haven't gotten their album yet. (It does not exist in 
Sweden). I wonder when Lais is gonna expand in other countries, I think they could have a market.  
Thank you for the lovely site where I can find all the songs. This is my only chance..... Unfortunately I'm not 
that good at Dutch, but It's really good that you're making a translation. I'm looking forward to see what 
comes next. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-1999 
MissyMel  
Antwerpen (Belgium)  
 
Weten jullie soms waar de single van "de ballade van boon" te vinden is? In de fnac verkopen ze enkel 
singles uit de top-20, maar ze vinden jullie niet goed genoeg daarvoor. Alvast bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-1999 
Marie  
Grembergen (Belgium)  
 
Meiskes van Laïs, ik ben vrijdag in Dendermonde komen zien, en het was echt goe. ik heb genoten van jullie 



stemmen. Wellicht komt het er nog wel eens van.  
Zeg, Jorunn, heb je ons 'cadeautje' gekregen van Hans ??? 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-1999 
Ipsita Mertens  
Kalmthout (Belgium)  
 
Ik hou van jullie stemmen en jullie zingen zo mooi samen. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-1999 
Stijn  
 
 
Laïs, ik vind u schitterend. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-1999 
Mel  
Antwerpen (Belgium)  
 
I just want to say ... LAÏS ROCKS!!  
I love your music, and although I couldn't make it to Dranouter this year, I will certainly come to your concert 
in Antwerp (in March)... 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-1999 
Kris Van Aerschot  
 
 
Ik hou van jullie muziek.  
Jullie zingen op een wonderbaarlijke manier met veel enthousiasme. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-1999 
Johnny Delcroix  
 
 
Prachtig optreden te Gent op 25/10/99.  
Muziek leren kennen door film vergeten straat.  
Ik kijk al uit naar de nieuwe cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-1999 
Tine Simoens  
Brugge (Belgium)  
 
Proficiat, Lais! Wat jullie met muziek doen is zalig hemels, en inspirerend!  
Doe alsjeblieft zo verder, jullie hebben pit en weten wat jullie willen.  



In de zomer van '99 op Dranouter heb ik jullie muziek leren kennen en nu kan ik niet meer zonder jullie 
teksten.  
Ik wens jullie nog heel veel succes toe in de toekomst, laat van je horen! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-1999 
Herman  
 
 
Laïs een passie Voor stemmen - Niet voor lijven 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-1999 
Stefan Timmermans (Fluxus)  
 
 
Ik hoop dat 'rare gasten' ook in 't gastenboek mogen. Beste Laïs, ik heb van bij het prille begin (Barbagal in 
Gooik, prehistorie) gevoeld en stiekem gewild dat jullie heel veel mensen zouden verwarmen en verbazen 
met jullie stemmen.  
Desalniettemin kwam dit scenario zelfs in mijn stoutste dromen amper op.  
Een dikke proficiat met de gouden plaat en dat de muze jullie nog lang moge bezwangeren!!!  
P.M. de proficiat geldt ook voor Bieke en de directe verwanten. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-1999 
Gunter Bauweraerts  
Nieuwmoer (Belgium)  
 
Alles geven, dochterke ! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-1999 
MissyMel  
Antwerp (Belgium)  
 
Very cool site, I always wanted the text of 'min morfar', I finally found it !!! Thanx a lot. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-1999 
Hans Lauryssens  
Westmalle (Belgium)  
 
Al een paar keer nummers van Laïs op de radio gehoord. Dus uiteindelijk de CD gekocht.  
Waauw, waauw, waauw, 'k was er echt van gepakt. Stommeling die ik was, 'k had de CD al veel vroeger 
moeten kopen. Proficiat! geslaagd debuut vind ik, blijven verder doen.  
Een veel te laat bijgekomen fan.  
 
*     *     *     *     * 
 
01-10-1999 
Jack Warner  



Subiaco (W. Australia)  
 
Dear All - I present a 2 hour folk and acoustic radio show here in Australia and saw your website on the 
pages of the net, I am always on the lookout for new material or artists to air to my listeners and was 
wondering if you could mail me a copy of any of your cds to play on my show? I look forward to hearing from 
you. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-1999 
Harald  
 
 
Van harte proficiat met uw prachtige site van Laïs. Wij hopen dat deze nog lang blijft bestaan. Een Laïs-fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-1999 
Karin Eckerberg  
(Sweden)  
 
