
GASTENBOEK LAÏS - 2001 
 
31-12-2001 
Matthias Roels  
Zeebrugge (Belgium)  
 
nog geen enkel optreden gezien maar ik wil het zeker eens meemaken. Vorig jaar kon ik niet naar Werchter 
maar dit jaar wel. KOM JE AUB NOG EENS?????  
Groetjes - Matthias 
 
*     *     *     *     * 
 
31-12-2001 
Lieze  
Ravels (Belgium)  
 
Kwil jullie nog ff prettige feestdagen wensen en jullie feliciteren met jullie geweldige muziek. Bijna dagelijks 
luister ik naar jullie cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2001 
Ines Konings  
Kalmthout (Belgium)  
 
Ongelooflijk toch eigenlijk da zo een boerengat (;-)) als 'de Nieuwmoer' zo een geweldigheden kan 
produceren è! Echt, chapeau! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-12-2001 
Patricia verelst  
essen (Belgium)  
 
hoi laïs,  
Het is misschien wat laat maar "prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar".  
 
ps: wanneer komt de nieuwe cd uit? 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2001 
Channa Dyckmans  
nijlen (Belgium)  
 
HOi. Jullie cd 's zijn bangelijk goed !!!!!<br>  
Ik hoop dat er nog van die bangelijk goede cd's van jullie in de winkel komen. Volgens mij klinken jullie 
liedjes zo bangelijk goed omdat ik nog nooit zo'n 3 stemmen heb gehoord die zo bangelijk goed bijéén 
klinken!  
veel groetjes - channa. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2001 
Annelies Beyens  
Poppel (Belgium)  



 
ik vind jullie gewoon keigoed! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-12-2001 
Sylvie de coninck  
Tielt (Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2001 
 
 
 
jullie zijn een fantastische groep!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2001 
Trui  
Aalter (Belgium)  
 
Hallo Annelies, Jorunn en Nathalie! Ik vind jullie muziek heel tof. Als ik jullie hoor, dan ontspan ik me echt en 
komen er vele emoties los. Bedankt hiervoor!  
Groetjes - Trui. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2001 
Niko Erprels  
Erpe-Mere (Belgium)  
 
Geachte(n),  
Met de periode van het jaar gaf iemand aan mij een cd-bon als kado. Ik ging naar de desbetreffende 
platenzaak, daar aangekomen zocht ik een cd die mij interesseerde doch ik vond er geen. Na een poos 
spreek ik iemand aan. Ik vraag aan die persoon: "Welke cd zou U nemen als DE Cd van het moment." (Dit 
wel met een Aalsters accent). Zij schrikt even en zegt me: "Neem die gele van Laïs." (eveneens in het 
Aalstere dialect).  
Het enige lied die ik kende was "le grand vent" maar toch de cd ligt nu bij mij thuis.  
Met veel argwaan beluisterde ik de eerste liederen er op. Maar sindsdien speelt diezelfde cd bijna constant. 
De eerste heb ik ook aangekocht. Deze beluister ik met hetzelfde genoegen. Ik hoop nog vele cd's te 
bekomen.  
Van tijd tot tijd ga ik ook een optreden meepieken.  
Niko - Erpe-mere, 28/12/01 
 
*     *     *     *     * 
 
28-12-2001 
kristina van remoortel  
sinaai (Belgium)  
 
joooooooo,  
ik vind ulle echt ne zalige groep.  
velen(van mijn leeftijd hé,14) kennen julie nie. maar das juist het beestige!!! ik ben nie zo voor de 
commerciële groepen, snapt ge? nee, maar maak nog maar van die muziek, het is echt het beste. het geeft 



je hoop en moed.  
dus "doe zo voort hé" (om het maar belachelijk uit te drukken)  
xxx - *kristina*  
*     *     *     *     * 
 
27-12-2001 
Jos Verbeeck  
Werchter (Belgium)  
 
Altijd een fan geweest van Alan Stivell, blij van kennis te maken met jullie muziek. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2001 
Markec  
Mechelen (Vlaanderen) (Belgium)  
 
Beste Marcel,  
EEN GELUKKIG VERJAARDAG!!!! Abraham gezien?(1) En wat zei ie ;-)  
Beste MARCEL, 50 is lang zo oud niet hoor! Je bent immers maar zo oud of beter "JONG" als je je voelt!!!!! 
Maak er een heeeeele leuke dag van!!! Nog hele vele gelukkige gezonde Laïsiaanse jaartjes erbij! Enne, 
keep up the good, neen: excellent work met de Laïs webstek (eigenlijk verdien je ook dikke kussen van de 
Laïsmeiskes!!) (2)  
Het ALLERBESTE!  
Groetjes - Markec.  
 
(1) Nog altijd niet gezien! Ik hou jullie op de hoogte :-))  
(2) Je meent het!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2001 
Arno Vanderbeke  
Oostende (Belgium)  
 
Hallo Jorunn, Annelies en Nathalie,  
ik vind jullie muziek fantastisch mooi maar jammer genoeg kon ik in september niet naar jullie optreden in 
Leffinge. Ik ben nog maar 7 en middernacht vindt mijn papa een beetje te laat voor mij. Als jullie eens 
vroeger optreden ergens in onze streek kom ik zeker kijken...  
Groetjes - Arno. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-12-2001 
Mark Daris  
Bergeijk (Netherlands)  
 
Aangezien dat de webbeheerder van deze prachtige Laïs-site vandaag (26-12) 50 jaartjes oud is geworden, 
mag in dit gastenboek een felicitatie aan hem niet ontbreken. MARCEL, GEFELICITEERD! Ga vooral zo 
door met deze site en geniet van de waardering, ook al is die misschien soms wat beperkt. Ik blijf in ieder 
geval bereid je wat te ondersteunen met enkel opzoekwerk en hoop dat jij nog lang de zware (maar hopelijk 
ook wel leuke) last van het Laïs-webmasterschap wilt dragen.  
 
Heel hartelijk bedankt! (Ik houd je aan je belofte!!) En het is inderdaad nog steeds heel leuk om doen... - mt 
 
*     *     *     *     * 



 
25-12-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Over Vlaaien en Trollen,  
Dat was de titel van een leuke reportage van L1-televisie die in deze kerstperiode enkele keren werd 
uitgezonden. En wat werd er gebruikt als achtergrondmuziek? MIN FORFAR en BARBAGAL. Dus toch, 
voorzichtig enige erkenning voor Laïs op de Nederlandse (zij het regionale) televisie.  
Dank L1, heel erg veel dank! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2001 
Ana et Carmen Dorta  
Santa Cruz de Tenerife, Iles Canaries (Spain)  
 
Depuis ces îles lointaines (mais pas tellement quand même!), nous vous remercions pour les bons 
moments vécus en vous écoutant. Toujours à la recherche de votre premier CD (ici ce n'est pas évident!!), 
nous nous plaisons avec "Dorothea" et nous tenons à vous rappeler l'existance d'un festival de musiques du 
monde ici, aux Canaries, au mois de février. Peut-être pourriez-vous essayer d'organiser une petite visite?  
Gros bisous et ... Tot ziens!! Ana et Carmen. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2001 
Maarten Contreras  
Oudenaarde (Belgium)  
 
schoon volk,  
zonder u al te veel voor het hoofd te stoten wil ik u meedelen dat u toch maar weer een steengoed CD-tje op 
de wereld gezet heeft (alvast mijn eeuwigdurende bewondering daarvoor!) en als jullie nog eens een 
optreden ten beste geven ergens in Leuven of Gent of zo laat dan iets weten, dan kom ik ook eens af. Ik kan 
mezelf niet van de indruk ontdoen dat de term nimf eerder in een negatieve context gebruikt wordt maar het 
is toch wel een uitermate accurate beschrijving van jullie liedjes (om dan nog maar te zwijgen van nummers 
met echten onvervalsten punch, ik denk o.a. aan het titelnummer en dan was er nog een maar ik ben de titel 
ervan vergeten... Kortom, u maakt mijn zware dagen uitermate draaglijk (waarvoor dank).  
Ik zeg maar zo, ik zeg maar WOEF!  
Veel plezier nog - Maarten. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2001 
Noël Van Wulpen  
Veldegem (Belgium)  
 
Ik ben een grote fan van jullie; maar daarstraks waren mijn zoon en ik aan het twisten over het volgende: is 
Nathalie nu de dochter van dhr. Ludo Delcroix (ex-wielrenner) of van dhr.  
Leo Delcroix (ex-minister).  
Misschien zijn jullie bereid om een van ons (on)gelijk te geven.(1)  
En nog zeker veel succes! En wanneer komt de volgende CD uit?  
 
(1) Nathalie is de dochter van ex-wielrenner Ludo Delcroix. - mt 
 
*     *     *     *     * 
 



25-12-2001 
Peter Urbanus  
goes (Netherlands)  
 
Ik heb Laïs nu vier keer gezien, in Vlissingen, op Dranouter, in Middelburg en Zwolle en het was elke keer 
anders maar wel altijd mooi, vooral Middelburg. Mijn complimenten voor het nieuwe (erg mooi) door 
Nathalie gezongen nummer, maar waarvan ik mij de titel niet kan herinneren.(1)  
Ik hoop nog een keer een groot artikel over Laïs te kunnen schrijven, maar merk dat veel redacties van 
Nederlandse bladen de groep nog niet kennen, wat het voor mij erg moeilijk maakt. Kan daar iets aan 
gedaan worden?(2)  
 
(1) 'Al Béole 17'?  
(2) Hoewel de Vlaamse "folkboom" al meer dan drie jaar aanhoudt, is Vlaanderen voor Nederland blijkbaar 
nog altijd min of meer de "ver-van-mijn-bed"-show. Dat veel redacties Laïs niet kennen, is nochtans 
verwonderlijk. De afgelopen twee jaar heeft de groep telkens enkele maanden in Nederland getoerd en 
radio-, tv- en persinterviews gegeven. Mogen we dan hieruit concluderen dat de Nederlandse bladen een 
klein beetje gebrek aan interesse hebben voor Laïs en hun muziek? - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
25-12-2001 
Charlotte Avermate  
maaseik (Belgium)  
 
ik vind da jullie zeeer goede muziek maken.  
kus - charlotte 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2001 
Marlies  
Genk (Belgium)  
 
Laïs is geweeeeeldig, dat kan niemand ontkennen!! Zowel op Marktrock als in een concertzaal stond ik aan 
de grond genageld door de parachtige klanken van Laïs! Ik kijk al uit naar een nieuwe cd!! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2001 
Peter Nouwen  
Apeldoorn (Netherlands)  
 
Hallo Laïs,  
Ik heb maar een paar dingen te zeggen: zo goed zingen, DAT WIL IK OOK KUNNEN / LEREN!!!!!! Bedankt 
dat jullie, nog net even voordat je de deur uit ging, jullie namen  
op de kaartjes van mijn vriend zetten!  
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!! (Annelies, die kerstmuts stond je best wel leuk).  
Groeten, Peter. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2001 
Elien Loobuyck  
Aalter (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoonweg fantastisch. Ik ben al naar een concert van jullie geweest en wil er nog ontelbare 



meemaken. Ik ben naar jullie concert in "de vooruit" geweest, gewoonweg prachtig. Ik vind dat jullie 
stemmen heel mooi samen passen. Jullie dragen ook heel mooie kleren. Alles is dus prachtig. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-12-2001 
Annemarie Henkens  
Warmond (Netherlands)  
 
Ik heb afgelopen vrijdag genoten van jullie optreden in Leiden. De cd Dorothea had ik gekregen en ik was 
meteen gekocht. Uiteraard ook de andere CD aangeschaft. Als ik de kans krijg ga ik vast vaker naar jullie 
optredens. Helaas heb ik jullie nog niet op de nederlandse televisie gezien. Maar wie weet komt dat snel. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2001 
Lien,Sarah,Tine en Anne  
Wichelen (Belgium)  
 
Hé hallo Annelies, Jorunn en Nathalie,<br>  
wij zijn allemaal zot van jullie!! Wij gaan zelfs jullie nadoen! Onze grote va wordt 70 jaar en voor deze 
gelegenheid vonden wij het fantastisch om een klein concertje te geven met jullie muziek! We zijn 4 nichten 
van elkaar en hebben allen de twee CD's van jullie! We gaan op kerstavond optreden in Wichelen! We zijn 
wel met 4 maar de jongste speelt Ronny de drummer( een meisje, maar alléé!) We vonden dat het beste 
personage omdat we op marktrock in Leuven er bij waren en toen riepen ze voortdurend 
"RONNY,RONNY,...". We hopen dat we jullie nog een keer in het echt zien en we wensen jullie een zalig 
kerstfeest en een succesvol jaar!!  
Liefs en kusjes! - Lien, Sarah,Anne en Tine 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2001 
Tina Cumps | http://home.tiscali.be/tinacumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Nathalie, Annelies, Jorunn (en natuurlijk ook iedereen die Laïs in zijn hart draagt), ik wens jullie een zalig 
kerstfeest en een prachtig 2002!  
Blijf doorgaan met Laïs op dezelfde fantastische manier als jullie het hiervoor al gedaan hebben! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-12-2001 
Nele Geerts  
berendrecht (Belgium)  
 
wat een tam publiek gisteren in Rotterdam! Echt jammer...  
Annelies, hopelijk heb je al geen last meer met je stem! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-12-2001 
Bert Jan Lietaert Peerbolte  
Leiderdorp (Netherlands)  
 
Gisteren (21/12/01) naar Laïs geweest in Leiden. Het concert overtrof mijn verwachtingen volledig: wat een 
fantastische samenzang, mooie opbouw van het concert als geheel en wat een goede instrumentalisten! 



Kom gauw terug!  
Mijn dochter van 10 had het hele gezin mee op sleeptouw genomen: zij is de fan in huis. Nu zijn wij het 
allemaal. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-12-2001 
Ruth  
Brugge (Belgium)  
 
Waar blijft de a cappela-cd die gepland was?(1)  
 
(1) De a capella-cd is voorlopig uitgesteld t.n.b. - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
22-12-2001 
Jeroen aka JP | http://home-1.tiscali.nl/~vdweijde/lais/marider.htm  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Leiden was vanavond een prachtig concert in een hele mooie oude klassieke schouwburg. Jammer alleen 
dat het publiek zo 'rustig' bleef en geen pogingen ondernam tot dansen of andere wilde bewegingen. Leiden 
danst dus niet ! De meiden deden echt hun best om de zaal mee te krijgen, maar dat mocht niet 
baten...enfin, mijn complimenten voor het toch volhouden ! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-12-2001 
Arne  
Haarlem (Netherlands)  
 
Hoi Jorunn, Annelies, Nathalie en de band.  
Jullie concert in Leiden was keigoed vanavond :-) Wat kunnen jullie zuiver  
acapella zingen zeg. Het was de eerste keer dat ik jullie zag optreden maar als jullie in de buurt zijn kom ik 
zeker nog eens kijken.  
Groetjes - Arne  
 
Ik zou graag een foto met handtekening willen, zou je die kunnen opsturen? Als je me een email stuurt, stuur 
ik mijn adres terug. Alvast heel hartelijk bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-12-2001 
chiara labbadia  
blankenberge (Belgium)  
 
kvin laïs een massa's sjieke bende.vooral 7 steken en de wereld vergaat kzijn nog nie naar een concert 
geweest maar da zal nie meer lang duren kheb al een cd van junder en tis te hopen da we mekaar eki gaan 
zien.  
saluetjes - xxx (me) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-12-2001 
Patrick Verwimp (Werkleiding Toelevering WAG BW)  
 



 
Gisteren naar De Laatste Show gekeken. Dus 't was weer in orde.  
Knap gezongen cover, Nathalie.  
Onze beste wensen voor 2002, van mij en mijn kinnekes.  
*     *     *     *     * 
 
20-12-2001 
Gianni Morelli  
Maasmechelen (Belgium)  
 
Ik schrijf vooral een bericht aan Nathalie Delcroix.  
Hey Nathalie, hoe gaat het met je? Ik ben die vriend van Malika weet je nog? Die jongen waarmee je af en 
toe belde. Ik vroeg me soms af of wij nog eens samen konden praten. Ik heb je namelijk niet meer kunnen 
bellen. Ik was op Werchter, het concert was heel goed, ik kon zelfs maar amper in de tent raken. Ik heb een 
werk over jullie gemaakt op school. Dat was voor de les Frans, nu ben ik het middelbaar door. Hoe gaat het 
trouwens met Emma, Nathan en Pfifer? En wanneer komt de nieuwe CD uit? In oktober hebben jullie in een 
klein kerkje gespeeld in Leuven, ik studeer daar rechten, dus ik wilde komen kijken maar de kerk of kapel zat 
al helemaal vol, er stonden buiten nog zeer veel mensen te wachten. Ik wens je en je familie en de rest van 
de groep een zalige Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar.  
Groetjes - Gianni Morelli. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2001 
René Driesen  
Alphen aan den Rijn (Netherlands)  
 
Morgen ga ik jullie eindelijk live zien en horen. M'n dochtertje van 3 zal jaloers zijn (die wil nl. de hele dag op 
jullie CD's dansen en meezingen).  
We zitten eerste rij in een prachtig theater in Leiden. Tot dan! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-12-2001 
joost Wever  
(Netherlands)  
 
hallo, mijn complimenten, ik heb genoten in eindhoven.  
Mijn vraag is eigenlijk over "houd uw kanneke"; als kind heb ik een liedje geleerd dat ging zo: hop 
marjanneke stroop in 't kanneke,laat de poppekes dansen.  
Zijn jullie daar ook bekend mee? is er wellicht een relatie?  
groet - Joost Wever 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2001 
Charlotte Van Langenhove  
Aalst (Belgium)  
 
Steengoede keineige folk,  
gebracht door steengoede keineige meiden. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2001 
Gimpy | http://://www.geocities.com/yodelcit/can_u_define_gender.html  



Szeged (Hungary)  
 
On the double CD of Dorothea album, the second CD, what language is the fourth song sung in. (1) I've 
heard that it is French, but someone has mentioned it could be Finnish to. The song is Marider, no? It's the 
fourth song on the second CD in the double Dorothea album.  
Thanks so much!  
 
(1) "Marider" is sung in the dialect of Béarn, a region in the southwest of France - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2001 
valerie v.r.  
(Belgium)  
 
ik vind jullie de beste. ik hoor jullie graag. op mijn verjaardag 22/12/01 zal ik veel naar jullie muziek luisteren. 
ik ben nog nooit naar een optreden geweest maar ik zal ooit wel eens komen naar een optreden. jullie zijn 
gewoon de beste van gans de wereld.  
groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-12-2001 
sarah vanneste  
lauwe (Belgium)  
 
ik vind laïs een hele goeie groep en sinds jullie optreden in kortrijk vind ik dat nog meer! ik hoop dat laïs nog 
lang mag bestaan!  
groetjes van een echte laïs fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2001 
Michael A. Schmiedel  
Bonn (Germany)  
 
Hi Folks,  
ich bin es nochmal und möchte Euch nur schnell die drei Gruppen nennen, die mich von denen, die ich 2001 
kennenlernte, am meisten beeindruckten:  
Norland Wind (Deutschland, Schottland, Irland): http://www.thomasloefke.de/  
Laïs (Belgien): http://www.lais.be/  
Flook (Irland): http://www.flook.co.uk/  
So, nun wünsche ich allen eine friedliche Sonnwende, Weihnachten und Jahreswende!  
Mit folkigen Grüßen,  
Michael 
 
*     *     *     *     * 
 
18-12-2001 
merel van schandevijl  
aalst (Belgium)  
 
ik vind jullie eerste cd van in 1998 de max! ik luister er bijna elke dag naar!  
jullie tweede cd, is zalig! maar toch niet niet zo goed als de eerste! ik wil jullie nog veel succes wensen en ik 
hoop dat ik eens naar een concert van jullie kan komen kijken! 
 



*     *     *     *     * 
 
17-12-2001 
kenny en sofie  
werchter (Belgium)  
 
ik heb jullie al enkele keren gezien op rock werchter maar ben nooit bij jullie bedoeling en gedachtegang 
blijven stilstaan. mijn vriendin sofie is een passionele fan van jullie, ze luistert niet zomaar naar de tekste 
maar is ook geintereseerd in de boodschap achter de teksten. ik heb dus door haar de groep leren kennen 
en ik kan haar daar alleen maar voor bedanken!!! keep up the good work!!!  
groetjes - kenny en sofie 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2001 
Ramon en Brechtje  
Maastricht (Netherlands)  
 
Elen síla lumenn' omentielvo, meiden van Laïs...  
Hier een berichtje van twee GROTE Laïs fans uit Maastricht. Alhoewel voor ons het concert op het 
Universiteits-jubileum festival niet snel geëvenaard kan worden, blijft het toch steeds een groot feest om 
Laïs live te kunnen beleven. Steeds heb ik de drang om een drinkhoorn met koele mede op jullie 
gezondheid te heffen. Nu de koude winterdagen weer voor de deur staan, en Balder met de 
Winter-zonnewende weer zal ontwaken, blijft jullie muziek een lichtpuntje in de duisternis. Wij hopen dat 
jullie nog lang zulke mooie muziek blijven maken, en in alle gezondheid héél oud mogen worden.  
Namarié... Ramon en Brechtje.  
 
Oh ja... kunnen jullie nog een Bodhran en Tin-wistle spelen gebruiken??? (ha,ha) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-12-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Annelies, Jorunn, Nathalie, Hans, Bart, Ronnie en Frits, Bieke en Marcel,  
Ik ben wel wat vroeg, maar IEMAND moet de eerste zijn: ik weet dat het in België niet zo'n gebruik is om 
kerstwensen te versturen (in tegenstelling tot goede wensen voor het nieuwe jaar) maar ik wens jullie hele 
fijne feestdagen, en een zeer succesvol 2002.<br>  
Ik hoop dat 29 november 2001 in Kerkrade niet de laatste keer is geweest dat ik de groep heb zien optreden, 
en ook dat we elkaar na afloop van een concert nog eens zullen spreken. De beste wensen gaan natuurlijk 
naar alle regelmatige bezoekers van deze site.  
 