I first found out about Laïs through a news-show in February. I loved their sound immediately! Fortunately, I 
recorded it, and I've been playing it over and over again. A couple of months later I started searching a bit on 
the Internet and stumbled across this marvellous homepage! Finally I could hear a bit more of their songs, 
and I love it all! I hope to be able to get their CD some day, but it seems it's not available here(in Sweden).  
I really appreciate that you've started translating this page into English, which, to me, is far easier to 
understand. Thanks for a great page! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-1999 
Janusz SMYCZ  
(France)  
 
C'est très très joli, ce que vous faites. Bravo. Quand est-ce que vous viendrez en France ? Bonne 
continuation et merci. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-1999 
Stéphane Carpentier  
 
 
I just discovered your group in FNAC in Dijon, and I find it fantastic!!! thanx for great moment you give me!! 
I will make discover your group by all my friends!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-1999 
Jan Bontje (dichter)  
Spijkenisse (Nederland)  
 
Mijn vrouw heeft jullie zien optreden op het Binnenstadsfestival in Spijkenisse. Ze was met anderen laaiend 
enthousiast en heeft jullie CD gekocht. Die hebben we samen 's nachts na jullie optreden beluisterd. (Ik kon 
dat optreden helaas niet bijwonen.) De CD is prachtig! Wat een mooie stemmen, wat een sfeer, wat een 
eerlijke emotie. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer van de partij kunnen zijn. Succes verder. 



 
*     *     *     *     * 
 
20-08-1999 
Kees Veen  
 
 
Onze complimenten voor jullie cd en toebehoren,we horen graag meer van jullie!!!!! Track 15 is zo ook wel 
leuk om te horen, wist niet dat jullie ook in het Russisch kunnen zingen, erg mooi!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-1999 
Lyle Skinner  
Winnipeg, Manitoba (Canada)  
 
My name is Lyle and I co-host and produce a radio show here in Winnipeg, Manitoba, Canada on CKJS 
Radio 810. I recently heard a track by Lais on a Folk Roots magazine complilation CD and feel that the 
music of Lais would easily fit our format We were wondering, if you are interested in having the music of Lais 
played over the "air waves" over here in central Canada. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-1999 
Hans Foekema  
Boekel (Nederland)  
 
Ik heb Laïs zien en horen spelen op Boulevard in Den Bosch. Niet alleen hun stemmen en hun liederen 
hebben indruk op mij gemaakt maar ook de (schoonheid van de) dames zelf. Ik heb het grote geluk gehad 
Nathalie en Annelies na afloop van het concert te mogen ontmoeten op het festivalterrein en heb hun toen 
gecomplimenteerd met hun optreden. Ik verheug me al op hun Lowlands-optreden. In de tussentijd zal ik 
vaak de CD van Laïs draaien. Wilt u (van een grote fan van Laïs) de hartelijke groeten overbrengen aan de 
dames (vooral aan Nathalie). 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-1999 
Ulrich Van Draege  
 
 
Ik heb lais in dit jaar al een stuk of 6 keer gezien en elke keer is het anders. Ik blijf ze gewoon prachtig 
vinden. Ik vind dat er een live cd moet opgenomen worden en zeker het liedje barbagal samen met luc 
devos want dat is gewoon fenomenaal. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-1999 
Bas Smit  
Amsterdam (Nederland)  
 
Wens de dames van Laïs namens deze Noorderbuur heel veel geluk, want ze hebben mij tot op het bot (en 
ziel) geraakt en getroffen met een van de allermooiste platen die ik ooit gehoord heb! (Ik kan me niet heugen 
dat ik iets vaker heb gedraaid dan Annelies, Jorunn en Nathalie). 
 
*     *     *     *     * 
 



11-08-1999 
Bas Smit  
Amsterdam (Nederland)  
 
JAAAAAAAA!!!!!! Mooie, gave site van de beste Zuiderburen die ik ooit gezien en gehoord heb. De laatste x 
dat ik naar Lais liep te grasduinen op het net was in februari en toen was er nog niet zo veel te vinden. 
Tjongejonge, want wat kunnen die meiden geweldig zingen! En beter nog, wat een zeldzaam mooi 
repertoire (Die zelf geschreven melodieën ontstijgen wat mij betreft ruim, zeer ruim de covers van Skinhead 
O'Connor en zelfs meneertje Brel) Helaas niet de, blijkbaar memorabele Dranouter-optredens kunnen 
bijwonen. Maar wel meer dan fantastisch genoten in Paradiso en het door hoempapageluiden-omgeven 
concert op de Parade in Den Bosch met enkele verrassende nieuwe arrangementen op een aantal liedjes 
(o.a. Min Morfar). (Ook een te gekke versie van Hedningarna song!)Over 2 weken mooi naar Spijkenisse en 
Lowlands! Goh, door die meiden voel ik me weer als een verliefde puberfan......(HEERLIJK!). 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-1999 
Martine  
Brugge (België)  
 