Hartelijk dank voor je wensen. Mijn wensen heb je alvast terug - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2001 
katrien verrees  
diepenbeek (Belgium)  
 
jullie muziek is echt te gek!!! I love it!!! en jullie concerten zijn ook de max! ik moet nu verder leren sorry 
volgende week examens!!!  
vele groetjes,  
katrien xxx 
 



*     *     *     *     * 
 
15-12-2001 
Maxime  
Québec (Canada)  
 
Vraiment très bien votre musique, j'adore !!! Et pourquoi pas venir faire un tour au Québec, question que l'on 
vous connaisse un peu plus... 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2001 
Mark Daris  
Bergeijk (Netherlands)  
 
Wat was het weer geweldig in de FNR gisteren. Hoewel de acoustiek op de eerste rij niet helemaal optimaal 
is, vergoedde de sfeer alles. Ik moet Annelies en Jorunn wel een compliment geven voor het rondedansje bij 
"'t Smidje", knap dat jullie dat iedere keer vol kunnen houden. Ik heb het nu twee keer met Nele gedaan (dat 
dansje, voor de duidelijkheid ;-)) en helaas begint het toch op een bepaald moment wel allemaal iets te veel 
te draaien.  
Dames, nogmaals dank voor zo'n schitterende avond en hopelijk tot snel weerziens! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2001 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Fantastisch concert in Eindhoven! Staanplaatsen zijn toch zoveel meer ambiance! Heb mij ongeloooofelijk 
goed geamuseerd en tot volgende week in Rotterdam hé! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-12-2001 
Jeroen aka JP | http://home-1.tiscali.nl/~vdweijde/lais/marider.htm  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Laïs in de FNR was geweldig. Lekker vooraan staan te shaken en genoten. Jammer alleen dat ik na Tina 
Vieri mijn jas al moest halen om op tijd de laatste trein (die overigens vertraging had) te halen...dit concert 
was zondermeer een van de betere die ik tot nu toe zag. Perfect !! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-12-2001 
Hans van de Warenburg  
Culemborg (Netherlands)  
 
Gisteren jullie concert in Utrecht bezocht. Had het geluk ook vooraan te staan. Ik vond het een geweldig 
goed optreden. Een uitstekende band. Leuk om weer eens een gitarist te zien die ook mooi en beheerst met 
effecten weet te werken (hoor je volgens mij niet zoveel meer), prima gitarist dus en gelukkig geen 
self-kicker. Ook de anderen: complimenten. En de zang: ook live ongelooflijk, zeer gevarieerd. Van de 
eerste tot de laatste minuut genoten. Dat tesamen met een sfeervolle zaal (het oude Tivoli gelukkig; 
Paradiso zou ook geweldig zijn) en een prima akoestiek (tenminste vooraan). De nieuwe nummers: 
veelbelovend en ben benieuwd ze nog eens te horen. Leuk die opmerking over het kotsbeu zijn van een 
enkel nummer &amp; zo´n nieuw arrangement werkt verfrissend. Wachten op de nieuwe cd (wanneer?). Ik 
zal Laïs (dat de groep nog lang moge bestaan) zeker nogmaals bezoeken en ben blij als dat in zulke zalen 



kan. Bedankt!  
 
P.S. "Bruidsnacht" is een persoonlijke favoriet. Wellicht een tip voor een toekomstig optreden? 
 
*     *     *     *     * 
 
14-12-2001 
aimée  
Maastricht (Netherlands)  
 
Tja wat kan ik daar met mijn STEM over zeggen....SLIk....wat kunde gij u allen zow mooi zinguh zeg! haha 
klinkt dat niet erg vlaams?? ;)  
bedankt voor al het luisterplezier dat gij drieën mij geeft. groetjes, aimée. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-12-2001 
Jeroen aka JP | http://home-1.tiscali.nl/~vdweijde/lais/marider.htm  
Dordrecht  
 
Zojuist terug uit Utrecht van een gaaf Laïs-concert ! Stond helemaal vooraan en heb weer genoten. Alleen 
jammer dat het vaste Tivoli-publiek continu aan de bar door blijf babbelen tijdens de rustige a-capella 
nummers. Nathalie merkte terecht op: 'Ongelooflijk', nadat Laïs met "Tuuli" zelfs deze zaal muisstil kreeg. 
Enfin, tot vanavond in de FNR ! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2001 
Gimpy (From USA, but in Hungary now) | http://www.geocities.com/yodelcit/can_u_define_gender.html  
 
 
A Hungarian girl who went for a year to Flanders played your CD for me. I loved it because I love different 
languages and styles of music. English is not my first language, so I appricate things from other cultures. I 
hope to learn Dutch someday, I'm learning French now. What language is "Marider" sung in?(1)  
 
(1) "Marider" is sung in the dialect of Béarn, a region in the southwest of France - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2001 
Debbie Lenaerts | http://www.kinderlines.nl/homepages/debbiekekekekekkekekekek.html  
Hoeselt (Belgium)  
 
Hallo Meisjes van Laïs!!!!!!!!!!!!  
Ik ben Debbie Lenaerts ik ben een meisje van 12 jaar ik zit ondertussen in het eerste middelbaar en ben in 
de grote vakantie op kamp geweest met cm. Door dat kamp ben ik jullie liedjes meer en meer beginnen te 
beluisteren. We hadden een kampdansje op het nummer "'t smidje" en het was gewoon GEWELDIG!!!! 
ECHT WAAR!!! ik hoorde het liedje en iedereen zei van dat is een mooi liedje wie is dat. Maar onze leiders 
zeiden dat niet tegen ons. En toen door zoeken en zoeken ben ik het te weten gekomen op internet. Ik heb 
nu ook al jullie cd gekocht kortom IK BEN GROTE FAN VAN JULLIE!!!!!!!!!!!!! Elke dag na school zet ik jullie 
cd op totdat ik ga slapen. Is dat niet lang??? ECHT WAAR!!! IK VIND JULLIE MEGA SJIEK!!!!  
Kan ik niks winnen met quiz een of zo ets??? Ik wil jullie graag eens zien!!!!! daaaaaggg.  
greetzzzzz - debbie  
 
p.s: mail me terug en willen jullie ook in mijn gastenboek tekenen? 
 



*     *     *     *     * 
 
13-12-2001 
Katleen Van Genechten  
Vorselaar (Belgium)  
 
Hoi, om mijn vriend te verrassen met Kerstmis zou ik hem graag een cadeau doen met een ticket van Laïs. 
Omdat hij pas van februari kan (wegens partieel) zou ik graag info krijgen over een optreden in de buurt 
(gebrek van rijbewijs). Als je tijd hebt, zou ik heel tevreden zijn met een berichtje dat wat informatie bevat 
(liefst voor Kerstmis).  
Groetjes, Katleen. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2001 
Véronique Desamoury  
Jambes (Belgium)  
 
I've discovered Laïs recently thanks to the RTBF which broadcast "Le Renard et la Belette"...then I bought 
the records... This discovery reminds me of the first time I heard "The Corrs", or "The Cranberries" as I grew 
up with Fleetwood Mac; I got the creeps...and I've become a fan... I'm a teacher in languages and so far I 
thought that the Dutch language and music were not good friends...thanks to Laïs I've changed my 
mind...Let us hope that the group will become as successful in the French community as it is in the Dutch. 
They can contribute to making the Dutch language more popular. I'm waiting anxiously to attend a concert...  
Congratulations girls... 
 
*     *     *     *     * 
 
13-12-2001 
Annette Truijens  
Tilburg (Netherlands)  
 
Het was een fantastisch concert dat ik bijgewoond heb in Veghel. Morgenavond ben ik weer van de partij 
met een aantal dansers. Ik heb jullie de vorige keer in Veghel een videoband gegeven van de choreografie 
"Vrouwvolk". We zijn benieuwd of jullie het hebben bekeken en wat jullie er van vinden? Jullie muziek - 
"Warme garnars smorie" en "Doran" - heb ik daarin gebruikt. Wat jullie maken is inspirerend, dank hiervoor!  
Annette. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-12-2001 
Dirk Paulussen  
Bilzen (Limburg/Vlaanderen)  
 
Laïs de eerste keer gehoord op Dranouter... was diep onder de indruk. Nadien nogmaals te Maastricht, 
Bilzen en weeral Dranouter! Eindelijk nog eens volkse muziek om dat pure oergevoel terug op te wekken... 
prachtig! Op deze manier wordt 'ons schoon Vlaamse taal' nog eens vertegenwoordigd door iets beter dan 
de typische Vlaamse smartlap!  
Dankzij Laïs is mijn (democratisch!!) Vlaams bewustzijn verder aangescherpt, naast de schoonheid van 
andere talen zoals 't Frans of 't Zweeds. Proficiat en ik hoop nog veel nieuws te mogen horen.  
 
N.B.1) gelieve trouw te blijven aan jullie unieke stijl!  
N.B.2) "Walk like an Egyptian" op Dranouter was ronduit geweldig...wat een verassing! 
 
*     *     *     *     * 
 



11-12-2001 
Ita van Rijsewijk  
Tilburg (Netherlands)  
 
Hoi LAIS. iK VIND JULLIE HEEEEEEEEL GOED EN PRACHTIGE MUZIEK MAKEN. WANT JULLIE 
HEBBEN MOOIE ZANGSTEMMEN. En ik ben al 3 keer naar een concert van jullie geweest! dat was 
Prachtig!!! En op 1 concert had ik jullie handtekening ook gekregen, en even met jullie gepraat (dat zullen 
jullie vast niet meer weten). en ik ben 13 jaar. vanaf mijn 10 jaar vond ik jullie al geweldig. En 1 ding wat ik 
heel jammer vind is dat ik al 3 keer een brief naar jullie heb geschreven (gestuurd), en ik heb niks terug 
gehoord. Ik zal nog 1 keer een brief schrijven. ik hoop dat jullie dan wel iets terug sturen of iets laten horen.  
Doei!!!!!!! Groetjes.  
-xxx- Ita. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2001 
Tobias STiller  
 
 
Geniale Musik, aber wo kann ich die CD`s kaufen?(1)  
 
"Laïs" und "Dorothea" sind - nach meiner Meinung - noch nicht in Deutschand erschienen. Du kannst die 
cd's on line bestellen. Versuch's mal auf 'www.proxis.be/', 'www.azur.be/' oder (nur für die erste cd "Laïs") 
'www.wildboarmusic.com/order.html' - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2001 
Bi  
(Netherlands)  
 
Ik heb jullie EINDELIJK live gezien in Kerkrade. En dat viel tegen. Want wat jullie speelden was prachtig 
maar niet geschikt voor een stijve zit theaterzaal. Behalve die ontzettend mooie (allerlaatste) toegift !!!!!!!  
En dus kom ik vrijdag a.s. maar naar De Effenaar in Eindhoven, want daar kan ik WEL springen als ik daar 
zin in krijg.  
Meiden, ga zo door...maar zing in theaterzalen wat meer rustige a capella nummers. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2001 
Karen Van Bouwel  
Ekeren (Belgium)  
 
Ik Zou Graag Een Foto met een Handtekening hebben.  
Karen. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-12-2001 
nienke  
breda (Netherlands)  
 
Harstikke bedankt voor het zeer toffe concert in het chasse theater in breda. hopelijk tot de volgende!  
xXx van mij! en veel succes. 
 
*     *     *     *     * 



 
09-12-2001 
peter  
 
 
ik vind jullie liedje over louis paul boon uit de kunst, meiden, typeert de man uitstekend...alleszins beter dan 
die gepoleiste herdenkingscampagne die ze verleden jaar in Aalst hebben gevoerd...zijn engagement 
netjes weggevlakt...zijn taboedoorbrekend karakter ook...om er de mazelen van te krijgen...jullie bewijzen 
hem veel meer eer dan de huidige autoriteiten van Aalst...en das gezegd van een Aalsterse marxist...als je 
zo verder doet...(niet noodzakelijk politiek, maar wel fijngevoelig) dan blijf ik zeker naar jullie luisteren.  
de groetjes.  
 
n.b. heb al een boodschap nagelaten voor nathalie... 
 
*     *     *     *     * 
 
09-12-2001 
olaf borsboom  
zuid-holland (Netherlands)  
 
De middeleeuwen en de tijd vlak daarna, de gewoontes en gebruiken van die tijd spreken mij erg aan. Jullie 
doen die tijd voor mij op magnifieke manier herleven. Jullie enthousiasme is voor mij (een klassiek musicus) 
erg aanstekelijk. Ga zo door!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2001 
Katrin  
Turnhout (Belgium)  
 
ik zou graag partituren hebben van jullie liedjes. ik bespeel een viola (altviool). gelieve dit zo snel te laten 
weten hoe ik dit kan doen. dank u.  
groetjes, katrin. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-12-2001 
Anneleen  
(Belgium)  
 
komt er ooit een live-cd???? 
 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2001 
 
 
 
merci pour votre musique qui est un véritable enchantement pour tout : voix, musique et paroles qui 
racontent de belles légendes.  
J'espère pouvoir avoir la chance de vous voir un jour en concert.  
Bravissime !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-12-2001 



vanessa | http://LookNmeet.com/knuffeltje123  
st niklaas (Belgium)  
 
hey. ik kende jullie of jullie muziek niet tot een week of 3 geleden iemand op de chat de naam lais had. en ze 
zei dat het ook van een groep was dus ben ik eens gaan zoeken en jaja ik vind wel leuke liedjes van jullie.  
doe zo maar verder meiden greetz en take care...  
xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2001 
Doron Levy  
Schiedam (Netherlands)  
 
Hoi. Ik weet niet of de dames zelf deze berichtjes lezen maar ik wilde toch wat kwijt.... 2jr geleden werden 
mijn vriendin en ik op het Lowlands festival blij verrast met het (voor ons) onbekende Laïs. De verschillende 
stijlen en talen sprak ons heel erg aan. Het gegeven dat ze er zichtbaar plezier in hadden en een hele 
positieve en sterke 'vibe' het publiek in 'smeten' was voor ons reden om deze meiden in onze 
-muziek-harten te sluiten. Inmiddels hebben wij een dochtertje van anderhalf met de naam Maite Lais! 
Succes verder... mijn vriendin is er bij het concert in Nigchttown (Rotterdam) zeker bij!  
Geluk, Doron Levy. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-12-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Daar was ik weer: dat bedankje geldt uiteraard ook voor de heren, maar die deden niet mee aan deze 
laatste toegift. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-12-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
(Hierbij een berichtje voor Ronald Gossieau)  
Beste Ronald,  
Als jij 30 november naar Kerkrade bent geweest, om Laïs te zien optreden, dan heb je waarschijnlijk een 
lege zaal aangetroffen, en zeker geen Laïs, want de groep trad die avond wel op, maar beslist niet in 
Kerkrade. Waarschijnlijk heb je je in de datum vergist, en ben je donderdagavond 29 november bij het (Ik 
heb het reeds aangegeven) pracht-optreden geweest. Zoals je kunt lezen: die avond was ik er óók, en ik 
weet zeker dat dat niet de laatste keer is geweest. Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om Annelies, 
Jorunn en Nathalie nogmaals te bedanken, ook voor de verrassing helemaal op het eind van het optreden. 
Dankzij Nele weet ik nu ook naar welk nummer ik toen heb zitten luisteren. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-12-2001 
stefanie skoullos  
brasschaat (Belgium)  
 
Hey, ik wil gewoon ff meedelen dat jullie bangelijk mooi kunnen zingen! Ik heb geen cd's van jullie en heb 
jullie ook nog nooit live op concert gezien, maar ben het zeker wel van plan dat de 17/2 te doen hoor! Doe zo 
verder, dan kunnen wij ondertussen verdergenieten van jullie mooie stemmen!  



xxx stef xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2001 
Shirin Eimermacher  
Gent (Belgium)  
 
Nog eens bedankt voor jullie prestatie op het MidWinteR-concert!!! Het was magnifiek! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2001 
evelien  
zwolle (Netherlands)  
 
beste nathalie,jorunn en annelies,  
ik heb geweldig genoten bij jullie concerten, jullie zijn vorig jaar en dit jaar in zwolle geweest en beide keren 
heb ik de concerten bijgewoond. ik vind jullie geweldig zingen, jullie zijn erg goed op elkaar ingespeeld en 
jullie hebben ook zuivere stemmen. ik heb ook allebei de cd's van jullie ik luister ze heel vaak, m'n moeder 
en m'n zus vinden jullie ook top!!!!!!  
ga vooral zo door!!!!  
xxxjes evelien. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-12-2001 
ronald gossieau  
maastricht (Netherlands)  
 
jullie zingen in zoveel talen, dan zal het Maastrichts dialect hierbij een welkome aanvulling zijn... daar gaan 
we:  
goojendaag Laïs-meidskes! Op 30 november naor uuch kónzer gewees in Kerrekraoj: magnifiek! wat moot 
iech d'r nog miejer euver zègke... d'r zien al doezende miech veur gegaange, dus dat weurt aofgezeeg... 
bedaank dat geer d'n tied naom um nao aofloup handteikeninge oet te deile, iech foto's vaan uuch moch 
make én same op de foto te goon! blijf zoe wied geer zeet: puur, hartelik én zoe heerlik gewoen.  
Laïs is zoe sjoen en geer krijg vaan miech 'ne dikke poen... (toch mer eve vertaole: sjoen = mooi, poen = 
kus!) De groete oet Mestreech!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2001 
Laura  
Overijse (Belgium)  
 
Ik vind Laïs een heel goeie groep. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2001 
kirrieke  
puurs (Belgium)  
 
Ik vond jullie concert in bornem (een paar weken geleden) wel goed. Ik ben een grote fan van jullie. Ik heb 
jullie 2 cd's.  
Groetjes, Kirrieke.  



xxxxxXXXXXxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2001 
René Reijnders  
Roosendaal (Netherlands)  
 
Hoi meiden! Hartstikke bedankt voor het meer dan geslaagde concert in Breda en het te gekke interview dat 
we met jullie mochten afnemen! Jullie waren te gek!  
Hopelijk tot ziens in "De Kring" in Roosendaal.  
Groetjes, René. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-12-2001 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Heb enorm genoten van het Midwinterconcert! Gewoonweg prachtig!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Carolien Callewier  
Lo-Reningen  
 
Hallo ik ben Carolien. Ik vind jullie liedjes heel mooi!!!! Ik zou jullie graag eens in het echt zien. Gaan jullie 
ook nog nieuwe liedjes maken? Ik ben 11 jaar en ik ken al jullie liedjes van buiten. Ik wil jullie allemaal veel 
groeten doen!  
XXXXXX 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Carla  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Geweldig, geweldig, geweldig optreden gisteren in Breda. Ik heb genoten!! Live zijn jullie nog beter dan op 
de cd. Vooral de allerlaatste toegift in het donker vond ik heel speciaal. Het leek of de muziek niet naar ons 
toe werd gezongen, maar van binnenuit kwam. Ontzettend bedankt voor dit cadeau!!  
Groeten, Carla. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Mark Daris  
Bergeijk (Netherlands)  
 
Breda was gisteren weer beregezellig. Ik weet alleen niet of de kosten voor Nathalie niet te hoog zijn 
opgelopen.  
Laiswereld in de zaal,  
Dat wordt dansen allemaal.  
Moeten we nog een rekeningnummer doorgeven aan Nathalie voor de 50 Bfr? Het mag mag ook 1,24 Euro 
worden hoor. 
 



*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Rob Seegers  
Baarle-Nassau (Netherlands)  
 
Gisterenavond in het Chassé in Breda lijkt mij overbodig te melden. Vooral de reggae-achtige versie van 't 
Zoutvat was geweldig. Sinds jullie vorige concert in Breda hebben wij meteen "Dorothea" aangeschaft en 
later jullie eerste CD "Laïs". En ik moet zeggen het zijn de enigste twee cd's hier in huis waar nooit geen stof 
op ligt.  
Lais, keep up the good work!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Tof concert gisterenavond in Breda! Nathalie, die 50 BEF mag je storten op volgend 
rekeningnummer:.......(grapje)  
Kijk al uit naar vanavond! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Tina Cumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Bedankt voor het schitterende optreden van gisteren in Breda. Ik ben nog steeds aan het nagenieten. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Jeroen aka JP | http://lais.vdweijde.net  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Eerder vanavond Laïs weer gezien in Breda. Een geweldig concert. Leuke verrassingen, zoals 'De Wijn' a 
capella en dat nieuwe arrangement van ''t Zoutvat'. 'Rinaldo' is een geweldig nummer. Enfin, zeg Nathalie, 
waar is die 50 Frank nou? In ieder geval heb ik het weer vreselijk naar mijn zin gehad, tot de 14e in de 
Effenaar... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-12-2001 
Frank de Groot  
Gorinchem (Netherlands)  
 
Hedenavond (30 november 2001) heb ik een geweldig concert van jullie mogen meemaken in Breda. Grote 
klasse!! In tijden niet zo een goed concert meegemaakt. En natuurlijk ´t Smidje. Dan is er ook bij mij geen 
houden meer aan.  
Dank, dank, voor zoiets mooi en zekers tot de volgende keer!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2001 
Jasperke  



Oostkamp (Belgium)  
 
Ik ben jasperke. Ik ben de grootste korjuezeneuze van de folkwereld. Maar voor de rest jullie grootste fan, 
tot grote ergernis van mijn broertjes, bij gebrek aan zusjes.  
En ik ben jaloers op Geert (mijn werkgever-fluitenbouwer die mij vergeet te betalen) en die Jorunn naar huis 
bracht. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2001 
Shirin Eimermacher  
Gent (Belgium)  
 
Voor geïnteresseerden: ik heb op clubs.nl zelf een clubje opgericht over Laïs. Wie zin heeft mag altijd eens 
komen kijken en misschien ook lid worden?  
 
Hieronder vind je de link:  
http://www.clubs.nl/community/default.asp?club=La%EFs%21 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2001 
Monique van Bussel  
Gulpen (Netherlands)  
 
Gisteravond (29/11/01, Kerkrade) genoten van jullie concert. Wat mij betreft zal het niet bij deze ene keer 
blijven. De door jullie gesigneerde CD is een mooi aandenken aan deze prachtige avond.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-11-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste Nathalie, Jorunn, Annelies, maar ook Bart, Frits, Ronnie en Hans,  
Midden in de nacht, enkele uren na jullie prachtconcert in Kerkrade bedank ik jullie nogmaals voor de leuke 
avond. De ontmoeting naderhand vonden jullie ook wel leuk. Ik hoop dat kleine Emma goed leert rekenen 
met de chocolade Euromunten, maar ik vrees dat de chocolade voor die tijd al is opgegeten. De doos Merci 
is dus voor iedereen om te delen, maar dat dachten jullie al.  
Jorunn: je hebt een onvergetelijke indruk achtergelaten met je opmerking, toen je vertelde dat jullie de weg 
hadden gevraagd naar het theater, en antwoord kregen in een onverstaanbare taal: Kerkrade is je eeuwig 
dankbaar............  
Jan, Eleni en kinderen, en Marcel: leuk om jullie nou ook eens te ontmoeten, ik kende jullie namen dus wel, 
maar het is altijd leuker om de personen erachter eens te spreken. Wellicht tot een volgende keer?  
Groeten van Jos Meijers. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2001 
Carlo Janssen  
Oss (Netherlands)  
 
En ja hoor... ook in Veghel was het weer fantastisch! Al vond ik het na de pauze pas echt lekker op gang 
komen. De staande ovatie was dan ook echt verdiend! Meiden, top wat er ieder keer weer geleverd wordt! 
Nu kijken of ik in Apeldoorn nog terecht kan voor een shot Laïs... 



 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2001 
Tina Cumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Heb dan eindelijk toch een kaartje kunnen vastkrijgen voor het optreden in Breda, tot morgen! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2001 
Nathalie Kersten  
Tongeren (Belgium)  
 
Ik was zo jaloers toen ik hoorde dat mijn leekracht naar een concert van jullie ging. Ik wil zo graag mee, 
maar dat gaat niet, ik heb dan examens. Maar de eerste keer dat jullie hier ergens in de buurt komen sta ik 
op de eerste rij.  
Dikke zoen - Nathalie. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2001 
diego ciarlo  
Maasmechelen (Belgium)  
 
Nadat ik jullie op in het Cultureel Centrum van Maasmechelen gehoord heb, weet ik het zeker. Jullie zijn 
beter dan K3 !!!!  
Schitterende muziek, heerlijke sfeer, jullie zijn de naam 'muziek' waardig!  
De groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-11-2001 
Hans  
(Netherlands)  
 
Jullie concert in Drachten was GEWELDIG!Als jullie weer in de omgeving spelen, ben ik er zeker bij! Heel 
erg bedankt.  
 
Carried by Heavenly hands  
Your voices filled in  
My emptiness  
 
Hans 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2001 
Carlo Janssen  
Oss (Netherlands)  
 
Vanavond naar het concert in Veghel! Ik kon gelukkig mijn balkonkaartjes vanmiddag nog ruilen voor 
kaartjes op de rij 3 in de zaal. Na de Lievekamp in Oss -twee weken geleden - heb ik er zeer veel zin in! 
Jullie horen er nog van! 
 



*     *     *     *     * 
 
28-11-2001 
Wander van Duin | http://www.cottongreen.com  
(Netherlands)  
 
Hoi meiden. Ik zag en hoorde jullie eergisteren (23 nov) in Drachten. Geweldig concert, en een leuke 
voorstelling, met veel variatie. Complimenten ook voor jullie muzikanten!  
Groetjes, Wander. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2001 
Heleen Claessens  
Essen (Belgium)  
 
Hallo, hier ben ik terug (ik ben Heleen). Ik wou nog eventjes vragen of dat er iemand van jullie nog bij 
juffrouw Dominique gezeten heeft voor zang. T' is maar om te zeggen dat ik daar nu bij zit.  
NOG HEEL VEEL SUCCES. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-11-2001 
Heleen Claessens  
Essen (Belgium)  
 
Hello, ik ben Heleen. En ik weet niet of jullie die kennen, maar ik ben familie van Ad Van Beeck ('k weet nie 
of ik da juist geschreven heb). Die heeft iets te maken met het geluid. En die moet soms wel 's mee met 
jullie, voor te helpen. Ik vind jullie muziek kei mooi.Ik ga stoppen.  
Groetjes, Heleen.  
p.s. Ad Van Beeck is mijne nonkel.  
p.s. Ik heb Natalie nog gezien in het station (kijk uit) samen met haar kindje en haar moeder. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-11-2001 
 
 
 
Merci pour le concert aux Efferv'essonne; un pur moment de magie, et un nouveau fan!  
Quand revenez vous en France????? 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2001 
Frits  
Groningen (Netherlands)  
 
(Reactie op Simon, 25 nov.)  
Wat het geluid betreft ben ik met hem eens dat het niet altijd in balans was. De zang verzoop soms een 
beetje. Af en toe zat de geluidsman te slapen. Hij reageerde soms te laat als één van de dames weer begon 
te zingen en hij heeft bv. een accordeon-solo gemist in 'Tina Vieri', terwijl vlak na de pauze de contrabas 
nauwelijks te horen was.  
Maar ik ben niet met hem eens dat geluid ook nog eens van slechte kwaliteit was.  
Frits Broekema (Bezoeker van het concert in Hoogeveen, 24/11). 
 



*     *     *     *     * 
 
26-11-2001 
Eva  
Groningen (Netherlands)  
 
Laïs, jullie zijn fantastisch!!! Afgelopen vrijdag Drachten was het eerste concert dat ik heb bijgewoond, maar 
ABSOLUUT niet het laatste! Als ik geld en tijd had gehad, was ik zaterdag zó weer gegaan!! :-)))  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-11-2001 
Anna Moreels  
Mortsel (Belgium)  
 
Beste Jorunn, Nathalie en Annelies,  
Jullie zijn fantastisch : de muziek, de liedjes. Vooral de liedjes: 'zeven steken', 'le renard et la belette'. Ik heb 
jullie teksten en de cd. Elke  
dag luister ik naar jullie en dan zing ik mee. Eerst kende ik jullie niet en toen meer en meer en meer en nu 
zijn jullie mijn tofste groep.  
Jullie zijn zo.... fantastisch, tof, leuk. Ik ben 9 jaar en wil graag naar jullie concert komen! Daaaaaaaaaaaag. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2001 
Simon  
(Netherlands)  
 
Nu alweer een aantal concerten meegemaakt van Laïs en wat me elke keer opvalt is de beroerde kwaliteit 
van het geluid. Enige uitzondering was het concert in Hedon (Zwolle). Maar Drachten en Hoogeveen waren 
weer staaltjes van audiofiele onkunde. De stemmen van Nathalie, Annelies en Jorunn lijken mij toch de 
drijvende krachten van de band. Bij vele nummers werden de stemmen totaal overdonderd door het geluid 
wat vervolgens ook nog eens slecht van kwaliteit is. 
Verder natuurlijk gewoon genoten en versteld gestaan van het contrast van het concert in Zwolle en de 
theaterconcerten. De "verkrachte" versie van 'het zoutvat'spreekt niet echt tot mijn verbeelding. Dit is juist 
een nummer wat vooral A-Capella fantastisch in het gehoor ligt met de stemmen die gaandeweg het 
nummer worden ingebracht. 'De ballade van B.' is werkelijk een fantastisch nummer. Hopelijk komt deze op 
de nieuwe cd.  
Verder m'n complimenten aan de meiden voor de tijd die ze nemen na een concert voor de fans. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-11-2001 
Anja en Frits  
Groningen (Netherlands)  
 
Hallo 'maaskes' van LAÏS,  
We zijn net terug van jullie concert in Hoogeveen (25 nov., 00.18uur). Wat een fantastisch concert!! Volgens 
ons waren jullie vocaal in topvorm! Dat bleek vooral bij jullie onversterkte toegift met 'Tuuli.  
Wij gaan de hele verdere zondag nagenieten. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2001 
Ellen van der Lecq  



Utrecht (Netherlands)  
 
Ha Laïs, bedankt voor de toffe avond gisteren in Drachten. De muziek en jullie waren prachtig! Limkje, met 
wie ik naar jullie concert ging, was helemaal weg van de muziek én van de gitarist, en ik van de muziek en 
van jullie. Eindelijk eens drie bloedmooie vrouwen die zichzelf niet presenteren als de eerste de beste 
snollebol om aandacht te trekken. Ik ben 36, hardstikke hetero, maar ik geloof serieus dat ik een beetje 
verliefd ben! Maar het meest geniet ik van jullie zang, jullie stemmen passen zo perfect bij elkaar. Ga nog 
een tijdje door, ajb, zodat we nog lang van jullie kunnen genieten!  
Groetjes, Ellen. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-11-2001 
patty claassens  
 
 
ik vind de teksten van laïs heel mooi, net als de stemmen en de muziek.  
you go, girls! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2001 
Marike  
Zwolle (Netherlands)  
 
dag daar in belgië. 22 november ging ik zoals vaker maar even kijken wat er in Hedon te doen was. Laïs, wat 
zal het zijn?? Nou heb genoten enne had jullie stiekem wel eens op de belgische tv gezien. Maar niet dat het 
zo tof was. Heb genoten en hoop jullie vaker te zien en te horen.  
was een toffe avond. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2001 
jill henkens  
tessenderlo (Belgium)  
 
hallo, ik wil maar even zeggen dat jullie geweldig zijn!! ik ben naar jullie gaan kijken in hasselt en ik heb van 
in het begin tot het einde met kippevel geboeid naar jullie zitten, kijken en luisteren. jullie zijn super, ik wacht 
vol spanning op een nieuwe cd of singel! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-11-2001 
Kristina Volna  
Prague (Czech Republic)  
 
I really like your music.  
Some day you should come to Prague!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2001 
Paco Goetschalckx  
Antwerpen (Belgium)  
 
thanx for the music, groetjes en doe zo voort.  



dada Nathalie... 
 
*     *     *     *     * 
 
22-11-2001 
Lotte  
Oss (Netherlands)  
 
Hey Jorunn, Annelies en Nathalie!  
Ik wilde even zeggen dat jullie echt geweldig waren in Oss vorige week! Ik heb zelden zoiets goeds gezien! 
Vonden jullie de bloemen mooi?  
En aardig Jorunn dat we daarna nog even binnen mochten komen :) Ik wens jullie heel veel succes met jullie 
verdere tour door Nederland maar dat zal wel lukken toch?  
Veel liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2001 
Ton Damen en Liesbeth Wijngaarde  
Alphen (Netherlands)  
 
Als vaste bezoekers van het "radioprogramma" Volgspot hebben wij gelezen dat Laïs op woensdag 13 
februari een optreden komt verzorgen in het Koningstheater in Den Bosch (Nederland). Dit optreden, wat 
een onderdeel is van een totaalprogramma, wordt 's avonds opgenomen en is GRATIS bij te wonen.  
Kaarten kun je op de volgende website reserveren: http://www.koningstheater.nl/.  
Als je nog vragen hierover hebt kun je me altijd mailen: ton@liesbethdamen.tmfweb.nl. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2001 
Wim Smeets  
(Netherlands)  
 
Na theater Landgraaf, Pinkpop en Maastricht hoop ik 29/11 te Kerkrade weer van jullie muziek te mogen 
genieten.  
Groetjes, Wim. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-11-2001 
lies bauters  
heule (Belgium)  
 
Laïs, ik vind jullie muziek fantastisch. Jammer genoeg ben ik maar 13 en kan ik op concerten jullie niet goed 
zien. Ik zing hele dagen jullie liedjes. Ik weet dat jullie het druk hebben, maar hebben jullie misschien een 
klein minuutje over om mij eens een e-mailtje te sturen. Ik heb jullie dan niet gezien maar ik heb wel iets 
gekregen.  
Daaaaaaaaag vele groetjes en vele kusjes (ook aan het dochtertje van Nathalie) van lies bauters. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2001 
Lies Vangheluwe  
Ieper (Belgium)  
 
Hallo,  



Ik ben dus Lies Vangheluwe en ben een Belgische vriendin van Daniela Mara Ramiris. Onze allerliefste 
vriendin uit Brazilië, die deze site ook een Portugees tintje heeft gegeven. Voor ik Daniela kende vond ik 
jullie al prachtig. Zelfs mijn ouders die anders niet zo verzot zijn op mijn muziekgenre vinden jullie 
magnifiek...  
Maar toen ik Dani leerde kennen, werd mijn interesse (hoe moet ik het anders gaan noemen...) nog veel 
groter. We leerden jullie dieper kennen, we luisterden meer naar de teksten van jullie liedjes... Prachtig. 
Dani kende bijna elke tekst van voor naar achter, onwaarschijnlijk wat een grote fan je van iemand kan 
worden op zo'n korte tijd... Er werd dan ook elke dag gezongen, van 's morgens tot 's avonds,... de hele dag 
door en het waren telkens jullie teksten...  
Als ik jullie hoorde dacht ik telkens aan Daniela, nu nog luister ik enorm veel naar jullie en zing ik jullie liedjes 
vaak (ondanks dat ik nie echt schoon zing, maar wat kan mij dat schelen?) en telkens denk ik nog aan mijn 
allerliefste Daniela... die zoverre weg zit, soms were met een traan. MAAR ze komt terug... Prachtig nieuws 
gewoon...  
Het deed ons zo verschrikkelijk veel verdriet dat ze moest vertrekken... Nog nooit heb ik zoveel geweend, ... 
Toen ik dan hoorde dat ze terug kwam, was mijn verdriet over...  
Nu enkel verlangen tot we haar terugzien...  
Ik wil jullie hierbij alvast bedanken voor de kansen dat jullie haar hebben gegeven... Merci zunne...  
Vele groetjes, Lies 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2001 
Jono De Roeck  
(Netherlands)  
 
Het afgelopen concert in Den Haag vond ik onwijs gaaf! Bijna beangstigend goed. Moge Lais nog vele 
goede nummerkes maken. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2001 
Siebe  
Drachten (Netherlands)  
 
Ik mag aanstaande vrijdag naar jullie concert in Drachten. Ik verheug me er enorm op. Ik heb alleen nog 
iemand nodig om van jullie met mijn tweede kaartje te genieten maar dat zal wel loslopen. Tot vrijdag! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-11-2001 
Michelle & Robin  
Den Haag (Netherlands)  
 
Gezien en gehoord, Diligentia-Den Haag.  
Onze hoge verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. Hypnotiserend mooi!! Bedankt en zeker tot 
ziens... 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2001 
Evita Wesdijk  
 
 
Dag Laïs,  
Ik heb gisteren enorm genoten van jullie concert in Den Haag.  
En ook Nederlanders dansen tijdens 't Smidje, dat bleek toch maar weer.  



Bedankt voor al het moois gisteren - Evita 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2001 
Carlo Janssen  
Oss (Netherlands)  
 
Gisteren heb ik dan eindelijk een concert van Laïs bijgewoond in de Lievekamp te Oss. Nu was ik al zeer 
onder de indruk van de CD's die uitgebracht zijn, maar nu ik een hele avond op 3 meter afstand van deze 
engelen heb gestaan weet ik het zeker... mooiere aangrijpende zang dan dit bestaat gewoon niet...  
Ik heb de neiging om alleen nog maar Laïs te draaien... een echte die hard fan ben ik geworden want ik heb 
direct nog twee concerten besproken. Op 28 november weer een keer naar Veghel.  
Ik tel de dagen af... oké, ik geef het schoorvoetend toe: ik ben een Laïsjunkie geworden (snik, snik). 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2001 
kimtje en niekske | http://www.coolasl.com/velleke  
gavere (Belgium)  
 
tis heel eenvoudig,jullie zijn gewoon de beste en al wie da ta nie beseft is gewoon 
achterlijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
mensen die echt wete wa muziek is die wete da gulle vree goe zijt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
xxx knuffel!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2001 
Hans Raeijmaekers en Carola Vermeeren  
Den Haag (Netherlands)  
 
Wij hebben gisteren het concert van Laïs in Diligentia bezocht. In een woord: geweldig. Regelmatig werden 
wij herinnerd aan onze Brabantse roots.  
Maar ook de nummers met Turks/Arabische invloeden waren top. Hopelijk komen die op de nieuwe cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2001 
sanne  
Den Haag (Netherlands)  
 
Geweldig concert weer, gisteren in Den Haag!  
Al 2x eerder heb ik De Ballade van Boon gehoord en nog steeds vind ik 't 'n  
supernummer! Hoe kan ik aan dit nummer op cd komen?  
dag! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-11-2001 
André  
Den Haag (Netherlands)  
 
LAÏS VEROVERT DEN HAAG!!!  
Wat een fantastisch optreden was het vandaag in Den Haag... Dikke complimenten hoor...  
Ben nog onder de indruk!! Hoop jullie snel weer te zien in de buurt...! 



 
*     *     *     *     * 
 
18-11-2001 
Marieke Wiersema  
Groningen (Netherlands)  
 
Hoi Nathalie, Jorunn en Annelies, ik verheug me erg op donderdag de 22e november als jullie in Zwolle 
optreden! Eindelijk de kans om jullie live te zien... moet echt geweldig zijn!  
Groetjes, Marieke. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2001 
Leonie Minderhoud  
Middelburg (Zeeland) (Netherlands)  
 
Tijdens het nazomerfestival in Middelburg afgelopen jaar, heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Laïs. 
Prachtig om te zien dat jullie allen zo puur en echt zijn, zonder poes-pas. De akoestiek was er geweldig en 
met de prachtige stemmen paste het prima op het abdijplein. Nostalgische muziek, folkinvloeden, maar 
vooral apart!  
Het heeft op mij een grote indruk gemaakt. Ik geniet nu dagelijks van een herhaling van het optreden, alleen 
moet ik de beelden er dan bij fantaseren. Geweldig, bedankt...! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2001 
Martin  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Goede morgen. Ik wilde even een reactie achterlaten over het optreden tijdens lowlands.  
We liepen over het terrein, en kwamen langs het dommelsch podium, en waren erg onder de indruk van het 
optreden, echt lekker muziek, we hebben het hele optreden afgekeken / geluisterd. Het was live erg goed, 
en de stemming was super. Complimenten voor het geweldige optreden.  
Misschien tot een volgende lowlands. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2001 
eva en boke  
berlare (Belgium)  
 
laïs is gewoon super de max. en de staart of dot van nathalie is leuk, ma de muziek nog veel mooier. nog 
veel geluk in jullie carrière.  
toedels, evatje en boke. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2001 
Yuri Jansen  
Roosendaal (Netherlands)  
 
Ik hoorde laatst een cd-tje van een vriendin van me, erg mooi, bleek belgisch te zijn, ik keek in t cd boekje en 
wat zie ik?? Nathalie waar ik in Antwerpen mee op school heb gezeten :-) erg mooi en erg leuk, laat ns wat 
van je horen Nathalie als je wil, mn email adres staat hierbij.  
Dag dag, Yuri  



(ik ben van t luiaardsgild stond niet op de cd, jammer want dat zong je altijd in de trein :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2001 
Deborah en Marjan  
Heusden-Zolder  
 
jullie muziek is geweldig! Wat we vooral kwijt willen, is dat jullie zéééér hippe meiden zijn met een zeeer 
goede kledingsmaak. Wanneer treden jullie nog eens op bij ons in de buurt of komen jullie volgend jaar 
opnieuw naar Rock Werchter, want we zullen zeker en vast daar zijn!  
We hebben besloten om voor ons mondeling examen frans Laïs te bespreken! Dan gaan we 'Belle' laten 
horen aan de rest van de klas, eens zien wat zij ervan vinden!  
groetjes, Deborah en Marjan. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2001 
hilke en helena  
antwerpen (Belgium)  
 
hey. we doen een spreekbeurt over jullie !!!!!!!!!  
en jullie site is heeeeeeeeeel cool, superdeluxe !!!!!!!!!! allez daaaaaaaaaaaaaaaaaag  
en de groetjes van uw nichtje hilke en haar vriendin !!!!!!!!!!!!!! en doe zo voort !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-11-2001 
Marieke  
Roeselare (Belgium)  
 
Vree goeie cd's, goed concert op Dranouter, ... 
 
*     *     *     *     * 
 
16-11-2001 
Ton Faassen  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Door mijn vriendin uitgenodigd heb ik genoten van jullie fantastische optreden in Nijmegen. Een geweldige 
voorstelling van zang, muziek en beweging. Ik wens jullie heel veel succes en plezier in Nederland!  
Nb.: En ik kom zeker naar nog een optreden tijdens jullie Ned. tour! 
 
*     *     *     *     * 
15-11-2001 
sabrina te Riet  
Silvolde (Netherlands)  
 
Hoi laïs! en in dit geval vooral annelies. Het is een beetje erg laat maar alsnog gefeliciteerd met je 
verjaardag. Ik hoop dat je er een gezellige dag van hebt gemaakt.  
Verder vind ik jullie cd´s nog steeds keigoed en ik verheug me al op jullie concerten waar ik heen ga!!!!  
groetjes, Sabrina. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2001 



Nadine Lehmann  
Stokkem (Belgium)  
 
heb genoten van jullie concert in maasmechelen, heb jullie eigenlijk nog maar leren kennen vorig jaar tijdens 
een reis naar Praag. Een vriendin had toen de cd mee en om de tijd te doden heb ik ze maar even 
beluisterd. Toen ik vernam dat jullie naar maasmechelen kwamen heb ik direct voor kaartjes gezorgd.  
Vooral de a capella nummers vind ik goed, maar ook de achtergrondmuziek bij de andere nummers vind ik 
cool. Ik kijk uit naar een volgende cd en zeker naar een volgend concert. Veel succes en doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-11-2001 
Tom  
Heusden (Belgium)  
 
yooooooo, vre goeie muziek, vooral 't smidje.  
wanneer is jullie volgend optreden? 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2001 
Pierre VINCHON  
Grande-Synthe (France)  
 
Que dire, on ne peut-être qu'admiratif devant un tel talent. Vos disques passent en boucle à la maison 
depuis pas mal de temps....Camille ma fille de 13 ans ne jure plus que par Laïs...  
Nous attendons avec impatience votre concert de Janvier au Palais du Littoral de Grande-Synthe....toute la 
famille y sera... 
 