Goeie site, zeg ! Laïs was voor mij een extra reden om naar Dranouter te gaan en 't was machtig ! Alleen 
jammer dat ik redelijk achteraan stond waar je niets hoorde van hun bindteksten en de stille delen in het 
niets opgingen. Daarom ben ik zo verheugd dat Laïs ook naar Leffinge-Leuren komt, ik sta zeker vooraan 
deze keer ! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-1999 
Karel Bruggeman  
Kuurne (België)  
 
Ik zag Laïs op Dranouter; gewoon prachtig, ongelofelijk... wordt zeker opgevolgd 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-1999 
Rudi, Ingrid en Niels Goetschalckx  
 
 
Nathalie, Annelies en Jorunn, Proficiat. Klasse. In één woord 'Fantastisch'! Wij zijn er van overtuigd dat dit 
ook voor jullie een onvergetelijk optreden was. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-1999 
Hannes Schwarz  
 
 
Très content d'avoir trouvé votre page. J'ai entendu votre disque tout par hasard lors d'un passage dans un 
magasin FNAC à Belfort/France. Entretemps j'ai essayé de retrouver le disque en Suisse. Et en cherchant 
votre nom - ...oui je l'avais oublié - je me suis servi du net . . . et j'ai réussi. Vos chants me plaisent bien. Ils 
me rappellent Rosina de Peira (chants de femmes occitans ...des années 70). Voilà bien du succès. 
Salutations depuis la Suisse. 
 
*     *     *     *     * 
 



30-07-1999 
Stefan Erpels  
 
 
Woaauw, de site is even goed als de groep zelf. Heel overzichtelijk en uitgebreid, prachtig werk ! Tot op 
Dranouter !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-07-1999 
Othmar Loschy  
Vienna (Austria)  
 
Just got the LAÏS-cd from Wild Boar Music to sell it in my Folk-Music specialized shop in Vienna. And I have 
to say the cd is phantastic! I try to help in every way selling lots of it, and I also want to help LAÏS for a tour or 
festival-concert in Austria. Keep up the good music and I hope to hear from you as well. All the best from 
Vienna. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-1999 
Robbert  
 
 
Vandaag heb ik Laïs gezien en gehoord op het festival mundial in Tilburg. Het regende, maar de 
fantastische stemmen van Laïs deden de regen vergeten. Je werd omringd door prachtige stemmen die je 
gevoel raken. Nathalie met "in this heart" was geweldig. Zo puur en doordringend. Wat een fantastisch 
optreden. Ademloos heb ik staan luisteren. Zingt Lais nog op de Gentse feesten?? Ik hoop jullie snel weer te 
zien optreden, Laïs. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-1999 
Torsten Bogaerts  
 
 
Na al het geroem lijkt het nodeloos mijn bijdrage mee op de hoop te gooien... Laat ik alleen maar dit zeggen: 
ik was al verkocht na 4 (vier) seconden! Leuk detail: heb Laïs ontdekt in Zweden, nadat ik hun CD voor mijn 
verjaardag had opgestuurd gekregen. Housee! - Torsten Bogaerts, een Vlaming in Zweden. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-1999 
Jochen Nijs  
 
 
Toen ik Laïs een jaar of twee geleden op Radio 1 hoorde met " Warme Garnars", wist ik het direct. Deze 
groep is fantastisch. Ondertussen heb ik enkele concerten gezien en was ik ook op de CD-voorstelling, en 
mijn liefde voor Laïs is nog gegroeid. Doe zo verder Laïs! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-05-1999 
Laura Waals  
 
 



Dag Laïs. Ik was afgelopen vrijdag 21 mei bij jullie concert in de AB. Het was ZAAAAAAAAAAAAALIIIIIIIIG. 
BèèèèèèèèèèèèREMAF, COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PRACHTIG 
ENZOVOORT. Maar vooral PRACHTIG GEZONGEN. Ik heb er ECHT VAN GENOTEN en hoop dat jullie 
nog LANG VERDER ZULLEN ZINGEN. - Laura Waals, 13 Jaar en een paar dagen, een trouwe fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-1999 
francis van den Dam  
 
 
Ik ben jorunn. Niet in real life, maar in virtual. In de digitale stad Amsterdam (www.dds.nl) ben ik in de bruine 
kroeg nu intussen meer dan 3 jaar bekend en befaamd als jorunn. Jorunn is mij heilig. Jorunn ben ik. Lais 
vind ik zo goed dat ik bereid ben mijn jorunn op te geven. Als Jorunn ooit eens een bezoekje wil brengen aan 
mijn kroeg (ivl) dan is zij jorunn en stap ik opzij en buig diep. Grote klasse! - liefs, jorunn. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-1999 
Lise Bridts  
 
 
Prachtig concert in de AB ! Dichter bij perfectie komen is onmogelijk. En met het hemdje van Roland was de 
grappige kant ook alweer een feit. Laïs is hemels. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-05-1999 
Wouter Vandenabeele (Ambrozijn, Olla Vogala, Trio Viool)  
 
 
Hallo. Bij deze wil ik je nog eens feliciteren met je website, er staat echt wel veel op, zelfs over de 
volksmuziek in het algemeen. Het is echt tof. Ik begin hem meer en meer te gebruiken voor info en hem ook 
door te geven aan andere geïnteresseerden. Ik hoop dat je site niet tijdelijk is en nog verder uitgebreid 
wordt. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-1999 
Bernard Jacobs  
 
 
De CD van Laïs is voor mij (oud koorzanger) inderdaad een verbluffende revelatie. Heel graag had ik de 
stemzetting van het prachtige "In this heart" verkregen. Ik kijk uit naar de volgende CD. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-05-1999 
Cäcilia van Maris  
(Nederland)  
 
Per toeval heb ik Laïs in maart voor het eerst gehoord in maart in het tv-programma van Hanneke 
Groenteman. Ik was zo onder de indruk van de groep en hun stemmen dat ik meteen de CD wilde kopen. 
Dat bleek echter niet zo simpel. Niemand hier in NL kende de groep. Via een muziekwinkel kon ik de CD 
uiteindelijk toch bestellen en pas na 3 lange weken wachten had ik hem in huis. Inmiddels is de CD al grijs 
gedraaid. Toen heb ik de Internetpagina ontdekt en regelmatig ga ik kijken of er iets nieuws op staat, zeker 



wat betreft concerten. Zo kwam ik er ook achter dat Laïs in Paradiso optrad. Met mijn vriendin, die inmiddels 
ook heel erg enthousiast is over Laïs, zijn we er heen geweest. Het was inderdaad jammer dat er niet zoveel 
mensen waren. Maar hoe vaker Laïs in NL optreedt, hoe bekender ze zullen worden en hoe meer fans er 
zullen komen. Zelfs mijn dochter van 10 jaar vindt het geweldige muziek! Ik hoop dus dat er gauw weer een 
concert zal zijn in Amsterdam, ik kijk er echt heel erg naar uit. Succes, meiden. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-1999 
Dany Guilam  
 
 
Dit is de mooiste plaat die ik de laatste jaren heb aangekocht. Doe zo voort, want beter kan nauwelijks. Een 
tip: luister eens naar de teksten van de groep RUM. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-1999 
Tom Masselin  
 
 
Zalig, met één woord! Zalig is die groep. De muziek is om van weg te dromen of om zich te pletter op te 
folken, ik houd er enorm van. Jorunn, Annelies en Nathalie, doe zo voort, blijf goede muziek maken en veel 
geluk op het folkfestieval van Dranouter! Mijn vrienden zijn ook gewoonweg zo zot als ik van Laïs! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-04-1999 
ANNELIES ( LAÏS)  
 
 
Vannacht zijn we teruggekomen van een enorm plezante 2-daagse in A'dam. Het concert in Paradiso was 
best wel meegevallen , gezellige sfeer, prachtige ruimte. Hopelijk kunnen we er in de toekomst eens spelen 
voor een volle zaal, dat zou fantastisch zijn . Ik heb gelezen dat iemand van de website ging komen kijken, 
ik ben benieuwd naar een concertbespreking. Dat is trouwens mijn favoriete bladzijde. Daarstraks heb ik de 
fotogalerij bekeken. Er stonden foto's op die ik zelf nog nooit gezien had. Ik vind ze nog goed ook, want dat 
is zo'n probleem, foto's zoeken waar we alle drie goed op staan (bedankt aan M. Masschelein). Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-1999 
Dirk Deckers  
 