*     *     *     *     * 
 
12-11-2001 
kim  
dikkelvenne - vlierzele (Belgium)  
 
jullie zijn de max en we zouden jullie graag eens in het echt zien maar dat komt nog wel! jullie teksten zijn 
ook vree goed daarom dat ik zo van jullie hou!  
Verder ben ik er heel trots op dat jullie belgen zijn, want jullie zijn gewoon the best en daarmee 
uit!!!!!!!!!!!!!!!!!! nu kunnen ze niet zeggen dat de belgen niks van goede muziek afweten!!!!! ik en wij zijn trots 
op jullie en we zullen altijd achter jullie blijven staan!!!!!!! met andere woorden: fans voor het 
leven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br> dàààààààààààààg, knuffel.  
kim en yannick (y_vandepytte@hotmail.com) 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2001 
lotte bogaerts  
Rillaar (Belgium)  
 
Annelies,  
Het was wel gisteren maar nog een gelukkige verjaardag.  
groetjes, lotte.  
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 



11-11-2001 
Marie  
Deurne (Belgium)  
 
Ik vind jullie echt kei goed en ik hoop dat ik ook eens naar een concert kan gaan.  
Ik heb jullie cd's alleen vind ik het spijtig dat je bij de 2de cd na een paar weken een bonus cd kreeg en dat 
ik die niet heb omdat ik hem al de eerste week ben gaan halen.  
groetjes, Marie. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2001 
david bouckhuyt  
meulebeke (Belgium)  
 
hallo. ik heb voor het eerst jullie prachtige muziek leren kennen achter dat ik uit coma ontwaakten in de 
zomervakantie op 10 juli 2001 . Want moet je weten heb ik een zwaar ongeval gehad in het moutainbiken in 
de ardennen . Ik heb der verschillende breuken en een hersenletsel opgelopen heb en door dat hersenletsel 
zit er 80%kans op dat ik nooit meer ga kunnen fietsen zoals een normaal mens ,want fietsen is mijn leven .  
Hebben mijn vrienden mij de eerste cd van lais gekocht . En mijn ouders hebben toen voor de cd speler 
gezorgt. Ik was natuurlijk dolblij . Maar ik had nog nooit met de gengre folk iets beleefd maar toen ik die 
muziek hoorde kreeg ik er kippenvel van . Tis gewoon weg de max van een muziek . En iedere keer als ik 
het niet meer zag zitten liet ik jullie muziek spelen .  
Want nu ben ik 3 weken uit mijn rolstoel . En ben ik begonnen aan mijn revalidatie . Die normaal nog 3 
maanden zal duren . Maar dank zij al mijn steun van mijn vrienden en de groep lais zal het wel lukken . Nog 
veel verder succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-11-2001 
Bob White | http://members.home.net/rnw50/  
New England (United States)  
 
Love your music!! Bought the Lais CD @ FNAC (Brussels) 2 years ago  
- would love to attend a concert in summer of 2002!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2001 
Lize  
B'Dijk (Belgium)  
 
Ik vind Laïs kei cool! Ik vind de liedjes kei mooi, vooral Dorothea en 't Smidje. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste Annelies,  
Vandaag zul je van je fans wel ontzettend veel felicitaties krijgen. Je wordt tenslotte maar 1 keer in je leven 
22 jaar. Proficiat dus ook van mij, en ik hoop dat je er een leuke dag van maakt. Hier in Maastricht zit het 
weer in ieder geval al mee, ik hoop dat dat bij jou ook zo is. Zoals eerder geschreven: ik zit op 29 november 
in Kerkrade op de voorste rij.  
Groeten uit Maastricht. 



 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2001 
Ton Damen/Liesbeth Wijngaarde  
Alphen (Netherlands)  
 
Annelies,  
Van harte proficiat met je verjaardag, en we zien uit naar jullie optreden in Breda. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2001 
Shirin Eimermacher  
Gent (Belgium)  
 
Annelies,  
Super veel proficiats met je 22ste verjaardag! Maak er een kei-toffe dag van!  
En met misschien een Zuid-Afrikaans ontbijt?  
***-jes 
 
*     *     *     *     * 
 
10-11-2001 
Tina Cumps  
Gelrode (Belgium)  
 
Annelies, een heel gelukkige 22ste verjaardag.  
Geniet ervan zoveel je kan! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2001 
Fove  
Wijtschate (Heuveland) (Belgium)  
 
Hallo Laïs.  
Ik vind jullie nummers heeel mooi en op mijn school kent ook iedereen laïs...  
Ik ben al één keer naar een 'optreden' van jullie geweest (benefiet voor 't reigershof in Gent). Ik heb thuis de 
twee cd's en ik hoop dat er vlug een derde komt !  
Tenslotte een gelukkige verjaardag voor Annelies morgen.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-11-2001 
Eline | http://asl.to/moongirlie  
Bellegem (Belgium)  
 
Hey, jullie muziek is echt cool! Het zijn vooral toffe teksten. Het is gewoon allemaal schoon. Ik zing zelf ook 
graag maar het is nog heel wat anders dan bij jullie hoor!! Doe zo verder en maak nog maar vele schoon 
liedjes!  
TAKE CARE!! groetekes, Eline. 
 
*     *     *     *     * 
 



09-11-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Annelies,  
ik ben dan wel een dagje te vroeg, maar alvast van harte gelukgewenst met uw verjaardag!  
De rest van de boodschap vind je in het Laiswereld Verjaardagsboek.  
Liefs, xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2001 
Yentl  
Antwerpen (Belgium)  
 
Hoi Laïs,  
effe om te zeggen da ik wat jullie doen kei-tof vind. Ik zing zelf ook, maar da klinkt lang zo tof ni en da is ook 
ni zo'n cool genre. Blijf verder doen zoals jullie bezig zijn!!!  
Liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2001 
Elke Steuperaert  
Deerlijk (Belgium)  
 
Prachtige groep! Ongelooflijk mooie nummers, zalige meezingertjes! Ik hoop jullie ooit nog eens te 
ontmoeten op folkfestival 'deerlycke'.  
Doe zo voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2001 
Birgit Bauweraerts  
Zoersel/Vlaanderen (Belgium)  
 
hei iedereen,  
der staan kei mooie foto's op jullie site!!!  
oh Yorunn ons hilke gaat voor amc over jullie een eindwerk maken, tof hé. zo, dikke kussen van Birgit.  
p.s. een meisje uit mijn klas vindt jullie geweldig. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-11-2001 
isabelle  
sint-niklaas (Belgium)  
 
Deze muziek is gewoonweg super! Ik ben al een lange tijd fan van jullie muziek en ik kan er maar niet 
genoeg van krijgen! In droevige momenten fleurt ze me op en als ik heel goed gezind ben doet ze me nog 
zaliger voelen. Doe zo verder!!!!  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2001 
Tina Cumps  



Gelrode (Belgium)  
 
Ik zou dolgraag naar het concert gaan van Laïs in Breda, maar tot mijn grote spijt is het uitverkocht. Kan 
iemand mij toch nog een kaart bezorgen? Ik hoop van wel. 
Alvast bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2001 
Lindsay Van Camp  
Antwerpen (Belgium)  
 
Lieve Laïs, ik vind jullie echt geweldig! En het is echt spijtig dat jullie die award niet hebben gekregen op de 
TMF-awards! België is gewoon achterlijk op dat vlak! Jullie hadden hem zeker verdiend!  
Stop zeker niet want de wereld heeft jullie nodig!  
Groetjes,  
Lindsay! xxxxxxxx... 
 
*     *     *     *     * 
 
07-11-2001 
lotte bogaerts en anneleentje haesen  
rillaar en scherpenheuvel-zichem (Belgium)  
 
Hallo. We hebben vandaag jullie nieuwe single gekocht; ze is kei goe. We hebben een vraag. Jullie zeiden 
in Leuven toen in de Fnac dat jullie op brieven antwoorden en Annelies heeft zelfs gezegd dat de brief al op 
de schouw lag. Maar we hebben nog altijd niets ontvangen. Verklaring AUB op lottebogaerts@hotmail.com. 
Ma voor de rest alles ok. We blijven FOREVER superfans!!!!!!!  
P.S nooit gedacht om een clip te maken???  
Spijtig van op de TMF awards maar in onze harten zijn jullie en blijven jullie nummer 1  
Groetjes en xxx-jes lotte en anneleentje.  
Reageren mag op lottebogaerts@hotmail.com. Moet niet maar we hopen van wel. Doei!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2001 
Hervé LE CHANU  
SAINT-BRIEUC (Bretagne)  
 
Salut Laïs.  
Il y a un peu plus d'un an, j'ai pu découvrir vos somptueuses voix en achetant vos deux albums lors d'un 
voyage à Lille, en flanant dans un rayon de "folk flamand". Vos VOIX ont alors ILLUMINEES ma vie !!! J'ai 
d'ailleurs racheté la version française de votre album "Dorothea" sortie il y a peu chez nous !!!  
J'ai failli partir au service national dans la marine le 06 février 2001, heureusement cela a été retardé d'un 
mois, au 06 mars, ce qui m'a permis de vous rencontrer lors de votre concert de Trégueux à côté de 
Saint-Brieuc. Ce concert fut tout simplement MAGNIFIQUE ! Et en plus, à la fin de celui-ci vous avez été 
adorable et très accessible avec votre public, qu'il soit ancien fan comme moi, ou qu'il soit nouvellement 
conquis. Je voulais vous remercier pour les photos que j'ai pu prendre avec vous trois, à vos côtés ainsi que 
pour les dédicasses... votre disponibilité, votre gentillesse et vos sourires.  
J'espère pouvoir aller vous revoir et surtout ré-écouter vos voix en live le 04 décembre prochain à Lannion 
en Bretagne... mais aujourd'hui, je rêverais d'un troisième album en live afin de pouvoir recréer la magie de 
vos concert, chez moi, sur la route,... là où je vais.  
Alors, merci beaucoup pour la joie, l'émotion, l'énergie, le réconfort que vous m'offrez, que vous nous 
offrez... à travers vos voix.<br>  
Merci Laïs, votre public vous aime !<br>  
Continuez longtemps à nous émerveiller et à nous rendre si heureux.  



Gros bisous - Hervé. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-11-2001 
Elena Buyle  
Merelbeke (Belgium)  
 
Lieve Laïs-zangeresjes,  
Zoals wellicht heel veel mensjes ben ik helemaal weg van jullie muziek. Heb dan ook al ontelbaar veel 
optredens meegemaakt. Jullie zijn fantastisch, hoop dat jullie nog een tijdje mogen doorgaan met deze 
hemelse klanken.  
See you at on of your concerts...  
Groetjes, Elena. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-11-2001 
Ilse Bacqué  
Brugge (Belgium)  
 
Wij hebben de tekst van een middeleeuws Latijns lied. Zijn jullie geïnteresseerd? 
 
*     *     *     *     * 
 
03-11-2001 
Wander  
(Netherlands)  
 
Hé hoi. Volgens mij lopen jullie wat achter met "de week van", en dat terwijl de hele saait vernieuwd is. Snel 
eens een concertje in het noorden van Nederland graag!  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-11-2001 
Sophie  
Zottegem (Belgium)  
 
Haajkies :). Een paar weken terug zag ik jullie aan het werk in de sporthal in Leuven en ik moet zeggen: ik 
was er totaal ondersteboven van. Jullie eerste cd vond ik al keigoed, en jullie concert bezorgde me gewoon 
kippenvel. Gevolg, ik kan echt wel niet weerstaan aan jullie tweede cd ook :). Ik zou zeggen: doe zo verder, 
jullie hebben prachtige stemmen, en ... nu jah, ik ben echt wel verkocht. :)  
Heel veel succes, ik wens het jullie van harte. Liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2001 
Inge Grootscholten  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Tot de 15de in Roosje! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-11-2001 



Bart Durlet  
Tongeren (Belgium)  
 
VERSCHRIKKELIJK is het; die TMF AWARD moest gewoon met een enorm eerbetoon aan jullie 
overhandigd worden, maar ja...wat kunnen we eraan doen. In Vlaanderen zitten we over 't algemeen nog 
met een ongelooflijk gat in onze kultuur. Hoe verklaar je anders het succes van K3, VandaVanda en nog 
zulke aangelegenheden?!  
LANG LEVE LAÏS!!!  
Groetjes! - Bart 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2001 
Annelies Michiels  
Beernem (Belgium)  
 
hoikes!!!! 't is gewoon maar om te zeggen hoe prachtig da ik jullie muziek vind!!! Ik peis zelfs da mijn twee 
cd'tjes verre grijs gedraaid gaan zijn !!!(als die dag ooit aanbreekt dan loop ik direct na een cd-winkel want ik 
kan écht nie zonder jullie cd's).  
Ik zou echt kweetnieoegraag eens na een optreden gaan (sorry et is er nog nie van gekomen), ma ik gaan 
die website een beetje in 't oog houden , goe?  
alee , saluutjes !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2001 
Mieke Maeyaert  
Beveren a/d IJzer (Alveringem) (Belgium)  
 
Hallo. Ik vind Laïs heel tof. Het is m'n lievelingsgroep. Ik heb het concert in Koksijde vorig jaar beleefd. Het 
was echt tof. Laïs, doe zo verder.  
Ik vind het jammer dat jullie geen TMF AWARD gekregen hebben. Een andere keer misschien. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-10-2001 
Ingrid en Marc  
Nijlen (Belgium)  
 
Wij genieten nog steeds na van jullie concert in Lier. Het is ons dan eindelijk toch gelukt om jullie een keer 
live aan het werk te zien. Het was SUPER SUPER SUPER !! Als jullie nog eens in de buurt komen, wij zullen 
er ook weer zijn!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-2001 
Vicky Rubbens | http://asl.to/knolleke  
Ekeren (Belgium)  
 
hoi. het eerste liedje dat ik van jullie gehoord heb was 't smidje. ik had jullie gezien in een programma op vrt, 
en vond jullie meteen goed. 'k wist nie wie jullie waren toen, maar swat. en dan later hoorde ik jullie op de 
radio, en voila.  
nu heb ik bijna al jullie liedjes en vind jullie gewoon de maks! :)  
seeya. 
 
*     *     *     *     * 



 
29-10-2001 
Nellebel  
Lier (Belgium)  
 
Hallo Laïs. Jullie concert in Lier was keicool. Ik ben grote fan van jullie.  
xxxx-jes, Nellebel. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-2001 
Boyd van Zetten  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Beste Laïs, het Crossing Border concert was leuk en intiem. Grappig ook dat er op het achterdoek projecties 
plaatshadden (houden zo!). In Rotterdam zijn we er weer bij.  
"Le Grand Vent" is trouwens een leuk nieuw liedje en het is hopelijk een voorloper van een nieuwe ceedee. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-10-2001 
Nele Leflot  
Lier (Belgium)  
 
Laïs is keitof.  
Annelies, Nathalie en Jorunn zijn heel vriendelijk en heel tof! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2001 
David  
 
 
Hallo Laïs-fans. Ik heb net het concert van LAÏS in Lier gezien/gehoord en ben nog helemaal beneveld door 
zoveel schoonheid en vakmansschap. Het was gewoon een schitterende show van internationaal niveau. 
Ook heel tof was de sfeer op het podium. Je merkt gewoonweg dat deze groep en band niet alleen samen 
op het podium staan maar ook echte vrienden zijn.  
Zonder LAÏS of de rest van de band te minimaliseren wil ik toch even kwijt dat Fritz Sundermann bij de beste 
gitaristen (multi instrumentalist) is die ik ooit live aan het werk zag en niet alleen van Belgische bands. 
Absolute topklasse wat die uit zijn instrumenten haalt. Ik was fan van zijn groepje California Sunshine. Half 
jaren '90 heb ik C.S. een stomend concert weten geven in een uitverkochte Pacific in Antwerpen.  
Fritz, maak gauw terug een plaat want ik wacht al lang op een vervolg. Ondertussen doe ik het wel met de 
schitterende LAÏS CD Dorothea. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2001 
Lawrence Cilissen  
Vlijtingen (Riemst) (Belgium)  
 
Dag dames. Ik ben zeer grote fan van jullie muziek. Ik heb jullie de eerste keer gezien op Canvas, en was 
meteen verkocht. Ik heb helaas nog geen kans gehad om naar jullie concert te komen. Maar zodra jullie in 
de buurt van Maastricht komen (aangezien jullie nu in Nederland toeren) probeer ik zeker te komen kijken.  
Veel groeten en een kusje voor elkeen van julie.  
Groeten, Lawrence. 
 



*     *     *     *     * 
 
28-10-2001 
Silvia Sasaki  
 
 
Olá, estive visitando o devido site e qual não fora a minha surpresa....: ele estava em Português. Como sou 
apreciadora da música folk, descobri o site por essas "andanças" pela internet, mas meu grande problema 
é que, todas as páginas que visitei, não estavam em meu idioma.  
Encarecidamente, agradeço a genial idéia de disponibilizar o site para tantos povos, facilitando a 
compreensão e a popularização da folkmusic, tão genial e tão pouco difundida.  
Parabenizo pelo grande trabalho... 
 
*     *     *     *     * 
 
28-10-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
berendrecht (Belgium)  
 
Net terug van Lier; eerste deel was iets of wat ontgoochelend maar het tweede deel heeft echt wel veel 
goedgemaakt! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2001 
Evita Wesdijk  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Dag Laïsdames en band. Heb gisteravond (26-10) enorm genoten van jullie prachtige concert ihkv het 
Crossing Border Festival. Het was alleen te kort.  
Maar ik heb een heerlijk vooruitzicht namelijk een langer Laïsconcert in Den Haag. 
Tot gauw, Evita. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2001 
Laurent Le Bot  
Lannion (Bretagne) (France)  
 
Quelle fraicheur et quelle force expressive, l'expression "Voix angéliques" est trop 
restreinte pour rendre compte de l'émotion que vous délivrez ! (mais les non-néerlandophones aimeraient 
bénéficier de traductions ...)  
Je suis professeur d'éducation musicale et de chant choral et souhaiterait faire travailler  
à la chorale du collège quelques chants comme "de valse zeeman" entre autres, avec votre accord, bien 
entendu !  
Tot ziens te Lannion ! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-10-2001 
WOUTER  
(Netherlands)  
 
Gisteravond Laïs ontdekt op crossing border in amsterdam!!  
Wat een Zang, wat een teksten, wat een Show!!  
IK WIL MEER LAÏS. 



 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2001 
Olivier  
 
 
Bonjour Laïs ! Je suis allé à votre concert hier soir à Paris... c'était merveilleux ! Quel bon moment j'ai passé 
à vous écouter ! J'adore ce que vous faites ! J'écoute vos disques en boucle !  
Gros Bisous.  
 
PS : Je suis passionné de musique traditionnelle, je joue de la vielle à roue et de l'accordéon diatonique. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2001 
Iratxe Gómez Susaeta  
Bilbao (Pays Basque) (Spain)  
 
J'ai ecouté deux de vos disques, et je voulait seulement vous dire que j'ai baucoup aimé votre travail. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2001 
Nele geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Ik begin echt wel in herhaling te vallen, maar toch: jullie waren schitterend in Parijs! Aangenaam verrast 
door de aanwezigheid van Gabriel Yacoub. Fantastische sfeer en aparte locatie!  
Tot morgen ! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-10-2001 
OLIVIER  
 
 
Un grand merci pour votre venue hier soir à Paris ! Ca faisait longtemps que j'attendais ce moment et vous 
me voyez comblé par cette soirée fabuleuse...  
Je ne me lasse pas de l'envoûtement que vous créez à chaque chanson...  
C'était un réel plaisir et j'espère que nous pourrons nous croiser à nouveau ! Encore merci et bravo ! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2001 
Binke D'Haese  
Zwijnaarde (Belgium)  
 
Laïs is... hemels! Veel woorden zijn er niet voor...  
Blijven voortdoen, dames!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2001 
Lander Debacker  
Harelbeke (Belgium)  



 
Ik heb sedert 16 maart 2000 een mega-toffe zus. Mijn ouders noemden haar LAIS. Ze zingt nu reeds 
tele-romeo mee. Ooit een background baby-stemmetje nodig...?? 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2001 
Frédéric Van Holsbeeck  
Ninove (Belgium)  
 
Hey babes. Ik was bij jullie optreden in Brussel op 29 augustus (mijn 18e verjaardag). Het was fantastisch, 
een heel leuk cadeau'tje, spijtig genoeg moest ik vroegtijdig vertrekken. :-(  
LOVE YOU! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-10-2001 
sarah fonteyn  
meise (Belgium)  
 
dag laïs. heb jullie nog maar 2 keer live gezien maar het was echt onbeschrijflijk hoe  
mooi jullie live wel klonken echt fantastisch! ik wou ook nog vragen wanneer jullie derde cd uitkomt (heb 
gehoord in november) en ook of de single 'de ballade van boon' nog verkrijgbaar is.  
Doe verder zoals jullie bezig zijn en nog veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2001 
Gilbert Despriet  
Kortrijk (Belgium)  
 
Jullie hebben twee prachtige ceedees. Deze zomer heb ik "Dorothea" nog cadeau gedaan aan mijn nichtje 
die in Cyprus woont (en nog niet van jullie gehoord had). En al had ik reeds concerten van jullie op TV 
gezien, het concert van 20/10/2001 in de stadsschouwburg van Kortrijk heeft mij nog hoogst aangenaam 
verrast. Van de start "Benedetta" tot het laatste  
bisnummer: prachtig, ontroerend.  
Ik wens nog veel muzikaal genot voor jullie (en voor ons)  
Gilbert. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2001 
Linde Kockaerts  
Heverlee (Belgium)  
 
Heb al drie optredens van jullie gezien: ONGELOOFLIJK FANTASTISCH!!!!! Jullie zijn echt... vind er geen 
woorden voor...  
Zelf zing ik in een koor en droom ervan ooit zoals jullie te kunnen zingen. Zowel Werchter als Leuven was 
echt puur ambiance...  
Groetjes... 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2001 
Anke  
Wuustwezel (Belgium)  



 
Waar kan ik het liedje "Polly on the shore" ergens vinden?? (1)  
 
(1) De tekst van het liedje kan je vinden op deze site (in de "tekstrubriek"). Maar ook op  
de informatieve website van Coope, Boys and Simpson 
(http://fp.acappella3.f9.co.uk/polly_on_the_shore.htm). Het nummer werd geschreven door Lester Simpson 
- mt. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-10-2001 
François  
 
 
Merci pour le grand moment musical que vous m'avez fait vivre samedi dernier à Kortrijk.  
Leve Laïs. Jullie zijn de beste.  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2001 
sarah  
kortrijk (Belgium)  
 
LAïS, jullie muziek is echt heel leuk.  
vooral de 2de cd is gewoonweg gaaf. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2001 
Marie Zuliani  
Harelbeke (Belgium)  
 
Yo! Het is al de tweede keer dat ik hierin schrijf! De eerste keer was het om te vragen wanneer Laïs eens 
optrad in de buurt van Kortrijk! Zaterdag laatstleden heb ik hen aan het werk gezien in de Stadsschouwburg 
in Kortrijk! Het was echt mega!!  
Kennen jullie het nog: 'WE LOVE YOU'!? Dat was grappig é.  
Groetjes! Marietje! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-10-2001 
Julie  
 
 
Ik vond da optreden in Heverlee echt wel goe, jammer dat we te laat aankwamen...  
Nog veel plezier, kussen. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2001 
Philippe Callebert  
Kuurne (Belgium)  
 
Jullie optreden in de schouwburg te Kortrijk (op 20 oktober) was gewoonweg subliem. Woorden schieten me 
te kort als ik terugdenk aan de vocale meesterstukjes die jullie daar brachten. Het was prachtig, grandioos, 



weergaloos, knap, ongelofelijk...  
Dat jullie nog vele jaartjes concerten mogen geven!  
Groetjes, Philippe. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-10-2001 
Herby  
 
 
Dag dames. Ik heb enorm genoten van jullie optreden in Leuven! 't Was fantastisch. Vooral 'de ballade van 
Boon' (en uiteraard ' 't smidje') vond ik bijzonder geslaagd.  
Eén vraagje: ik speel zelf ook folk en doe een aantal a capella nummers tijdens mijn optredens. Ik zou graag 
'Polly on the shore' brengen, maar vind nergens de tekst. Can you ladies help me out? Dank bij voorbaat.  
PS: mijn adres = sweatyherby@yahoo.com 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2001 
Carl  
Oudenaarde  
 
Jaja, ik was één van de gillende i love you vrienden van dieter op het concert van Kortrijk... Gingen jullie ons 
niet inhuren?  
Groeten van oude lemmelingen Leen Mathyssen en Carl Vermeersch. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2001 
 
 
 
Kiekeboe!!! Jullie concert gisteren in Kortrijk, da was nogal eens klasse! Prachtig weeral, maar het had toch 
nog iets meer dan jullie vorige optredens vind ik. En ge hebt waarschijnlijk aan het publiek wel gehoord dat 
ge zeer "ge-loved" zijt.  
O ja, kan het dat Annelies' haar zus in de zaal zat? Anders hebt ge een look-alike lopen, Annelies! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2001 
Stefanie Baert  
Hulste (Belgium)  
 
Het concert van Laïs in Kortrijk was gewoonweg prachtig. Ik hoop dat jullie nog eens afkomen naar de 
schouwburg. Ik zou jullie zo graag eens terug willen zien.  
Groetjes, Stefanie.  
(Oh ja, WE LOVE YOU) 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2001 
Dieter  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Jaja! Na Dranouter was Kortrijk aan de beurt! Gisteren (20/10/'01) ben ik met enkele vrienden naar het 
Laïsconcert in de Stadsschouwburg van Kortrijk geweest, en weeral was het gewoonweg SCHITTEREND! 