 
JH DE ZOLDER hoopt jullie toch binnenkort te kunnen zien op NIEUWMOER. Wij komen jullie alvast 
aanmoedigen op DRANOUTER. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-04-1999 
Eric Forgeot  
(France)  
 
Bonjour, je me permet d'écrire dans ma langue... Je voulais juste dire que j'adorais Laïs, elles sont 
merveilleuses ! J'espère simplement qu'elles ne tourneront pas comme tous les bons groupes que j'aimais, 
et qui ont fait des compromis musicaux en perdant leur âme. Bravo pour votre site, un peu "fouilli", mais bien 



fait tout de même, on a plaisir à s'y égarer. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-1999 
Hans Heemsbergen  
 
 
Wat een prachtige muziek maken jullie. Ik zal er zeker bij zijn a.s. woensdag in Paradiso. Vriendelijke groet. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-1999 
Stijn, Inne en Wim  
 
 
Een kapot bandje, veel gevloek en twee uur gigantisch gepriegel heeft het mij gekost, maar nu weet ik 
tenminste wat die mystery-track betekent. Gewoonweg "Zeven steken" achterstevoren. Met dank aan Stijn 
om me Laïs te leren kennen en aan Inne om te helpen luisteren naar de mystery-track. Heel mooie plaat. 
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-1999 
Hans Stalenhoef  
 
 
Heel toevallig zag ik LAÏS op de Belgische TV. Ik was nog net op tijd om een laatste stukje te horen van één 
van hun liedjes. Ik vond dit zo mooi klinken dat ik meteen op zoek ben gegaan naar hun CD. Uiteindelijk heb 
ik ze in Utrecht kunnen kopen. Deze was zo mooi als dat ene kleine stukje dat ik gehoord had. Ik hoop ook 
dat de dames een keertje Nederland zullen bezoeken en ons hier vereren met een concert. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-1999 
Hans Stalenhoef  
Amsterdam (Nederland)  
 
Van mij mogen ze spoedig in Nederland een concert geven! Ik zal er een ieder geval met wat vrienden zijn. 
Hele goede muziek. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-03-1999 
Karl Crabbé (Fondation Jacques Brel)  
 
 
Ik had de gelegenheid "Laïs" Brel te horen vertolken in Antwerpen (tijdens het radio1-concert en tijdens de 
boekenbeurs), en ben daar heel enthousiast over. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-1999 
Katrijn Fierens  
(Vlaanderen)  
 



Schitterende pagina voor een schitterende folkgroep ! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-1999 
Isabelle Maryns  
 
 
Ik heb twee weken geleden voor de eerste maal de cd van Laïs gehoord. Ik was meteen verkocht, maar het 
optreden in de Woeker in Oudenaarde was uitverkocht! En het optreden van Laïs in de Vooruit in Gent is 
weeral bijna uitverkocht. Ik zal het weer aan mijn been hebben! Ik kijk dus vol spanning uit naar het volgende 
concert! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-1999 
Frank Geelen  
Genk (België)  
 
Prachtige stemmen, zaligheid om naar te luisteren. Goede website, nog meer concert-data en dan is het 
oké. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-1999 
Wim Cresens  
Leuven (België)  
 
Laïs is om naar te luisteren, niet om comments over te schrijven... 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-1999 
Wim Cresens  
 
 
Beste meisjes van Laïs, ...dan ga je naar Brussel voor een optreden van Luka Bloom, en 't enige wat je je 
nog herinnert is het kippenvel tijdens het voorprogramma, mooi is dat ! (zorrie, tot dan toe nog nooit van 
jullie gehoord) ...moest een CD-lazer een pick-up naald zijn, had ik nu geen CD meer, imagine ! In ieder 
geval gewoon verder doen ! Suxes !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-1999 
Inke De Leeuw  
 