A capella, nieuwe verassende liedjes...een goed gevulde avond!  
En hopelijk hebben jullie ons gehoord, want wij zaten bovenaan (op balkon) en tot 4 keer toe hebben we 
"WE LOVE YOU" geroepen. We voelden ons zéér vereerd toen jullie daarop reageerden! Maar nu weten wij 
niet of jullie dat fantastisch vonden of niet, dus mailen mag STEEDS naar: didicovent@hotmail.com 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2001 
XJonasX | http://www.XhardcoreX.8m.com  
Kortrijk (Belgium)  
 
Het concert van Laïs In de schouwburg van Kortrijk op 20 Oktober was super tof, maar ik wil Laïs en de man 
die mij binnenliet bedanken, dat ik ze even heb mogen ontmoeten. Bij deze is dat dan gebeurd.  
Bedankt voor de toffe avond  
XJonasX 
 
*     *     *     *     * 
 
21-10-2001 
Davy  
Ingelmunster (Belgium)  
 
Jullie waren weer schitterend in Kortrijk. Woorden schieten te kort voor zoveel schoonheid...  
We love you! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2001 
Liesbeth  
Anzegem (Belgium)  
 
het optreden in kortrijk was heel goed  
was veel ambiance  
en WE LOVE YOU  
liesbeth 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2001 
Suzanneke  
Stabroek (Belgium)  
 
Amai, ik ben naar het optrede geweest in Kalmthout in de zomer en nu ben iki nog een grotere fan !! Blijve 
voortdoen en vooral niet stoppen...  
xxxXxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2001 
Mol  
roeselare (Belgium)  
 
<p align="left">  
ik vind het toffe muziek kmoet alleen nog achter de laatste CD gaan.  
En volgend weekend gaan we met een paar vrienden gaan kijken op leffingeleuren. Tis te hopen da ge nog 
lang blijf doordoen van jullie muziek is de max. 



 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2001 
Sonja Mannek  
Kempen (Germany)  
 
Hi Lais! Wij zijn op woensdag op de concert in Leuven geweest met onse Belgische uitwisselingpartners. 
Heel tof! Doe maar verder zo!  
Liefs, Sonja. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-10-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
berendrecht (Belgium)  
 
Bedankt voor de tickets voor Parijs!  
Tot donderdag; ik kijk er verschrikkelijk naar uit! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2001 
van muylem  
steenhuize (Belgium)  
 
Stephje uit wetteren : twijfels over de tweede CD? Laat me niet lachen : de tweede CD is ijzersterk. De 
eerste is daarentegen minder afgewerkt, minder coherent (enkele eruit springende sterke nummers) en 
voornamelijk minder 'laïs'.  
Nieuwe nummers gehoord te Aalst: dat Turkse nummer moet echt nog wat bijgewerkt worden - het nummer 
geschreven in de Ardennen daarentegen begint ietwat aarzelend maar groeit uit tot een sterk nummer - er 
mogen er meer van zijn op de nieuwe cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-10-2001 
Robert van Heusden  
 
 
Tijdens de vakantie afgelopen zomer hadden wij (Mijn vrouw Simone, dochter  
Lisa (7), boy Sam (4) en ik) een ceedeetje met allerlei buitenlands erop in  
de auto. Op gegeven moment kwam er een liedje voorbij, wat we keer op keer  
allemaal wilden horen, en dat terwijl we toch vooral de Beatles, Barbra  
Streisand, en K-3 gewend zijn. Het heette "le Renard" van een groep uit  
België, drie meiden. Het werd onze zomerhit.  
Thuis meteen stad en land af voor Laïs. Alle twee de ceedees gekocht. Brilliant! Ik vind het te gek om mijn 
kinderen ook in contact te brengen met jullie muziek. Alhoewel de laatste tijd K-3 wel erg veel terrein wint, 
nou ja ze zijn nog erg jong. Bovendien K-3 komt ook uit België. Als het even kan reizen mijn vrouw en ik 
eerdaags af naar België om een concert mee te maken.  
Groeten van Robert van Heusden en zijn gezinnetje. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2001 
Stephje  
Wetteren (Belgium)  



 
Jullie muziek is echt prachtig om te horen, toch heb ik mijn twijfels over de 2de CD. De eerste is echt super, 
maar de tweede is iets minder. Niet slecht natuurlijk! 
Maar blijf voortzingen, jullie stemmen samen klinken echt hemels! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2001 
Gladys Valke | http://www.geocities.com/gladyske_the_first/mypage  
Maastricht (Netherlands)  
 
Ik vind jullie muziek echt GEWELDIG!!!!!!!!!! Ben voor de eerste keer in heel mijn leven blij dat ik naar de 
muziek van mijn ouders heb moeten luisteren.  
Veel succes en.... Keep Up The Good Work!!!!!!!!  
Kuzie - Gladys 
 
*     *     *     *     * 
 
18-10-2001 
John | http://jvdploe.speed.planet.nl/~jvdploe  
Hilversum (Netherlands)  
 
Toevallig hoorde ik jullie op de radio, en DIT klonk mooi, heel mooi.  
Ga vooral door met 't maken van dit soort mooie dingen. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2001 
Julie  
 
 
Ik vond da optreden in Heverlee echt wel goe, jammer dat we te laat aankwamen...  
Nog veel plezier. Kussen. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-10-2001 
Bob | http://www.nighttown.nl  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Heeej iedereen, kom allemaal op zaterdag 22 december naar Nighttown Rotterdam voor een spetterend 
optreden van Laïs.  
Meer info op www.nighttown.nl. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-10-2001 
Celia Boon  
Boom (Belgium)  
 
<p align="left">  
Zou erg graag eens naar een optreden komen zien, jammer genoeg is alles reeds uitverkocht. Wanneer 
wordt de concertagenda aangepast met het programma (in Belgie) voor november, december en het 
volgende jaar?  
Blijven jullie maar mooi verder zingen, want jullie maken mij (en mijn verloofde) vaak vrolijk! - celia 
 



*     *     *     *     * 
 
16-10-2001 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Heeft er al iemand een CD-winkel gevonden waar je de nieuwe single `le grand vent` kan kopen? Ik heb al 
3 winkels afgelopen en vind het in geen enkele. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2001 
anne peeters  
wezembeek-oppem (Belgium)  
 
Je vous ai happées au hasard des ondes de la rtbf, mardi soir. Et la magie, née tant des chansons que de 
l'interview, fut totale. Le lendemain, j'achète votre premier cd. Depuis je le fais écouter à tous mes proches. 
La magie gagne du terrain.  
Moi, je vous nommerais bien 'ambassadrices culturelles'. Parce que ce que vous faites, c'est aussi 
promouvoir l'écoute et l'importance de nos racines.<br>  
En dit spreekt me echt aan. Hartelijk bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2001 
Patricia verelst  
essen (Belgium)  
 
kan ik het singeltje van 't smidje nog kopen? neen zeker. (1)  
XXXjes  
 
(1) Misschien wel! Op 1 oktober ll. werd in de laiswereld-mailinglijst gemeld dat internetwinkel Azur 
(www.azur.be) de cd-single nog leverde. En op 6 oktober ll. kon je "'t Smidje" kopen na het optreden van 
Laïs in Hasselt. De groep heeft waarschijnlijk zelf nog exemplaren in voorraad - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2001 
Nathalie De Bode  
(Belgium)  
 
Ik vond jullie optreden in Leuven gewoonweg schitterend... Jullie hebben er alvast een grote fan bij!!! 
Bedankt en doe zo voort...  
Natje. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2001 
Nele Claes  
Wijnegem (Belgium)  
 
Hoi, eventjes zeggen dat ik jullie muziek prachtig vind. Blijf alsjeblieft nog zo'n pareltjes van liedjes schrijven!  
Nele XXX  
 
P.S.:leuk om de teksten te vinden van liedjes die niet in het boekje van de CD stonden ! (meezingen vind ik 
gewoon een must). 



 
*     *     *     *     * 
 
15-10-2001 
lize Caeyers  
Mol (Belgium)  
 
jullie zijn kei tof cool plezant en maake kei schoone muziek. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2001 
patricia verelst  
essen (Belgium)  
 
hoi iedereen. ik wou nog even vragen hoeveel singeltjes en CD's er zijn van Laïs.(1)  
 
(1) "Laïs" (1998, full cd, Wild Boar Music), "'t Smidje" (1998, single, Wild Boar Music), "Dorothea" (2000, full 
cd, Virgin Music Belgium), "Le Grand vent" (2001, single, Virgin Music Belgium) - zie ook "discografie" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2001 
sara  
Aalst (Belgium)  
 
Wat 'n geluk dat ik op het laatste moment nog een ticket voor het concert in Aalst kon bemachtigen! 
Schitterend! Ik vind Laïs live nog beter dan op cd : de a capella-nummers zijn ijzersterk en de muzikanten 
komen beter tot hun recht. 'k Heb echt van het optreden genoten. Hopelijk kan ik jullie binnenkort nog eens 
aan het werk zien! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2001 
Jef Peeters | http://I_RULE_ZOALS_LAIS_DA_OOK_DOET  
Zoersel (Belgium)  
 
Gegroet. Wat ik me afvroeg, bestaat er nog een kans dat Laïs zal optreden of aanwezig zal zijn op komende 
TMF-awards, als ik me niet vergis is er dan in Lier een optrede gepland, maar is er nog een mogelijkheid 
daarvoor of erna ? Of kan ik me er al beter ni op verheugen ?!  
En doe zo verder hé meiskes!! greetzzz. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-10-2001 
Tina  
Gelrode (Belgium)  
 
Is het nummer "Tuuli" ooit uitgebracht op CD? (1)  
 
(1) Het nummer "Tuuli" is een cover van de Hedningarna-song "Skamgreppet". Het is terug te vinden op 
"Kaksi!", een cd van Hedningarna (Zweedse folkgroep) uit 1992. Tot op heden werd "Tuuli" nog niet op plaat 
gezet door Laïs - mt 
 
*     *     *     *     * 
 



13-10-2001 
Miguel Reyes  
Zacatecas (Mexico)  
 
A short message from Mexico. I really don't know about your music, but not long ago I heard you through 
BRUSSELS CALLING, the english programme of Belgium's RADIO VLAANDEREN INTERNATIONAAL. I 
have enjoyed listening to your beautiful voices.  
MET VRIENDELIJKE GROETEN. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2001 
Herman | http://transfer.to/herman/  
Leuven (Belgium)  
 
Knap concert in Leuven dames, een grote sporthal en dat in combinatie met stoelekens is nu niet de meest 
ideale plek voor een concert en toch wisten jullie het volk, zij het na enige aarzeling, mee te krijgen. Ik was 
eigenlijk op de website gaan kijken om te weten waar nu die weddenschap over ging. Ik zat spijtig genoeg te 
ver om Nathalie met snor en baard te zien. Volgende keer kom ik vroeger zodat ik op de eerste rij zit, euh 
sta! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2001 
Kim Heps  
Aartselaar (Belgium)  
 
Hoi ik ben Kim en een hele grote fan van jullie. Ik vind dat jullie prachtig zingen en dat jullie toffe teksten 
hebben. Dit is ook een heel leuke site.  
En ik hoop dat jullie nog een tijdje zullen doorgaan. Kim. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2001 
auke | http:// I dont now !  
(Belgium)  
 
hallo hallo iedereen !!! Ik ben AUke, 12 jaar en ben de zus van Aya. Aya is geobsedeerd door Laïs... da 
betekent dat aya weeral eens naar een concert wilt gaan van ulle ! tja... tof voor haar maar ook voor jullie 
????  
allé, vele kuskes nog van mij en doe ze daar de groeten é !  
x-jes Auke. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-10-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
enorm genoten van de 2 concerten in leuven. 's avonds ook enorm goed uitgeleefd (vooral op het einde dan 
toch). Nathalie, ge stond beeldig met snor en baard....  
 
P.S Heeft er iemand 2 kaarten voor Kortrijk te koop? 0476/418 400. 
 
*     *     *     *     * 
 



12-10-2001 
van muylem  
steenhuize (Belgium)  
 
Concert in Aalst: Grote klasse, as usual ! Hoewel er dikwijls een 'wall of sound' op het publiek afkwam. Wel 
wordt het tijd om ook eens aan de verpakking te denken : zelfs een topproduct moet zich op tijd en stond 
gaan bezinnen over de (spijtig genoeg noodzakelijke) marketingelementen.  
En als je het publiek oproept om te dansen, negeer je toch de twee moedige jongens niet : nodig ze uit op 
het podium. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2001 
Mireille et Yves Carpentiers-Courtens  
Aalst (Belgium)  
 
Bravo pour le très beau concert donné au Werf ce soir. Très heureux de découvrir des nouvelles chansons. 
C'est très chouette que vous étiez accompagnées par Didier Laloy (toujours génial !).  
Nog eens proficiat + vriendelijke groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2001 
Ellen  
Leuven (Belgium)  
 
Het concert van gisteren (10/10/01) was superzaligmegageweldigformidastischgoe !!!  
(zegt het genoeg ???). Komt nog maar ne keer vlug terug naar Leuven ...  
Nog veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2001 
Patrick Verwimp  
 
 
Nu nog zijn mijn twee ukken wild van jullie concert vorig jaar in de Bourla.  
Met een aantal mensen van 't werk op de zesde rij hadden we een schitterend  
overzicht van het gebeuren. Het was dan ook een beklijvend gaaf concert. Ik  
heb jullie ondertussen al zo'n 6 keer zien buzzen geven.  
Het getuigt van een zeer hoog professioneel gehalte. Als men durft te zeggen  
dat de muziek in Vlaanderen dood is heeft men geen rekening gehouden met  
jullie. Zowel a capella als in samenspel met de begeleidende groep is  
hetgeen wat jullie brengen toch wel het neusje van de zalm.  
Nog heel veel succes gewenst, eveneens van Rutgerke en Elike, resp. zoon en dochter. Doei. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2001 
Ann  
Leuven (Bierbeek) (Belgium)  
 
Lang uitgekeken naar 10 oktober... en toch zijn alle verwachtingen weer moeiteloos overtroffen. Een 
adembenemend a capella concert in de kapel (mét stilaan onvermijdelijk grappig intermezzo, chapeau dat 
jullie 't Zoutvat nog steeds brengen hoor :) ).<br>  
En dan 's avonds, een onvergetelijk optreden, met onverwacht veel sfeer voor zo'n gigantische zaal, een 



duidelijk opgewekt en gemotiveerd Laïs op het podium, de nieuwe nummers die één voor één verrasten en 
ongelooflijk goed bleken,...  
Het was héél erg mooi, bedankt ! Ann.  
 
P.S. En dank je Nathalie dat je me terug naar mijn oude platen hebt gestuurd... 'Little Sparrow' komt zeker 
onder de kerstboom. It's all wrong but it's all right ! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-10-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo! Zoals verwacht hebben jullie gisterenavond weer eens geschitterd in De Nayer in Leuven. Heel straf 
concert, vooral ook de nieuwe nummers die echt wel een diepe indruk hebben gemaakt. ook leuk dat jullie 
Isabelle terug hebben opgevist en die nieuwe versie van het zoutvat (zonder pirouette van Annelies dit keer) 
was echt zeer knap.<br>  
Het duurde even vooraleer de zaal in beweging kwam, maar toch leuk dat we ze op het einde meegekregen 
hebben. Inderdaad ja, ik was een van die zotten van de eerste rij.  
Veel succes nog. Liefs - xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2001 
An  
Leuven (Belgium)  
 
hey dames, kwou gewoon effe zeggen dat ik ontzettend genoten heb van jullie acapella act in de kadoc 
kapel in leuven. chique, echt waar :)  
en vooral: voor herhaling vatbaar!!!  
(enne... voor jorunn: veel beterschap) 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2001 
Tina Cumps  
Gelrode  
 
Het a-capella concert van deze middag in Leuven was prachtig. Nu deze avond het andere concert in 
Leuven nog, maar dat kan niet tegenvallen bij jullie.  
Blijf zo verder doen. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-10-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo! Vanmiddag even moeten lopen, maar toch nog op tijd binnengeraakt voor jullie concert in het 
KADOC. Een woord: kippenvel! Helemaal zonder micro's, en dan in zo'n ruimte, het heeft echt wel indruk 
gemaakt hoor? En Jorunn, wat die ziekte betreft; het klonk toch nog behoorlijk goed hoor, maak u dus maar 
geen zorgen en verzorg u een beetje.  
enfin, nu nog het grote avondconcert!  
liefs - xxx 
 
*     *     *     *     * 



 
10-10-2001 
Hasret Ates  
Houthalen (Belgium)  
 
Ik zou niet weten welke woorden ik moet gebruiken om uit te drukken wat ik wil zeggen...ik zal het dan maar 
proberen te doen met MEGAFORMITASTISCH!!! Jullie waren (en zijn nog steeds) keigoed; die stemmen, 
die accordeon...nooit eerder durven denken dat het zo een mooi effect zou hebben! Magnifique gewoon, 
echt waar! Bedankt voor het babbeltje he! 
Nog heel veel succes aan ieder van jullie!!!En hopelijk tot weerziens!!!! 
1 van de drie zussen... 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2001 
Nico Sels  
Antwerpen (Belgium)  
 
Weet je wat een droom in vervulling zou zijn? Laïs die een duet zingt samen met Denez Prigent. Mooier 
muziek kan ik mij ECHT niet voorstellen. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2001 
Annelies Maes  
Dilbeek (Belgium)  
 
Hoi. Ik vind jullie supergoed. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-10-2001 
Carla Remmen  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Hallo. Sinds ik jullie vorig jaar 'per ongeluk' ontdekte op de belgische tv, waar een concert werd 
uitgezonden, ben ik helemaal verkocht. Zulke puurheid zie je zelden. Ik heb inmiddels ook een stel vrienden 
enthousiast gemaakt en we komen in november genieten van jullie concert. Geweldige muziek en een mooi 
gevoel. Het is maar goed dat cd's niet zo makkelijk meer 'grijs' te draaien zijn... Dank jullie!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2001 
jolien  
(Belgium)  
 
hallooooo meiskessss ik ben naar jullie optreden van zaterdag geweest en et was echt keeeeeiiiii sjiek.  
echt waarrrrr!!!!! die stemmen)))))en de liedjes wareeen heeeell goe.  
tataaaaaa nog veel succes - xxjolie. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2001 
Nikki  
Gent  
 



Ik heb bij toeval deze website ontdekt en ben van plan om het door te zeggen. Ik vind jullie stem echt 
prachtig en kan maar niet genoeg krijgen van de prachtige liedjes en mooie teksten.  
Hopelijk krijgen we nog veel van dat moois te horen!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2001 
Jana Warffemius  
Pretoria (South Africa)  
 
I recently heard of Laïs through a Belgian penpal of mine: WHAT A BLAST!!! Your music is sensational and 
technically superior. I have unfortunately not been able to get your CDs in South Africa, but my friend says 
you guys might visit Oppiekoppie next year! Let me know the details!!!  
Veels geluk met uitstekende, hoogs luisterbare musiek!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2001 
Luc van Saksen-Coburg-Gotha | http://www.spinba.be  
Dessel (Belgium)  
 
Ik heb jullie nu voor de eerste keer gezien en gehoord in het CC in Hasselt, moeilijk te verwoorden eigenlijk. 
Ik vond het geweldig, exellent, subliem, ik heb van elke seconde genoten. Ik hoop nog veel van jullie te 
mogen horen.  
Groe(n)ten uit het zonnige Dessel (das in de Kempen) - x x x 
 
*     *     *     *     * 
 
08-10-2001 
Steven Houbrechts  
As (Belgium)  
 
Beste meisjes, jullie waren weeral eens schitterend afgelopen zaterdag in HASSELT.  
Dank aan God dat hij jullie zulke mooie stemmen heeft gegeven, en vooral, dank aan jullie om ze te 
gebruiken (voor ons)!  
De nieuwe liedjes zijn ook heel mooi!!  
greetzzzz, Steven. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2001 
chris van de velde  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Klein vraagje: komt er geen extra concert in de Werf te Aalst??? Zeker na lezen van commentaar concert te 
Hasselt zou dit héél fijn zijn!!!  
Gehoord dat a-capella concert te Beijing schitterend was!!  
Groetjes, Chris. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2001 
geens  
 
 
gegroet dames. jullie zijn echt geweldig. spijtig genoeg heb ik jullie sinds vorig jaar in den ab ni meer live 



gezien. maar in lier zal ik er zeker weer bij zijn. jullie muziek is echt de max.  
 
p.s. : jorunn vind ik echt kei knap en die heeft de schoonste stem ook. Jorunn i love you. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-10-2001 
alain | http://users.pandora.be/oetsjiekoetsjie  
Waregem (Belgium)  
 
hallo lais. ik wil jullie namens heel onze chiro succes wensen want de hele leidingsploeg vindt jullie echt wel 
de max..  
We waren allen samen deze zomer in Dranouter waar we alweer een superoptreden van jullie mochten 
meemaken. bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-10-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Schitterend concert in Bornem. Vooral "Rinaldino", "Al Beole 17" en de nieuwe interpretatie van "'t Zoutvat" 
konden mij wel bekoren.  
Op en top Laïs! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2001 
Olivier  
Vilvoorde (Belgium)  
 
Yo, heb jullie voor de eerste keer gezien op Werchter, en vond het kei goed! Ik word nu door een vriendin 
uitgenodigd om woensdag 10 oktober naar jullie optreden te komen in Leuven. En ik zal er zeker zijn want ik 
verjaar die dag en vind het heel leuk om mijn verjaardag te vieren met een optreden van jullie.  
groetjes en tot de woensdag. olivier. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2001 
Piet Pollack (FOLKER!) | http://www.folker.de  
(Germany)  
 
Hallo, Lais. I wrote a report about your group in the german Folk-Magazine "FOLKER!". In the number 
5/2001 you can find on page 21 and 22 the portrait "Lais - a capella from Belgium on the TFF Rudolstadt". 
During your stay on the festival I heared two concerts with you and than was the question-hour "Meet the 
band" a good possibility for questions. One part of this report you can find on the website "www.folker.de". I 
hope, that is good for your publicity in germany.  
I wish you the best. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2001 
Martin Jonker  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Even de schoenen nader bekeken en wat blijkt? Er staat ook nog een paar bruine stappers van Nathalie te 



koop...  
<a href="http://brantano-nl.ibazar.be/voirobjet.cgi?CodeObjet%3dLI772942LJ570343" target="blank" 
/>http://brantano-nl.ibazar.be/voirobjet.cgi?CodeObjet%3dLI772942LJ570343</a />  
Grts, Martin. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-10-2001 
Ita van Rijsewijk  
Tilburg (Netherlands)  
 
Beste Lais, ik ben heeeeeeeeeel erg fan van jullie! En vind dat jullie heeeeeel mooi kunnen zingen! Ik ben al 
3 keer naar een concert van jullie geweest. En toen had ik jullie handtekeningen gekregen, dat vond ik 
heeeeeel tof. Maar ik wil zooooooo graag dat er meer posters en plaatjes van jullie te krijgen zijn. Kunnen 
jullie daar niet voor zorgen? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-10-2001 
Patricia Verelst  
Essen (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Hier ben ik weer. Wanneer komen jullie nog eens naar Essen (Rex). Ik mis jullie concerten. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2001 
Bart Pleumeekers  
Sint-Truiden (Belgium)  
 
Hallo. Een optreden bijgewoond... prachtig. Thuis de twee CD's om telkens opnieuw te beluisteren... 
heerlijk. MAAR, wel zeer ontgoocheld dat enkele maanden na de aankoop van "Dorothea", deze CD met 
bonustracks aangeboden wordt. Echt geen aanmoediging voor de fans die de CD onmiddellijk na het 
verschijnen reeds gekocht hebben! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-10-2001 
patricia verelst  
Essen (Belgium)  
 
Hoi, hier ben ik weer. Het was om te vragen of jullie eens met mij op de foto willen voor op m'n kamer te 
hangen. Als jullie willen mogen jullie mij altijd eens mailen. doei.  
groetjes, patricia. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-10-2001 
Marc Lemmens  
Puurs (Belgium)  
 
Hallo. Ik heb twee kaartjes voor concert van Laïs in Bornem op 5/10. Door omstandigheden kunnen wij niet 
gaan. Indien interesse mail naar "marc.lemmens@ping.be". Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 



01-10-2001 
F.l.p Cuppens  
Gent (Belgium)  
 
Best wel grappig. Ik vermoed voor een of ander goed doel. Neem eens een kijkje:  
<a href="http://brantano-nl.ibazar.be/voirobjet.cgi?CodeObjet%3dLI772942LI228168" target="_blank">  
http://brantano-nl.ibazar.be/voirobjet.cgi?CodeObjet%3dLI772942LI228168</a> 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2001 
Wim Goossens  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Jullie zijn fantastisch! Is het concert in Aalst echt uitverkocht. Zeg dat het geen waar is. Dan mis ik jullie 
weer!  
Groetjes, Wim. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2001 
Pieterjan Bentein  
Leffinge (Belgium)  
 
Wat ik nu zal zeggen komt van mijn gehele vriendenkring: "jullie concert op leffingeleuren was super!" Als 
jullie bezig zijn met nieuwe liederen, liefst een beetje opgewekte, ambiance-gevende liederen. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-09-2001 
Jose Schouten  
Zoetermeer (Netherlands)  
 
heb sinds van de week het nummer "le renard et la belette" gehoord en ben er weg van. Heb meteen de CD 
"Dorothea" besteld. Zit zelf op een koor en krijgen in mei volgend jaar een frans koor op bezoek en wil dan 
"le renard" zingen. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-09-2001 
anieke  
 
 
ik heb zo fel spijt!!! gellie komt volgende week naar hasselt en ik ben dan aan de zee! is da nie schamen!! 
ma ik zal wel heel hard denken aan juliie!!! doe het daar goe he!!! limburg is da ook waard!!! want gellie zijt 
de beste groep die ter is!!! gellie maakt pas muziek!!! allee ik ga jullie laten!!! doeikes en ik zal dan wel eens 
op een andre keertje komen kijkn!!!  
xxxxxxxxxanneke 
 
*     *     *     *     * 
 
27-09-2001 
Mattias Van den Abeele  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Ondertussen zijn de dames al terug van hun toer in China (denk ik toch). Ik hoop dat je hun daar hebt doen 



genieten van jullie engelenstemmen. Dikke kussen.  
 
P.S. ik kan verdorie niet naar jullie concert in Aalst komen op 11 oktober, wegens te laat zijn (typisch). 
D'OH!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-09-2001 
AlienK | http://www.stonerrock.com/cowboysandaliens  
Brugge (Belgium)  
 
Laïs, een, in alle opzichten, lekkere groep, doe zo verder. Wij willen gerust onze versterkers eens dimmen 
om samen met jullie te kunnen spelen...;o)  
C ya 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2001 
Damien GALLOT  
LE MESNIL AUZOUF (France)  
 
Deux albums trés bons...  
Et en concert...trés trés bon, même si leur français est un peu juste pour converser avec le public...  
Felicitation au régisseur son. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2001 
Ward van Vugt  
Beijing (China (PRC))  
 
Gisteren het mini-concert van Laïs gezien in de Belgische ambassade hier in Beijing (Peking). Prachtig 
gewoon. Echt een avond om niet te vergeten.  
Ik kijk echt uit naar het tweede concert vanavond! Ward. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-09-2001 
Annika  
Berlin (Germany)  
 
Wow! Schade, dass ihr keine Konzerte in Deutschland gebt. Wirklich, Eure Musik ist einfach einsame 
Spitze, macht bloß weiter so!!! Oder kommt Ihr vielleicht doch irgendwann mal hierher? Wär auf jeden Fall 
schön, Euch mal live-in concert zu sehen!  
Machts gut. Gruß, Annika. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-09-2001 
Marjan  
Heusden-Zolder (Belgium)  
 
Wauw, ik sta aan de grond genageld. Gewoonweg prachtig. Heerlijk trouwens om bij mee te zingen (wel af 
en toe een beetje vals). Ik heb "Dorothea" al, maar ik zou ook graag jullie eerste CD hebben. Wat me 
tegenhoudt? Ik vind hem gewoon niet! HELP... (1)  
 



(1) On line bestelling van "Laïs" is mogelijk via de sites van proxis.be, azur.be of wildboarmusic.be De cd is 
op 't ogenblik nog voorradig in grote muziekketens zoals Fnac, maar kan ook besteld worden in elke 
platenwinkel (Details over uitgeverij en cd-nummer, zie "discografie" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2001 
jennifer  
overijse (Belgium)  
 
Hey, hoe is 't ermee?? Ik heb julie muziek leren kennen door m'n leidster van in de chiro!! Julie maken echt 
kei-zalige muziek!! Echt waar!! Ik luister er constant naar!! Kheb spijtig genoeg wel nog geen concert van 
jullie kunnen meemaken! Ik hoop dat jullie nog vele zalige liedjes zullen maken!!  
Vele groetjes en kusjes - jen xxxx. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2001 
Liselotte  
Diksmuide (Belgium)  
 
Hemels gewoon...  
Ik heb jullie in Dranouter en Leffinge meegemaakt, en sta er nog altijd van versteld dat jullie zo mooi kunnen 
zingen. Doe maar verder zo!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2001 
Regina  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Hoi ik ben Regina. Ik word 8 Oktober 8 jaar. Ik ben helemaal harstikke fan van jullie en ik kan bijna alle 
liedjes meezingen en ik heb ook een laisclub met mijn vriendinnetjes op school. Ik kan ook een liedje op de 
piano spelen en het mooiste nummer vind ik "Isabella".  
Ik heb jullie ook al eens een keertje gezien in De Willem in Papendrecht en dat vond ik heel erg mooi. 
Groetjes van Regina. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-09-2001 
Davy Moerloose  
Dendermonde (Belgium)  
 
Ik wil jullie bedanken voor de steun die jullie muziek mij nu biedt in deze donkere dagen. Mijn grote liefde 
heeft mij verlaten en ik voel mij eenzaam en koud. Jullie muziek warmt mij toch nog op. Dank u. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-09-2001 
Famille de Combret  
 
 
Vos CD sont géniaux...j'ai decouvert le 1er par hasard lors de sa sortie et j'attendais le second avec 
impatience. J'ai malheureusement loupé d'une journée votre passage à Tullin cet été mais j'espère que 
vous repasserez bientôt vers Grenoble.  
J'aimerais bien savoir si vous allez publier des partitions de vos chansons: je l'espère beaucoup. Merci pour 



votre Musique! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-09-2001 
Dieter Covent  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Ik maakte mijn eerste festival in augustus mee. Samen met enkele vrienden naar Dranouter! Het was een 
onvergetelijke tweedaagse! Ik keek vooral uit naar Laïs, omdat ik gewoon weg ben van jullie muziek. En op 
het concert stond ik verstomd van wat er uit 3 jonge meiden kwam.  
 
P.S.: Groetjes van Carl Vermeersch! (Annelies was zijn doopmeter!!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
17-09-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Heb me goed geamuseerd op "Leffingeleuren", al moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat dit niet het beste 
concert was dat ik van jullie heb gezien.  
De tekst van "Polly on the Shore" blijkt toch wel moeilijk te zijn hé? 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2001 
Marianne Vanuytven  
Geel (Belgium)  
 
Heeeeeeeyla... Ik wil gewoon zeggen dat de muziek van Laïs gewoonweg geweldig is, ik vind de muziek zo 
goed en mooi!!! Ik heb de 2 cd's van Laïs, en ik heb ze al 1000 keer gespeeld denk, maar ik ben ze nog niet 
beu. Ik ken ook alle liedjes van buiten. Ik wil gewoon zeggen : Laïs is the best,en doe zo voort he meisjes!!!!  
DIKKE KNUFFEL...MARIANNE xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
16-09-2001 
Hanne De Praeter  
Passendale (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Ik ben een reuze, reuze fan van jullie. Ik zou mijn school laten voor jullie concerten. In Dranouter 
heb ik jullie jammer genoeg niet kunnen zien, ik was namelijk ziek. Maar op jullie concerten ben ik wel al 
geweest.  
Groetjes, jullie hanne-fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-09-2001 
onbekend  
Beernem (Belgium)  
 
YOOOOOOOOOOO. Laïs is de MAX!! Echt schoon!! Mersie voor de prachtige cd's die jullie maken! Kom 
aub ook eens naar Beernem. 
 
*     *     *     *     * 



 
14-09-2001 
Biene Foulon  
(Belgium)  
 
Hallo hier ben ik weer. Biene Foulon. Ken je me nog? Ik lijk goed op Nathalie. Weten julie waar je posters 
kunt halen? Ik verlang er al naar! Nu zit ik in het vierde leerjaar.  
Daag! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2001 
Patricia Verelst  
Essen (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Ik ben een hele grote fan van jullie en ben al naar een paar optredens geweest en het was echt 
heel goed. Ik vind "Tuuli" en "De ballade van Boon" twee van de mooiste. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2001 
 
 
 
Shit, waarom horen bij mooie stemmen zulke knappe gezichten. Geef toe, jullie hebben ergens de echte 
zangeressen altijd al verstopt. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-09-2001 
Patrick  
Strasbourg (France)  
 
Je viens de découvrir votre 1er CD ce matin, et cela a illuminé ma journée. Merci de faire d'aussi belles 
chansons !  
I've just discovered your 1st CD this morning, and it has made this day brighter. Thanks for making and 
singing so beautiful songs ! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-09-2001 
Mattias Van den Abeele  
Denderleeuw (Belgium)  
 
hey meisjes. 't is maar om te zeggen dat je ze ginder in china echt nekeer moeten laten horen wat muziek in 
zijn puurste vorm eigenlijk is. Alvast heel veel succes ginder.  
Ik zie jullie alvast in de Werf in Aalst (ik hoop dat ik een foto met jullie kan maken backstage, na de 
voorstelling). Liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-09-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste Nathalie, Jorunn en Annelies (en collegamuzikanten), veel sukses in China komende week, ik zie 



jullie waarschijnlijk in Kerkrade, op 29 november. Ben benieuwd naar het nieuwe werk.  
Laat iets horen vanuit Azië, vinden de bezoekers van deze site absoluut leuk! Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2001 
J.C.Goedegebuur  
Melissant (Netherlands)  
 
Hartelijk bedankt voor jullie muziek.  
Ga zo door! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2001 
Karolien  
Zoersel (Belgium)  
 
Het is wel een late reactie over het optreden in Brussel, maar nog steeds even positief. Het was de eerste 
keer dat ik Laïs live zag en ik hoop niet de laatste keer. Jullie zijn echt frittelfemmel zaaaalig om het in m'n 
eigen woorden te zeggen.  
Blijf jullie zelf! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-09-2001 
Katinka  
Balegem (Belgium)  
 
Ik vind jullie muziek fantastisch! ik zit er voortdurend mee in mijn hoofd en zit zelfs tot in de les toe te zingen 
of te neuriën. Ik hoop dat er vlug meerdere liedjes volgen! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2001 
de zeeuwen  
middelburg (Netherlands)  
 
Wat een geweldig concert in Middelburg op 31-8!!! Wat een stemmen en dat op zo'n mooie passende locatie 
hè? (het abdijplein)  
Ik heb, ondanks het mindere weer, volop genoten! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-09-2001 
Michel Pirnay  
Folx les Caves (Belgium)  
 
bonjour,  
on écoute et on écoute et on écoute...  
et encore et encore... c'est beau.  
Merci. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-09-2001 



G. Rondags  
 
 
Ik heb twee CD'd van de groep gekocht ("Laïs"> en "Dorothea"). Beide CD's geven  
op het einde een onregelmatigheid te horen nl. bij de een gebeurt er 10  
minuten niets en is op het laatst een tekst te horen van een gesprek van de  
groep ergens, ik vermoed in de opnamestudio, en bij de andere CD staat een extra nummer, maar dan 
achterste voren opgenomen (niet naar te luisteren).  
Via deze weg vraag ik of het mogelijk is mij een goede persing van deze  
CD's te doen toekomen. De betreffende CD's zal ik u dan per omgaande doen  
toekomen. Ik wacht uw bericht hierover af.  
 
Beide cd's zijn perfect in orde. Op de eerste cd staat als laatste nummer een "mystery track", vijf strofen van 
"Zeven Steken" in omgekeerde versie. Op de tweede inderdaad een tekst van een studiogesprek. Deze 
opnames werden als "gimmick" door de groep op de cd's gezet - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
06-09-2001 
EllenTje  
Leuven (Belgium)  
 
!!! YOU ARE THE BEST !!! Ik zocht al vree lang naar het liedje 't smidje ( wist eigenlijk niet meer hoe het 
noemde ) en via kazaa heb ik het eindelijk gevonden ...  
Wees er maar zeker van dat er nog een cd verkocht gaat worden...  
DOE ZO VERDER ... 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2001 
stefke  
heule (Belgium)  
 
ik vind de groep fantastisch en vraag me af of "vergeten straat" nog te verkrijgen is. (1)  
 
(1) Op de proxis-site staat de cd op dit ogenblik nog bij de cd's in voorraad - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2001 
Jef  
Zoersel (Belgium)  
 
Waar is "de ballade van Boon" ?????(1)  
Heb ik niet veel meer aan toe te voegen eigenlijk, maar vind ze niet meer op de website, wat enorm jammer 
is. Hopelijk komt ze snel terug. groeten.  
 
(1) Omdat het hier filmmuziek betreft en geen officiële Laïs-release, is "De ballade van Boon" ondergebracht 
onder 'discografie/nevenprojecten' - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-09-2001 
Leen en Carl  
Oudenaarde (Belgium)  
 



Zoals zovelen zeggen... dag engeltjes.. maar vooral Annelies... Ik weet nie of dat ge ons nog kent, Carl 
Vermeersch en Leen Matthyssen van op het lemmens.. doet er nie toe..  
Het is fantastisch wat jullie doen..vooral die soberheid dat jullie uitstralen maakt alles zo compleet.. nog veel 
geluk.. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-09-2001 
Nadia  
montpellier (France)  
 
J'ai découvert l'album 'Dorothea' par hasard, il était à l'écoute dans un magasin, et je l'apprécie 
énormément. J'aimerais savoir s'il y a un moyen de se procurer les partitions de vos morceaux.(1)  
Merci de me le faire savoir. Continuez à nous enchanter. Amitiés.  
 
(1) A ce moment il n'y a pas encore des partitions disponibles des chansons de Laïs - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
04-09-2001 
Kris Deckers  
Kinrooi (Belgium)  
 
De trotse houder van een ticket van Lais in het cc te Hasselt op 06/10/01. Ik ben blij dat ik er weer bij mag 
zijn. Ik ben benieuwd hoe ze het publiek daar gaan bekoren. Breng alvast de t-shirts mee, jullie hebben al 
een kandidaat koper!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-09-2001 
Maarten en giel  
oss (Netherlands)  
 
Hallo Lais. Dit is een bericht van maarten aan annelies en natuurlijk ook de andere leden van de band. hoe 
het gaat hoef ik natuurlijk niet te vragen zo te zien goed. hartstikke bedankt dat je aan ons dacht en dat 
aanbod sla ik in ieder geval niet af.  
ik heb begrepen dat jullie 16 november in oss komen zingen, dus dan ben ik er ook (hoop ik). is zeer moeilijk 
om kaarten te bemachtigen. ik laat nog wat horen. groetjes aan iedereen.  
groetjes - maarten en giel uit oss (je weet wel pukkelpop). 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2001 
Marieke  
Kalken (Belgium)  
 
Hey. Het is gewoon om te zeggen dat jullie muziek te goed is. Feitelijk is d'r geen woord voor om het te 
beschrijven. Ik ken bijna al jullie liedjes van buiten maar blijf ervan genieten. Op scoutskamp zingen we o.a. 
ook jullie liedjes.  
Nog veel succes en nogmaals proficiat hé - xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2001 
Shanna  
Mol (Belgium)  



 
Ik ben laatst naar jullie concert in Middelburg geweest, op het ZNF. Ondanks het slechte weer, hebben we 
enorm genoten van jullie optreden!!!!  
 
">Shanna</a> - Mol (België), 2 september 2001</p> 
 
*     *     *     *     * 
 
02-09-2001 
Wietze Driesen  
Mechelen (Belgium)  
 
Ik ben vijf jaar en vind de (muziek van de) meisjes van Laïs heel mooi. Vooral "<i>Le renard et la belette</i>" 
is heel mooi. Ik kan het al een heel stukje meezingen. Bestaat dat liedje in het Nederlands?(1)  
Vroeger vond ik K3 heel goed, maar nu is het Laïs.  
 
(1) Neen, er bestaat nog geen Nederlandse versie van "Le renard et la belette" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2001 
tamara pieters | http://looknmeet.com/tweetygirlke  
schoten (antwerpen) (Belgium)  
 
hey meisjes van laïs. ik heb jullie het eerst gezien op marktrock leuven maar had jullie al wel op radio 
gehoord en vind jullie muziek prachtig. ik kan wel uren blijven luisteren naar jullie cd's! zeker het liedje van 
"t'smidje" is leuk!  
ik wens jullie nog heel veel succes met laïs! het volgende concert dat ik ga doen van jullie is in lier! ik hoop 
jullie eigenlijk eens keertje echt te ontmoeten!  
groetjes vanuit antwerpen xxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2001 
Noor  
(Netherlands)  
 
Hai. Ik vond het optreden op Lowlands echt supergaaf!! Daarom geef ik mijn moeder nou ook twee 
concertkaartjes voor jullie optreden in Breda voor haar verjaardag.  
Ik weet zeker dat zij er net zo van zal genieten als ik deed op Lowlands, voor mij waren jullie de beste act op 
het festival!!!!!! Veel liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2001 
Joke  
 
 
Annelies, Nathalie en Jorunn, ik heb zeer genoten van jullie optreden in Brussel, het was gewoon weer 
fantastisch. "De ballade van Boon" maakt me helemaal stil (zijn daar echt geen singles meer van 
verkrijgbaar?)(1). En jullie nieuwe liedje "polly on the shore", da's toch wel een plaat waard!!!  
Ik wens jullie alvast veel plezier in Azië, geniet er maar van!!! Tot in Leffinge! Groetjes.  
 