 
Hallo Laïs, eerst en vooral wil ik zeggen dat ik jullie muziek fantastisch vind!! Jullie stemmen klinken 
ongelooflijk goed, maar wie ben ik om dat nog eens te komen vertellen. Ik ben Inke De Leeuw (17 jaar) uit 
Waregem en ik heb een kleine vraag voor jullie. Volgend jaar in september hebben wij op school een 
cultuurhappening met een soort vrij podium voor leerlingen. Nu zou ik graag samen met 2 vriendinnen een 
nummer uit jullie cd zingen: "de wereld vergaat". We zouden het nummer koppelen aan een soort dansact of 
expressie in verband met de milleniumangst. Dit tweede gedeelte staat echter nog in de kinderschoenen. 
Het muzikaal nummer staat wel al vast en ondertussen hebben we het wel al honderd keer gehoord, maar ik 
heb een probleem met de tweede stem. Nu is mijn vraag of jullie soms partituren hebben of zo om mij te 
helpen mijn toon te houden. Het zou mij geweldig helpen. Alvast bedankt voor het lezen en ik zou zeggen: 



doe gewoon zo voort en doe eens een optreden in West-of Oost-Vlaanderen. Groetjes Inke. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-1999 
Bert Van Roosebeke  
 
 
Mooie web-site over schitterende muziek. 'k Hou zelf al langer dan vandaag van folk, en 't doet dan ook 
deugd om van hier (en dat is Stockholm, Zweden) te horen en te lezen dat Laïs en aanverwanten blijkbaar 
succes heeft in Vlaanderen/België en aanverwante streken.Vorige week zag ik zowaar een (heel) kort 
interviewke met Laïs op het Zweedse jeugdjournaal. In het nederlands, dus waarschijnlijk overgenomen van 
de VRT. Ik was compleet verrast en ben dan maar eens op internet beginnen pluizen. (ik wist niet dat ze zo'n 
succes hadden daar in België) (Koude) groeten uit Zweden. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-1999 
Mats Johansson  
 
 
Do you know which record company who distribuate LAIS records in Sweden? Please answer as I haven't 
heard anything so great in many years as LAIS. And if there is no record company in Sweden, can you help 
me get their CD? 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-1999 
Remko  
Kester/Gooik (België)  
 
Doe zo voort... meer foto's en meer concertdata en het is perfect 26. Remko - 10/3/99 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-1999 
Sven Princen  
 
 
Ik heb ook de CD van Lais gekocht en vind het prachtige muziek. Maar toch zijn er enkele dingen die me een 
beetje ergeren. In plaats van te grijpen naar Afrikaanse percussie hadden ze beter een Ierse Bodrhan 
gebruikt. In het liedje '7 steken' lijkt het alsof ze af en toe te dicht bij de microfoon hebben gestaan, want de 
mooie stemmen van de meisjes worden nogal vervormd. Met deze kritiek bedoel ik niet dat ze er niets van 
kunnen, integendeel. Als ik naar hun CD luister, krijg ik kippevel van de harmonie. Ik kijk uit naar hun 
volgende CD. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-1999 
Kristel Van Hilst  
 
 
De ceedee zit zelfs al in Amerika! Mijn zus die met een Amerikaan getrouwd is en niet ver van Seattle woont, 
was gek van de ceedee. Ook haar man vond hem superb! Dus kon ik geen beter afscheidkadootje bij hun 
vertrek naar huis bedenken dan de Laïs ceedee. Onze kinderen Nina (15) en Sam (12) zijn ook stapel op 
Laïs. Ze kennen alle teksten vanbuiten en zingen altijd luidkeels mee (wij ook). Veel groetjes van Kristel 



 
*     *     *     *     * 
 
27-02-1999 
LAÏS  
 
 
Bedankje van Laïs voor de vertaling van "Min Morfar". Heel leuke attentie, doe zo voort!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-02-1999 
Katrien Van der Spiegel  
(Zweden)  
 
Ik heb een vriendin die verzot is op Laïs. Ze vroeg me de tekst te vertalen van het liedje "min morfar", maar 
ik heb de song niet bij de hand in Zweden en van haar "fonetische" versie kon ik niet alles goed uitmaken. Ik 
zou het erg op prijs stellen als jullie me de tekst konden doormailen, zodat ik hem kan vertalen voor haar. 
Veel groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-1999 
Mark Van Mullem  
 
 
Ik heb Jorunn gisteren de MIN MORFAR vertaling doorgefaxed, maar wacht nog op een (positieve) reactie. 
Hopelijk was mijn broer alsnog de eerste met zijn vertaling (hij heeft er hard aan gewerkt), die ik binnenkort 
op je site hoop te bewonderen. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-1999 
Eric Luyten  
 
 
Volgens De Standaard van 24 februari zijn er van de Lais-CD al meer dan 11.000 exemplaren verkocht! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-1999 
Eric Van Biervliet  
 