(1) De single is niet meer verkrijgbaar. Het nummer "De Ballade van Boon" is wel nog te vinden op de 
soundtrack van "Vergeten Straat", een full-cd uit 1999. Zie "nevenprojecten" in de discografie. 
 



*     *     *     *     * 
 
01-09-2001 
Bert  
 
 
Hoi. Eerst en vooral een enorme MERCI voor het optreden woensdag in Brussel (yep, letterlijk met 
boterhammen, een iets langere middagpauze dan anders... :-). Hoewel ik eerst niet op het Spanjeplein 
geraakte (niet jullie schuld, jullie worden gewoon te polulair), heb ik toch genoten... 'k had enkele Franstalige 
collega's meegebracht, en volgens mij was jullie optreden de ultieme manier om hen te overtuigen 
Nederlands te leren... ze waren in ieder geval stuk voor stuk weg van jullie... :-)  
Toch een vraagje : 'k ben al een tijdje op zoek naar de songtekst van GRAND JACQUES, maar ook hier op 
de site kan ik deze niet terugvinden... Groeten, en doe zo verder !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2001 
Sara Stas  
Huizingen (Belgium)  
 
Hey Laïs! Ik wil jullie bedanken voor het fantastische concert op "Boterhammen in de stad" afgelopen 
woensdag. Ik heb er echt van genoten.  
Misschien herinneren jullie mij vaag... Toen jullie in Apt-en-Provence waren voor het optreden op 22 juli, 
logeerden jullie in hetzelfde hotel als ik. De morgen van het vertrek ben ik om een foto komen vragen. Wel, 
ik ben enorm trots om samen met Laïs op een foto te staan!  
Nog heel veel succes gewenst! Kusjes aan alledrie... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-09-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Fantastisch concert in Middelburg! Niet zoveel volk maar ontzettend sfeervol ondanks de regen voor en op 
het einde van het concert! Heb met volle teugen genoten.  
Oh ja proficiat aan de vervanger van Hans want die heeft dat niet slecht gedaan! (behalve Dorothea 
misschien). 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2001 
Remko | http://www.bensvisuals.nl  
(Netherlands)  
 
Jullie gezien en gehoord op Lowlands. Geweldig mooi. Was erg onder de indruk. Ga zo door. Misschien een 
nieuw ontwerp voor jullie website? 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste mensen, Voordat jullie naar Azië afreizen, wil ik jullie nog even vragen: het geannuleerde concert in 
de Hanenhof te Geleen op 3 november 2001, is daar al een vervangende lokatie, c.q. datum voor 
gevonden? De beheerder van de Hanenhof vertelde mij namelijk dat dit concert, dat onder voorbehoud 



staat vermeld voor 3 november, niet kon doorgaan omdat deze zaal op die datum niet beschikbaar is.  
Veel succes in China met jullie optredens, jullie zullen er vergeefs zoeken naar frietenkotten, die zijn daar 
namelijk niet. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2001 
Loes Deckx  
Dessel (Belgium)  
 
hey! Ik vind jullie gewoon KEIgoed! 't Is alleen spijtig dat ik jullie singles nooit op de radio hoor, of luister ik 
dan naar de verkeerde zender?  
Anyway, ik kom naar jullie optreden in de Warande (Turnhout), en ik kijk er alvast naar uit! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2001 
Robby Scherens  
Werchter (Belgium)  
 
Januari 1997. Ik krijg van een goede vriendin een concertje cadeau in de stadsschouwburg van Leuven. Die 
avond is er een optreden van Kadril, het voorprogramma werd verzorgd door Laïs. Eerst dacht ik bij mezelf: 
"Amaai, was me da hie voor ne saaie boel."  
... totdat de lichten uitgingen en er drie meisjes op het podium verschenen. Het optreden begon en ik werd 
er zowaar stil van. De klank was werkelijk geweldig, zuiver tot op de graat en die teksten deden mij denken 
aan de tijd dat de slaven hard moesten werken voor al die welgestelden. Daar die periode mij reeds van 
vroeger geboeid had, werd ik zowaar aan de grond genageld van verstomming dat dit echt Belgisch was. 
Mijn vriendin vroeg me wat er mis was. Ze was er van aangedaan dat ik zo stil en geboeid zat te luisteren. 
Dit was iets nieuws voor mij. 
De sfeer werd nog beter toen Kadril op het podium verscheen om deze meisjes te begeleiden. Na hun 
optreden was er, terecht, een staande ovatie van al diegenen die aanwezig waren.  
Toen het optreden van Kadril achter de rug was kreeg ik de gelegenheid om met de artiesten een praatje te 
doen. In die tijd was ik net gestopt met radio maken en heb mij meer toegelegd op het verzorgen van fuiven 
en feestjes. Dit moest en zou ik draaien bij de eerstvolgende avond. Helaas was er van Laïs nog geen CD 
beschikbaar maar van Kadril heb ik toen alles gekocht wat er te krijgen was.  
De gesprekken met Laïs en Kadril waren geweldig en hebben op mij een goede indruk achtergelaten. Na 
deze avond ben ik beide groepen zoveel mogelijk blijven volgen, vooral wat hun muziek betreft.  
Meisjes, doe zo verder!! Het is FANTASTISCH!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-08-2001 
sien vandermarliere  
Ieper (Belgium)  
 
Hey alledrie. Laïs is echt te gek!!! Ik heb jullie fantastische muziek leren kennen door mijn zus. Haar cd's 
liggen nu bijna altijd in mijn kamer. Ik zing veel mee maar niet altijd want als ik te luid zing dan kan ik jullie 
prachtige stem niet meer horen.  
LAÏS DOE ZO VERDER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zingende groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
sandy  
(Germany)  
 



hello laïs. i´ve travelled through belgium and yesterday i was in brussels when i suddenly heard wonderful 
voices singing- and well, it was you! ;-)i loved your style from the start and after the concert i asked about 20 
people in brussels what band had just played till somebody finally knew it´s been you.  
well, then i buyed your 'dorothea' cd. (hey, hey-very expensive! how do you survive in belgium with those 
prices? ;-)  
well, all right then, i hope i´ll get your 1st album in germany. keep on playing that interesting and original 
style, you´re great! love. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
Katrien Vander Weyden  
Vilvoorde (Belgium)  
 
Ik heb woensdag mijn eerst Live-Laïs optreden meegemaakt en het was fantastisch. Ik verwachtte veel en 
heb nog meer gekregen. Ik vergeet de eerste rij van het spanjeplein en mijn gesigneerde t-shirt nooit meer. 
Dikke kussen. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
 
 
 
Een prachtconcert bij de boterhammen!!! echt waar fantastisch!!! Ik heb er weerom van genoten. Doe zo 
verder.  
Nog een vraagje: dat schattige meisje met haar paarse bikini'tje, was dat uw dochterke, Nathalie?  
Groetjes van een grote bewonderaar. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
Tim 'Koder' Aerts | http://www.out-4-fun.com  
Overijse (Belgium)  
 
Ik mocht sinds 1999 nu al 5x van Laïs-op-een-podium genieten, en voor de periodes ertussen heb ik de 2 
albums. Ik heb er een zekere liefde voor folk in het algemeen door ontwikkeld. Ik ben dan ook een van dat 
5-tal rare mensen dat altijd aan het dansen is op jullie muziek.  
Ik kan maar tot 1 conclusie komen: Laïs is gewoon fantastisch! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
Marjolein  
Leuven (Belgium)  
 
Ik hoop dat jullie bij al jullie toekomstige concerten zo ontspannen zullen zijn als gisteren bij de 
Boterhammen in de stad. 'Fantastisch, unieke sfeer', zei Jorunn.  
Inderdaad, en een fantastisch concert! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
Lotte Lesage  
Kortrijk (Belgium)  
 



deze vakantie heb ik jullie al 3 keer gezien (in Dranouter, op de stage in Gooik en op het Spanjeplein) en 
jullie blijven me gewoon kippenvel bezorgen! Dat optreden in Gooik was ongelofelijk, vooral de bisnummers 
zonder micro! Blijven zingen! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
sarah fonteyn  
meise (Belgium)  
 
'k vond jullie echt vree goe op boterhammen in de stad en op marktrock ook!! neemt in 't vervolg misschien 
een spiekpapierke mee zodat ge de tekst nie meer vergeet ('t was echt wel grappig). voor de rest heb ik 
geenen commentaar op laïs.  
doe voort zoals jullie bezig zijn, jullie zijn gewoon fantastisch! en blijf nog maar heel lang zingen. vele 
groetekes. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
Sabrina  
(Belgium)  
 
Dranouter was niet af geweest zonder jullie erbij! Jullie stemmen waren zelfs 's avonds in de danstent 
onmisbaar. Ik kijk al uit naar jullie volgende cd. Leuk dat jullie ook iets in het engels proberen nu!!!  
Doe zoe voort!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
tacktix en manic!!! | http://www.groen-als-gras.nl  
Hier in Holland (Netherlands)  
 
Hallo. Wij zijn twee jongentjes uit Holland en wij vinden jullie heel leuk!!!!! Graag nodigen wij jullie uit voor 
een avondje cultuur-uitwisseling... Als jullie hier ook enigzins behoefte aan hebben laat dit dan weten op het 
prikbord van groen als gras...  
met de hartelijke groeten uit Holland. dag-dag. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-08-2001 
Koen Van Eeckhout  
Gits (Belgium)  
 
Hoi. Mooie teksten, leuke meezingers, maar als westvlaming versta ik toch niet alles hoor !! Afin, fijn dat 
jullie er zijn in ons vlaanderenlandje !!  
Doe zo voort. Koentje. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2001 
Gunther | http://www.fuivenkalender.com  
Retie (Belgium)  
 
Hoi. Ik heb Laïs nog niet gezien, maar hun CD's zijn meer dan veelbelovend. Spijtig dat er in Turnhout geen 
plaats meer is. Gelukkig is er de Dranouter-special op Jim Tv geweest: geweldig gewoon!  
Doe zo verder. 



 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2001 
kim verspecht  
vilvoorde (Belgium)  
 
Hey jorunn, nathalie en annelies, ik ben naar jullie komen kijken vandaag, jullie traden op in brussel met 
boterhammen in de stad, echt man jullie waren fantastisch, na de eerste teleurstelling op marktrock toen ik 
jullie 1 cm groot zag!  
Hoogstwaarschijnlijk kunnen jullie mij al niet meer voorstellen maar ik ben achter een handtekening komen 
vragen op mijn boekentas, nu ga ik er fier het vijfde jaar mee beginnen... echt jullie waren fantastisch en ik 
zal net zoals vandaag elke keer op de eerste rij jullie prachtige songs staan meebrullen.  
dikke kussen en tot de volgende. kim....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
fijn optreden op boterhammen...Sfeer was OK, jullie waren goed bij stem.  
Alleen....jullie maken er zeker tegenwoordig de gewoonte van één van de teksten te vergeten? 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2001 
jan van leuven  
brasschaat (Belgium)  
 
vandaag het fantastische optreden gezien op boterhammen in de stad; ik heb wel een vraagje: weet er 
iemand waarom jorunn zoveel plezier had en moest lachen bij het begin van het optreden; blijkbaar stond er 
iets op de grond geschreven, ik zou graag weten wat? 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2001 
Bea Parmentier  
St.-Jans Molenbeek (Belgium)  
 
Zojuist terug van "boterhammen in de stad". Fantastisch Laisconcert, jammer moest ik na het 6de liedje 
afhaken door de roep van het werk. Het Spaanse plein stond barstensvol, had men de toegangen niet 
afgesloten dan liep men er zeker op de koppen. Bravo voor de AB-organisatie en Laïs doe zo verder, wij 
houden van jullie muziek.  
Veel succes in China. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-08-2001 
Benny  
Alken / Brussel (Belgium)  
 
Bedankt voor jullie optreden in 'Boterhammen in de stad'. Zoals jullie beloofden hebben jullie ons je vorig 
optreden 'in het park' ruimschoots gecompenseerd.  
Het was een magnifiek optreden en dat jullie in het tweede bisnummer niet meer op de tekst kwamen is jullie 



vergeven. Bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2001 
Maarten Redant  
Zwijnaarde / Gent (Belgium)  
 
k, na m'n zoveelste Gooik-stage (achtste denk ik, maar op de duur raak je de tel kwijt!).  
Een zeer gemoedelijk, en goed optreden in de zaal! proficiat!  
ps: geen violist nodig :) (lol). 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2001 
Jeroen  
Berlijn (D) / Utrecht (Netherlands)  
 
Bedankt voor het mooie concert op Lowlands - ik hoop jullie ergens anders weer eens te horen. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2001 
Sofie  
Hasselt (Belgium)  
 
Laïs is sinds kort een van mij favo groepen.  
Toen ik Laïs voor de eerste keer hoorde was het even 'wat is dat', maar nu ik de cd "Dorothea" heb ben ik 
echt verslaafd (en maar goed ook want het is gewoon hemelse muziek). 
 
*     *     *     *     * 
 
28-08-2001 
Margaux Vandamme  
Ieper (Belgium)  
 
Laatst woonde ik jullie optreden in Dranouter bij en in 1 woord, ik vond het fantastisch!!! Als ik kan zorg ik 
ervoor dat ik er volgend jaar weer bij ben! Iedere keer als ik naar jullie liedjes luister denk ik er aan terug.  
Mijn cd-speler is al zotgedraaid van alle keren dat ik jullie cd's heb laten spelen. Hopelijk komt er gauw een 
volgende cd en zal Laïs nog lang bestaan. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2001 
Karen  
 
 
Hallo. Ik vind jullie zeer goed. Het liedje 'ZEVEN STEKEN' ken ik van buiten. Als ik 's avonds ging slapen, 
luisterde ik altijd naar jullie. Na de andere nummers draaide ik twee keer na elkaar 'ZEVEN STEKEN'. Door 
het altijd tweemaal te horen, kende ik het op de duur van buiten. Dag. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2001 
Verooke | http://coolasl.com/piesbloempje  
koolskamp-city  



 
Haay. Ik heb jullie gezien up dranouter , en kvonnet echt zaallliggggg ! Khoop da jullie up leffinge - leuren 
ook zo bère zullen zijn ! Kein der echt van genoteehh ! Jullie eerste cd vinnek echt de max !  
Normaal bennek nie echt voa ''folk'' maar jullie vindek wel vree goed ! tata ! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2001 
Jeroen aka JP | http://marider.vdweijde.net  
 
 
Zaterdag Laïs weer gezien (ben de tel kwijt), nu op Lowlands. Een goede show, maar had de indruk dat het 
publiek niet echt meekwam (maar ik stond dan ook vooraan en heb niet gezien hoeveel mensen er achter 
mij stonden). Jullie moeten echt wat aan wat meer promotie gaan doen, want so called fans kenden 'De 
Ballade van Boon' en 'Le Grand Vent' niet eens en waren verbaasd dat ik ze mee kon zingen. Lekker 
reagge-deuntje overigens!  
Verder leuk om 'Polly' eens te horen en 'Walk like an Egyptian'. En Jorunn, volgende keer bij de les blijven 
he? Het was Lowlands! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2001 
Helena Maria Esteves Ribeiro  
(Portugal)  
 
Hi! I'm from Portugal! I don't know all about your work, but I'm trying to! I really like your voices... they're 
great! Congratulations!  
I only regret two things... I don't understand most of the lyrics and why don't you come to my country? Here 
we have the "Intercéltico Festival" which is great for us to contact with celta and folk music. Why don't you 
come?  
Kisses from an already fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-08-2001 
J.P de groot  
aalsmeer (Netherlands)  
 
tot 2 dagen geleden, bij mij onbekend.<br>  
en toen was daar het lowlands festival, en Laïs. moet zeggen, een enorme goede performance, en de 
muziek: tja, mooi, verfrissend, anders, maar..... errug goed.  
enne lowlands geen pinkpop meer noemen he!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2001 
lyne  
pepingen (Belgium)  
 
'k ben op de stage in gooik naar jullie optreden komen luisteren. erg mooi, maar het klonk net zoals op de cd, 
een ietsiepietsie variatie zou een mooie vervolmaking zijn.  
proficiat met de bisnummertjes (die zonder micro), die waren ronduit prachtig. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2001 



Hannelore Strubbe  
Koolkerke (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoon SCHITTEREND!!!!! Ik zou jullie zeker en vast eens willen ontmoeten. Vele groetjes van 
een goeie fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2001 
fientje vandamme  
 
 
ik vind jullie muziek heel mooi, vooral "isabelle" en "'t smidje". ik vind het ne keer wat anders dan de andere 
muziek, de volksliedjes. ik ben er 11 en ik kende vroeger jullie muziek niet maar er heeft iemand mij een cd 
gegeven. en ik vond het prachtig. dus doe maar voort!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-08-2001 
René Reijnders (Gertrudiscollege)  
Roosendaal (Netherlands)  
 
Haha ik wil de eerste zijn die jullie feliciteert met het ongetwijfeld méér dan geslaagd optreden op Lowlands! 
Ik hoop jullie in de tv-registratie tegen te komen... enne ik zit nu al te smachten om de nieuwe live 
(maxi)cd.... Groetjes, en tot gauw!  
Oja, ik vind dat jullie een ongelofelijke, mooie en duidelijke website hebben. Prachtig, heb er al vele mooie 
prints mee kunnen maken. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-08-2001 
aya | http://www.kinderlines.nl/homepages/sterrenplaneet.html  
bertem (Belgium)  
 
haylo. ik ga zage bij men mama of ik ook ni mag kome naar jullie concert in leuven op 10 oktober ! hopelijk 
mag ek...  
doeiks -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
24-08-2001 
Katrien | http://asl.to/sloppy  
Houthalen  
 
Hey hey. Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik een van jullie grootste fans ben!!! 'k Vind jullie echt geweldig. 
Alleen heb ik een vraagske: in welke taal is "Tina Vieri" geschreven? En zou ik de vertaling misschien 
kunnen krijgen? (1) Dankjewel!!  
 
(1)"Tina Vieri", een song van de Zweedse groep Hedningarna, is afkomstig uit Karelië en geschreven in het 
Oud-Fins. Originele tekst met Engelse en Nederlandse vertaling vind je terug in de rubriek "teksten" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2001 
Joke  
Brugge (Belgium)  



 
Hallo. Ik vind het heel knap wat jullie doen! En ik heb altijd de neiging om mee te zingen! Maar met die drie 
stemmen is het moeilijk om een stem juist aan te houden en dan klinken de liedjes natuurlijk niet meer...  
Zouden jullie er niet kunnen voor zorgen dat er partituren te verkrijgen zijn? 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2001 
Hannie Ampie  
Torhout (Belgium)  
 
ik vind laïs echt prachtig. ik zou jullie graag eens in het echt ontmoeten.  
kis kis kis - Hanne. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-08-2001 
Steven  
Herent (Belgium)  
 
2 woorden : gewoon fantastisch. Ik krijg koude rillingen en kippevel als ik jullie live bezig zie en hoor. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2001 
XjonasX | http://www.XhardcoreX.8m.com  
Kortrijk (Belgium)  
 
Hallo. M'n naam is Jonas Verbeke, Ik ben 15 jaar. Ik ben Straight Edge. Ik weet niet of jullie weten wat dit is. 
Het wordt natuurlijk ook niet van jullie verwacht om het te kennen. Het is een levenstijl die trouw zweert aan 
een drugsvrij leven (geen alcohol, geen tabak, geen cannabis enz...) en ook geen losbandige sex. Er is ook 
een muziek aan gekoppeld: "Metalcore". Het is dus een volledig andere wereld dan Folk of dergelijke.  
Maar toch zijn jullie en jullie muziek natuurlijk er in geslaagd om me te bereiken. Terwijl ik in een nogal 
gesloten wereldje zit. Ik wil jullie er voor bedanken. Ik kom Zeker kijken Wanneer Jullie in Kortrijk komen 
spelen. Liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2001 
Karin De Zutter  
 
 
Laïs. Hemels, inspirerend, beklijvend! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2001 
Katrien  
Brugge (Belgium)  
 
In Brugge wordt er in 2002 een concertgebouw geopend (op het Zand), staan jullie al geboekt om te komen 
optreden? Ik hoop het!!!!! Het zou toch een mooie opening zijn!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-08-2001 



Ch. Masson  
 
 
Magnifiquement superbe. Un charme angélique doublé d'une voix envoutante.  
Un désir supreme de croiser leur regard.  
L'envie intensede les ressentir... 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2001 
Brecht Delaere  
Ardooie (Belgium)  
 
Jullie waren niet te kloppen op Dranouter!! Gewoonweg P R A C H T I G !!!!! Proficiat!! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2001 
Francois  
Moeskroen (Belgium)  
 
Lais, vos chansons me font vraiment plaisir à écouter. Votre musique me rend plus heureux encore. 
Continuez ainsi...  
J'ai hâte de vous voir à Kortrijk le 20/10. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2001 
aysha  
brugge (Belgium)  
 
woehoe!! eb jullie gezien op dranouter. was gewoonweg prachtig. ik had jullie nog nooit live gezien, maar 
t'was allesinds de moeite waard.  
keep on going laïs. slukes -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2001 
Chris Aubry-Francen  
Leuven (Belgium)  
 
Beste, Onze dochter Leen is een grote fan van jullie: ze was op Werchter en marktrock en ze komt uiteraard 
naar Leuven op 10 oktober. Ze heeft jullie CD en ze loopt de hele dag jullie liedjes te zingen. Ze zingt heel 
graag en redelijk goed, ze zingt in het jongerenkoor "de kleine Johannes" in Blanden. Ik kom tot onze vraag: 
ze wordt 18 jaar oud in het najaar en we zouden haar graag verrassen. Ze is een heel fijne dochter; ze is erg 
attent voor anderen, steeds een luisterend oor voor problemen; zoals velen zeggen "een rots in de 
branding", ze is gek op kinderen enz.  
Zou het eventueel mogelijk zijn dat ze jullie even persoonlijk kan ontmoeten voor het concert in Leuven op 
10 oktober? Het zou haar ongelooflijk veel plezier doen. 
Alvast bedankt voor het lezen van dit "langere bericht" en ook van mij een dikke proficiat voor jullie "kunst": 
het doet goed te merken dat gezonde, mooie, echte volksmuziek nog bestaat en zelfs aanslaat bij zoveel 
mensen! Vriendelijke groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-08-2001 



Benoit Devos  
Santes (France)  
 
Laïs...trois voix d'anges. Laïs m'a interpellé....m'a charmé...  
Et m'a fait espérer à l'idée de les voir sur scène. Dranouter 04 Août 2001 l'a fait.  
Merci beaucoup...  
Maintenant laissons leurs voix guider notre vie... 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2001 
Isabel  
Sijsele-Damme (Belgium)  
 
Ik vind wat jullie brengen gewoon FANTASTISCH. Ik ben blij dat er nog iets anders bestaat buiten "pop" en 
"house". Jullie liedjes zijn soms "spelenderwijs" geschiedenisles. En dat vind ik juist super!!!  
Weet je hoe de ganse familie voor het eerst in contact is gekomen met de muziek van "Laïs"? Een kindje uit 
de familie - 5 jaar oud by the way - is gewoon verzot op jullie liedjes. Ze beluisterde de cd tot vervelens toe 
(dit is natuurlijk bij wijze van spreken). Wel, bedankt meid, je hebt de familie cultuur bijgebracht...  
En proficiat voor de meiden van Laïs, maak nog maar een cd of 20 :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2001 
Katrien  
Poperinge (Belgium)  
 
Proficiat met jullie optreden in Dranouter. Het was de eerste keer dat ik jullie live zag. Jullie waren de beste 
groep van het folkweekend.  
Proficiat met jullie website en jullie CD. 't Is echt een aanrader!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-08-2001 
 
(United States)  
 
I love the site and I love the music. A friend of mine who is Belgian directed me there knowing my love for 
folk music.  
I hope to see you all in the US soon! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2001 
Chrissie  
Zulte (Belgium)  
 
gunder zijt echt de max jong!!!! ge kunt alledrie echt eel mooi zingen!!  
dikke kus. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2001 
Francien  
Kalmthout (Belgium)  
 



Het was weer goed, proficiat met het perfecte optreden.  
En aan alle irritante mensen die hun mond niet kunnen houden tijdens optredens in het algemeen: BLIJF 
LEKKER THUIS EN GA JERRY SPRINGER KIJKEN. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2001 
Lola  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Ik heb jullie nog maar pas leren kennen, maar ik vind jullie echt wel geweldig.....  
Doe zo voort !!!!! GOOD LUCK. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2001 
Marlein van Alphen  
Heusden (Netherlands)  
 
Ik vind jullie echt een kei toffe groep, en ik zing jullie liedjes hard mee.  
-xxx- Marlein. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2001 
Mattias Van den Abeele  
Welle (Belgium)  
 
Wat mij opviel op marktrock is dat jullie altijd op dezelfde plaats staan. T.o.v. het publiek staat Nathalie links, 
Annelies in het midden en Jorunn rechts. Is dat bijgeloof of gewoon uit gewoonte? Liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-08-2001 
Evelien Vanderlinden  
Neerijse (Belgium)  
 
Dat Laïs geweldig is, daar ga ik niet over uitwijden (daar is iedereen het hier toch over eens), maar ik vind 
het gewoon spijtig dat ik nergens op het net buiten de teksten ook de muziekpartituren (liefst driestemmig) 
kan vinden! Ben ik gewoon zó slecht in zoeken, of is het er nu eenmaal niet?(1)  
Kan iemand mij helpen?  
 