 
Ik ben zondagavond 21 februari naar Bouquet Garni gaan kijken in de stadsschouwburg van Leuven, een 
fantastisch spektakel dat achteraf (helaas zonder Laïs) verdergezet werd in een belendend café. Het goeie 
ouwe kampvuurgevoel! (...) Het mooiste heb ik voor het laatst gehouden. 'Mooiste', althans voor mij. Drie 
Laïs-handtekeningen in de programmabrochure alstublieft! Met bovenop verjaardagswensen (ik verjaar op 
23 februari). Een 'kadootje' van (alweer) mijn zus. Waarvoor natuurlijk mijn ongelooflijke dank. Ook aan de 
meisjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-02-1999 
Sigrid Snijders  
 



 
Ik heb juist bericht gehad vanuit Finland. Mijn vriendin ging op zoek naar de CD van Värttinä (als je die nog 
nodig hebt). Ze zou ook zoeken naar info. Ze ging alles opsturen. Zo snel als ik iets hoor, laat ik het je weten. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-02-1999 
Hans Dijckmans  
 
 
Dat zijn nog eens vrouwen naar mijn hart!!! Een prachtige optreden in Leuven... 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-1999 
Patrick Boons (een fiere Kalmthoutenaar)  
 
 
Net de Cd van Laïs gekocht en zéér onder de indruk ! Nochtans ben ik geen folkliefhebber en kenner. Doch 
dit is zeer mooi en volgens mij van het mooiste wat er in ons Vlaanderenland de laatste jaren is uitgekomen 
op folkvlak ! Muzikale groeten 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-1999 
Mario Beernaert  
 
 
Mijn vriendin is op je site tercht gekomen en ik moet zeggen: mooi werk! Ik woon zelf nogal dicht bij de 
woonplaats van deze 'engelstemmen' en ik was erg verbaasd om hun CD te horen. Zo nieuw en zo anders. 
Als je de fotograaf kent, mag je hem ook proficiat wensen. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-1999 
ANNELIES (LAÏS)  
 
 
Hallo, hier een eerste reaktie van mij. Ik neem eventjes de tijd (in mijn tegenwoordig ongelooflijk druk leven!) 
om eens een berichtje te sturen naar de LAÏS-website. Het is echt tof te weten dat er mensen zijn die zich 
hiermee bezighouden en er (zo heb ik gezien) toch echt veel werk in steken. Bedankt jongens!!! Ikzelf ben 
normaal niet zo geïnteresseerd in internet, maar nu ik er dingen over Laïs kan in opzoeken, krijgt dit weer 
een andere dimensie. (Zo kwam ik via internet te weten dat we 18 maart een optreden hebben in 
Oudenaarde, hela dit was ik eventjes vergeten!!!!) Doe vooral zo verder !!! Ik laat zeker nog wel eens iets 
weten. Laïs-groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-1999 
Rik vd Blink  
(Nederland)  
 
Ik heb vandaag de CD van Lais gekocht en ik moet zeggen dat ik het volledig eens ben met Emmylou Harris 
en zoals ik inmiddels gezien heb vele anderen!!! Ik blijf ze volgen. 
 
*     *     *     *     * 



 
11-02-1999 
Mark Van Mullem  
 
 
"Gedurfder, rauwer en spannender dan menig rock-CD". dat zijn de lovende woorden die muziektijdschrift 
OOR heeft voor het Laïs debuut. Het Nederlandse "toonaangevend tijdschrift", - een titel die het blad 
zichzelf toedicht -, heeft eindelijk ook Laïs ontdekt! Hallelujah. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-1999 
Jeff Brosens (inderdaad de vader)  
 
 
Met heel veel verwondering en bewondering naar je web-site gekeken. Annelies kwam net met het bericht 
dat er iemand was die speciaal voor hun een Laïs-site geopend had. Een speciale dank alleszins van haar 
voor jou voor dit alles!! Alleszins een zeer professionele aanpak,dat belooft!!! Ik zal haar alleszins 
aansporen om in het beetje vrije tijd dat haar nog rest (studeren en Laïs) jullie regelmatig te bezoeken op dit 
adres. Ook de hartelijke groetjes van Annelies, Jorunn en Nathalie. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-1999 
Eric Van Biervliet  
 
 
Het betreft 5 strofes uit 'Zeven Steken' die van achter naar voren gespeeld worden. Ik heb een en ander 
ingeladen op computer en omgekeerd afgespeeld. (...) Wat de bedoeling is, weet ik niet. (...) Waarschijnlijk 
sluit deze 'spiegeltekst' bij het nummer 'Zeven Steken' aan. Mogelijk heeft hij dan iets te maken met het feit 
dat 'Zeven Steken' vertelt over de terugkeer van de geest van een vermoorde vrouw. Misschien horen we in 
dit 'lugubere' stukje een geest aan het woord in zijn eigen codetaal. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-1999 
Eric Luyten  
 
 
Okee, wie vertelt ons hier het fijne van ? Mijn CD-speler kan niet achterstevoren of binnenstebuiten 
weergeven. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-1999 
Bieke Purnelle (Make It Happen)  
 
 
Blij te horen dat je website zo'n succes heeft. Wat fotomateriaal betreft kan ik je voorlopig niet echt helpen. 
Als je toestemming wilt om foto's te publiceren neem je best rechtstreeks contact op met de media in 
kwestie. De meisjes hebben zelf voorlopig geen internetaansluiting, maar je mag alles doorsturen naar mij, 
en ik bezorg het hen wel. Zolang we het kunnen bijhouden natuurlijk. Hopelijk krijg je vlug wat meer ruimte. 
Succes. 
 
*     *     *     *     * 
 



31-01-1999 
Peter Nyffels  
 
 
Ik heb net zoals nu zovelen met volle teugen van de CD van Laïs genoten. En ik ben nog steeds wachtende 
op de tekst van Min Morfar. Omdat de tekst zelfs in Noorwegen bekend is. Zijn jullie er ook al uit van welke 
groep het oorsponkelijk was? De site is echt voortreffelijk en ik heb hem alvast in mijn lijst toegevoegd... 
Jammer dat ik Winterfolk moest missen maar in Gent ben ik er zeker bij hoor ! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-1999 
Eric Van Biervliet  
 
 
Ik wou maar even kwijt dat ik deze site een fantastisch initiatief vind. Voor een sublieme muziekgroep. Zelf 
heb ik Laïs voor het eerst aan het werk gezien op Boterhammen in het park editie 1997 als ik mij niet vergis. 
Ik heb toen met open mond staan luisteren en ben vanaf de volgende dag op zoek gegaan naar een CD van 
het trio (die er natuurlijk nog niet was). De verkopers van dienst, die op dat moment niet wisten over welke 
groep ik het had, verwezen mij door naar de deathmetalafdeling. Hoedanook, proficiat met de site. Leuk ook 
met de foto's erbij, want het moet gezegd: de dames mogen gezien worden. Ondertussen alvast veel 
succes met de site. Hou ons op de hoogte, ook over de mening van de meisjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-1999 
Roel van Bambost  
 
 
(...) Wat "'t Smidje" betreft van Laïs : Ik heb inderdaad samen met Miek het nummer gezongen, op onze 
eerste LP in '67, (het is ook op single verschenen) onder de oorspronkelijke titel "Wie wil horen". Ik had het 
liedje gevonden in een boekje vol oude Vlaamse volksliedjes en ik had het ritme veranderd, "gearrangeerd" 
en het een meer "moderne" sound meegegeven. We hebben het "live" opgenomen met een bassist, Roland 
op mondharmonica, Miek tamboerijn en ikzelf op gitaar. We hebben het later nog eens opnieuw 
opgenomen, met een electrische begeleiding, maar het resultaat was minder geslaagd. De versie van Laïs 
leunt dichter aan bij het oorspronkelijke ritme en bij de oorspronkelijke melodie. Alleen begrijp ik niet goed 
waarom zij de titel veranderd hebben. Overigens vind ik hun interpretatie zeer geslaagd. Dank voor de 
belangstelling. Vriendelijke groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-1999 
Yvan Lindekens  
 
 
Iemand nodig om foto's te maken voor het opsmukken van de website enzo? Ik maak af en toe wel foto's 
tijdens optredens, het is een interessante tak van de fotografie, zowel technisch als artistiek... 
 
*     *     *     *     * 
 
07-01-1999 
Mark Van Mullen  
 
 
Het doet me plezier dat het aantal LAÏS fans groeit. Ik zelf ben ook een fervente fan. 
 



*     *     *     *     * 
 
27-12-1998 
Yvan Lindekens  
 
 
Sublieme CD! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-1998 
Koen De Smet  
 
 
Dat zal wel zijn dat Laïs een schitterende groep is. Ze zijn nl. uit mijn eigen NIEUWMOER afkomstig! Love U 
Nathalie, Jorunn en Annelies! 
 
*     *     *     *     * 