(1) Zoals zovelen vóór jou moet ik ook jou ontgoochelen. Muziekpartituren van Laïsliederen zijn er (tot op 
heden nog) niet - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-08-2001 
Roos Van de Cruys | http://users.pandora.be/de.Roossite  
Westerlo (Belgium)  
 
Hoi! Ik vond het concert dinsdag op marktrock kei goed!! Het was de eerste keer dat ik jullie live zag en ik 
vond het echt zalig!!!  
Doe zo voort!! xxx 
 
*     *     *     *     * 



 
17-08-2001 
 
Nantes (France)  
 
hi u. i know for 4 jaren nu, en ik houd van jullie, u r de best in folk celtic trad musik. your efforts to sing in 
french or other languages are so wonderful, i hope u will have success in france too.  
hope also to see u in concert soon, maybe i'll go to belgië for it. ik zou jullie willen zien en  
spreken even if mijn nederlands is niet goed. i learn a little with your songs. thanks for your talent. keep 
going on that way. lov u so much.  
just a mail for jorunn: you are so cute, so don't be so beautiful during your concert because if i am in, i'd be 
able to reach the scene to sing "la jument de michaud" with you (it's an old song of a group van nantes, the 
town i live, TRI YANN). bye. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Best leuk optreden in het Rivierenhof. Vooral deze uitvoering van "Polly on the shore" vond ik wel origineel!  
 
P.S. Oei oei hoe overleef ik anderhalve week geen Laïsconcert? Tot op Boterhammen hé. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2001 
Mattias Van den Abeele  
Welle (Belgium)  
 
Ik heb zojuist naar de cd 'Dorothea' geluisterd en daarbij viel mij iets op. Na het liedje 'De wanhoop' is er een 
stilte van een kleine 12 minuten. Dan begint er een opname van een repetitie (die duurt van 15.00 tot 15.30). 
Ik vraag mij af of dat bewust gedaan is of niet. Let me know.(1)  
 
P.S. is 'De ballade van Boon' nog ergens verkrijgbaar?(2)  
P.S.S. I love you Laïs!!! Alledrie prachtvrouwen.  
 
(1) 'n Laïs-gimmick. Te vergelijken met de mystery track op de debuut-cd. Zie ook de faq-rubriek - mt  
(2) Niet meer als single-cd. Mogelijk nog op de soundtrack van de film "Vergeten Straat" (verschenen op cd 
in 1999) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2001 
marieke peeters  
puurs (Belgium)  
 
Ik vind jullie concerten en liedjes heel goed.  
Wanneer komt de 3de cd uit?(1)  
 
(1) a capella mini-cd voorlopig voorzien voor november 2001 - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2001 
Davy Moerloose  



Dendermonde (Belgium)  
 
Gisteren was het marktrock. Eindelijk kon ik jullie nog eens aan het werk zien. De sfeer was daar toch ietsje 
anders dan op werchter. anyway het was goed. Behalve mooie herinneringen heb ik er ook pijnlijke 
ledematen aan overgehouden. Het was meer dan de moeite waard.  
Ik heb het web afgespeurd naar een Winampcover van Laïs. Wat nog niet bestaat. Is het mogelijk wat 
fotomateriaal door te sturen naar mijn e-mailadres zodat de wereld ook ne Laïsbackground kan hebben op 
zijne winamp? 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2001 
Leentje  
Beringen (Belgium)  
 
Wel, om juist en eerlijk te zijn moet ik vertellen dat ik aangenaam verrast was toen ik jullie drie op het podium 
van marktrock zag. Vooral omdat jullie verschijning evenwijdig ligt met jullie muziek. Ongelooflijk mooi. 
Hopelijk komen jullie nog dikwijls te voorschijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-08-2001 
Jennie  
Groningen (Netherlands)  
 
Lieve Nathalie, Ik vind je de mooiste vrouw van de wereld!  
Kus! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2001 
Orfee  
Zwevegem-Moen (Belgium)  
 
JULLIE WAREN GEWOON KWEETNIEOE GOED OP MARKTROCK !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2001 
sophietje | http://coolasl.com/sophietje  
Mol (Belgium)  
 
Kvein Laïs SUPER-MEGA goe!!!! Kheb ze nog maar een keer echt bezig gehoord en da was op Marktrock 
en ze ware echt KEI GOE!!! DOE ZO VUT!!!!!!  
Kei veule groetekes uit Mol!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-08-2001 
karen poesen  
bilzen (Belgium)  
 
waauw, tis al de derde keer deze zomer dat ik jullie bezig zag, maar het blijft gewoon de max! gisteren op 
marktrock, dat was echt heeeeel goed!! proficiat. 
 
*     *     *     *     * 



 
15-08-2001 
An-Sofie Noppe  
Watou (Belgium)  
 
De "3". 'k vind et echt fantastisch wa da jullie doen !!! Jullie optredens zijn eeel goe en 'k vind jullie ook eeel 
chic... ! In 1 van jullie intervieuws vroegen jullie of "jonge" mensen deze muziek wel nog zouden verder 
zetten en ... we zijn der met Sidus al 3 jaar aan aan 't werken en 't begint aardig goe te klinken (vooral a 
capella ...)  
Dai!! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2001 
Mattias Van den Abeele  
Welle (Belgium)  
 
Gisteren naar Marktrock Leuven geweest. Ik heb genoten van jullie concert. Het was schit-te-rend!!! Echt 
waar.  
Maar ik ben wel de naam kwijt van het Engelstalige liedje dat jullie gisteren gezongen hebben(1). (nee, niet: 
"walk like an egyptian") Goeie cover overigens. Ten laatste nog dit: doe zo verder!!!  
 
(1) "Polly on the Shore" van Coope, Boys and Simpson - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2001 
Bram Noë  
Brugge (Belgium)  
 
Annelies (en de twee andere meisjes natuurlijk), hier gedachtje van een "oude" schoolkameraad van op 't 
Lemmens: Je zei me op Dranouter dat het goed ging zijn jullie optreden, wel het was adembenemend!  
Ik was echt ontroerd toen ik jou (jullie) bezig zag. Je hebt het echt gemaakt. Ik heb direct jullie tweede cd 
gekocht en die is SUPER!  
PROFICIAT AAN JULLIE ALLEDRIE!!! groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo! Gisteren alweer een heel straf concert van jullie gezien op Marktrock! Naar mijn gevoel de ganse 
markt platgespeeld. Hierbij had ik wél het geluk van frontstage te staan zdd ik tenminste de ruimte had om 
wat te dansen, wat elders al lang niet meer mogelijk was.  
Ik moet jullie trouwens ook nog bedanken voor de foto die ik backstage met jullie heb kunnen maken, en 
vooral voor het geduld dat jullie na jullie inspanning toch nog opbrachten. 1001 x excuus omdat ik jullie daar 
lastig gevallen heb, maar die foto was het enige wat ik nog miste als fan. 1001 x dank!!  
tot binnenkort! liefs - xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2001 
Walter | http://asl.to/apollo33  
S K Waver  
 



Gisteren marktrock Leuven, ik stond ongeveer in de helft van de oude markt en het meeste van wat jullie 
brachten ging verloren in het geroezemoes. Heel erg vervelend! Een geluk dat ik Werchter en Dranouter al 
heb gehad.  
Staan al jullie optredens op de website? Of zijn er nog andere die hier niet worden vermeld? Want wat ik heb 
moeten missen met marktrock, moet dringend ergens worden gecompenseerd ! Please let me know by 
mail.  
Thanks!(1) Dikke kus, W.  
 
(1) Alle officieel aangekondigde optredens staan op de website. Raadpleeg voor extra's (concertverslagen, 
e.d.) ook de laiswereld mailinglijst (op 't ogenblik meer dan 1200 geposte berichten). Of word lid (zie 
nieuwsblz.) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
15-08-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Eens jullie goed op dreef waren: fantastisch concert op Marktrock. Ik had natuurlijk niet anders verwacht! 
Het was de vijf uur wachten voor een eerste rij-plaatsje waard!  
Tot vrijdag! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2001 
Koen Crabbé | http://home.pi.be/~kc022127  
Holsbeek (Belgium)  
 
Hoera, er is een Laïsje bij: geboren op 13 augustus in Leuven: Laïs Crabbé.  
En volk dat er op 14 augustus naar Laïs kwam kijken.  
We hebben ze allemaal doorgestuurd naar Marktrock... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2001 
Sonja Franken  
(Netherlands)  
 
In 1 woord: GEWELDIG!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-08-2001 
hester jacobs  
essen (Belgium)  
 
jullie zijn de beste. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-08-2001 
marie robbroeckx  
antwerpen (Belgium)  
 
wij waren van 5 tot 12 augustus op reis in frankrijk en verbleven in een piepklein dorpje in de vallei van de 
Creuse. We hadden daar enkel een aftands radiootje waarop één zender te ontvangen was : radio bleu 



berry sud, een soort gewestelijke zender. Heel de dag Julien Clerc, Maxim Le Forrestier, en andere 
nationale franse helden.  
En wie nog ? Juist ja, Laïs, in een gemengd frans-nederlandse versie van het "kanneke van Dianneke"! We 
hebben luidkeels meegebruld ! Laïs verovert de wereld ... 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2001 
Sofieke  
(Belgium)  
 
Amai, mijn voeten! Ik had jullie nog nooit gehoord tot nu laatst in Dranouter, mijn eerste keer... Mijn mond 
viel open! Ik kreeg rillingen over mijn lijf... 't Was alsof ik plots in de tuin van Eden rondliep...!! YOU MADE 
MY DAY!! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-08-2001 
Annemarie Henkens  
Warmond (Netherlands)  
 
De cd "Dorothea" is geweldig. Ik heb ze nog nooit live gezien maar dat zal nog komen.<br>  
Wanneer komen ze in Nederland????(1)  
 
(1) Nederlandse theatertour in november. Zie concertrubriek - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2001 
Lydia Maarseveen  
Kampen (Netherlands)  
 
Vandaag (11 september 2001) voor het eerst een CD van jullie ontdekt en was erg onder de indruk, zo mooi. 
Weer een stukje geluk gevonden. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2001 
Daniela Ramiris  
São Paulo (Brazil)  
 
Hello Laïs. That´s the first time I am writing to this guestbook since I´ve come back home. The first 
impression was scary, it´s all about a new world now: I turn up the radio and I can´t listen anymore to all the 
songs that I´ve learned and was used to... "Dorothea"... "Kanneke"... "'t Smidje"... and it´s very strange that 
nobody here knows Laïs. I could talk to everybody about the shows, the summer festivals, but they wouldn´t 
really get it... that´s something that you really have to do by yourself to understand it at all.  
I´ve realized now how much culture influences on the music. Every piece of this big puzzle, called culture, 
has its importance. Folk music, and so Laïs songs too, it´s not just about music; it´s also about a deep retract 
from a group of people and their habits, their lives in its simplest but greatest vision,.... en door al dat 
bewonder ik jullie enorm...!!  
I hope you girls continue singing in Dutch, that´s something really special in your work.  
And I hope that now, in Asia, you can do the best of yourselves and show them all your best performances, 
not just as singers, but also as ambassadors from all Flandres and its people. These very little details, that 
you now have the chance to exchange, make the respect between all the nations of this planet stronger, and 
so we can finally try to fight for a better world with much more acceptance from and with each other.  
I´ll certainly see you again, maybe sooner than I imagine... hope so! I wish you all the best! Doe het zo 



verder!  
Vele groetjes vanuit Brazilië... xxxjes - Dani`tje 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2001 
Katrien  
 
 
Beste nathalie, ik had het wel al door dat dat jullie nieuwe single niet zou zijn! :)  
En in de krant stond er dat we (jullie) scoutsliederen hebben gezongen op dranouter (omdat we 2 min 
moesten wachten daar...). welk was da dan juist? 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2001 
Ann-Sophie  
ardooie sity-west vlaanderen (Belgium)  
 
Jullie zijn echt de max, ik heb heel erg van dranouter genoten (jullie waren de beste van allemaal) en ik heb 
beslist mij dan toch een cd aan te schaffen!  
groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2001 
NATHALIE DELCROIX (LAÏS)  
 
 
Ik vrees dat ik snel even iets recht moet zetten. Onze cover van de Bangles wordt NIET onze nieuwe single. 
Dat was een grapje van Mevr. Delcroix. 
Dat zou trouwens ook totaal fout zijn, aangezien wij dat nooit zo perfect zouden krijgen als de Bangle dames 
zelf. 
We beleven er zelf gewoon heel veel plezier aan. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2001 
Bianca  
Blankenberge (Belgium)  
 
Kvond jullie echt heel goed op Dranouter (twas ook mijn eerste keer dat ik jullie live zag). Doe zo verder!!!!  
 
PS: als er iemand wil mailen doe het gerust en ik zoek nog mensen om naar optredens van Lais te gaan! 
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-08-2001 
Chris Colman  
Rupelmonde (Belgium)  
 
Hoi dames van Laïs. Ik weet niet of jullie er al aan gedacht hebben, maar wat zouden jullie vinden van een 
duet met Voice Male? Volgens mij zou dat ongelooflijk goed klinken... Groetjes en doe zo verder!  
 
P.S.: wanneer komt de derde cd uit? 



 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2001 
Helena  
Stockholm (Sweden)  
 
The moment I heard you singing was the moment I fell in love with your music!  
You make me happy! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2001 
Mael  
(France)  
 
Salut les anges. Desole de ne pas parler flamant j'y peut rien j'suis francais et j'adore ce ke vous faites. je ne 
sais pas comment vous arrivez a faire pour degager une telle magie dans vos chants. en tout les cas je 
tiendrais vraiment a avoir un contact avec vous ...  
En esperant peut etre un jour parler votre langue je vous embrasse et vous souhaite une tres bonne 
continuation. a tres bientot je l'espere. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2001 
Katrien  
Brugge die skone (Belgium)  
 
Waar halen jullie jullie kleren? K'vind die zalig!!!!!! Maar ulle muziek is natuurlijk nog 1000 keer schoner éééé 
da zal nog nie zijn da!!!!!!  
Tot volgend jaar in Dranouter?? Hhopelijk wel zene! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-08-2001 
Taïs Van Lyl  
Bredene (Belgium)  
 
Ik hoop jullie te zien op Leffinge Leuren!!! Keep on the good work! Groetjes.  
Taïs xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 
naomi  
(Belgium)  
 
de 3 folkengeltjes, ik heb jullie nu al 5 keer aan het werk gezien en jullie blijven mij gewoon verbazen!!! Jullie 
zijn gewoon fantastisch!!! ik kijk al uit naar jullie derde cd, want de vorige 2 zijn al goed grijs gedraaid!  
ik kijk uit naar marktrock, want ik wil jullie optreden voor niets ter wereld missen! bedankt voor al het 
muzikale genot dat jullie mij de voorbije jaren bezorgd hebben!  
Is er soms geen "meet & greet" te winnen. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 



Veerle Castelijns  
(Netherlands)  
 
Hoi, ik ben een meisje van 10 en ik hou heel erg van laïs en ik heb een eigen cd die ik nog steeds niet heb 
terugbetaald. ik zoek iemand die erg van laïs houdt die wil pennen.  
en tegen laïs wil ik zeggen: GA ZO DOOR JULLIE ZIJN PERFECT. groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 
Walter | http://asl.to/apollo33  
S K Waver (Belgium)  
 
Nathalie, jullie hebben met Laïs op Dranouter nogmaals bewezen dat "'t smidje" een kanjer van een 
feestnummer is. Dus mopper er niet langer over, het is gewoon geweldig, echt waar. Ik stond erbij en keek 
ernaar en ging helemaal uit de bol. Verder was het een prachtig concert, ieder lied op zich het beluisteren 
waard, genieten vanaf het prille begin tot en met de laatste noot.  
Ik tel alvast af voor marktrock Leuven. X X X 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 
Nele Sucaet  
krombeke-poperinge (Belgium)  
 
hey. ik heb jullie voor het eerst live gehoord op het folkfestival(dit jaar). het was prachtig. ik heb het niet 
gezien, maar wel gehoord, dat was meer dan genoeg. het spookte de rest van de avond door m'n hoofd. 
daar kan ik alleen maar van dromen.  
ik hoop jullie nog eens live te kunnen horen, en dan ook zien. groetjes xxjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 
Eric Germijns  
Ekeren (Belgium)  
 
Hallo. Ik lees in een berichtje dat Laïs in Dranouter een liedje van Coope, Boys & Simpson gezongen zou 
hebben. Grote Klasse! Welk liedje was dat dan?(¹)  
 
(¹) "Polly on the Shore" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 
Heleen  
Ieper (Belgium)  
 
Jullie waren geweldig op Dranouter!!! Doe zo verder !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 
Lyn  
Brugge (Belgium)  
 
Hallo. Tot mijn grote spijt ben ik nog nooit op een concert van jullie kunnen zijn door mijn drukke schema, 



maar jullie muziek is zowiezo al supergoed!! En naar 't schijnt zijn jullie live nog veel beter. Dus vanals ik de 
kans zie kom ik zeker 'ns zien ... Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-08-2001 
Trui Chielens  
Reningelst (Belgium)  
 
Hey... Ik heb jullie ook (voor de zoveelste X...:)) bezig gezien, dit keer op Dranouter. 'k Vind dat jullie er altijd 
verassend uit de hoek komen en ook es met iets totaal anders afkomen. Zoals jullie afsluiter, denk ik 
toch...super veel ambiance!!  
Zelf zing ik ook thuis regelmatig. Toen jullie tweede cd er nog niet was, zong ik 'Houd uw Kanneke' samen 
met mijn vader, en toen ik jullie hoorde op de radio was het een hele verrassing...  
Toen ik jullie op Dranouter plots het liedje hoorde zingen van Coope, Boys and Simpson... kon ik het al 
luidkeels meezingen. Wat die man (ik ken hem persoonlijk jah!!! Lester Simpson-->niet zo goed natuurlijk...) 
schrijft en hoe mooi hij die teksten bewerkt met meerdere stemmen vind ik fantastisch. Ik zou het fantastisch 
vinden moesten jullie een van zijn liedjes op plaat zetten... hij zou het vast leuk vinden...;) Voor de rest nog 
veel succes, en doen hé.  
XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2001 
Gino Van Muylem  
Steenhuize (Belgium)  
 
Na vele jaren (tja ik word oud) mij nog eens laten overhalen tot een festival. Viel achterover van jullie 
optreden. Klasse!!  
Heb mijn stem schorgeschreeuwd. (voelde me weer jong zeker?)  
Jullie waren veruit de beste van Dranouter (hoewel Sois Belle me ook wel wat leek). Podiumpresence kan 
echter stukken beter (kom eens langs voor tips). En.....ik vond jullie afsluiter vreemd : the Bangles??? 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2001 
julia  
(United States)  
 
i like ur music. a boy that i talked to on MSN sent a song of urs to me. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2001 
Steven Delaere  
Ardooie (Belgium)  
 
Hallo. Het is maar om eens te zeggen dat ik jullie optreden op Dranouter 2001 de max vond. Het was het 
eerste optreden dat ik van jullie zag ondanks vele verwoede pogingen om dit toch eens eerder te doen, 
maar telkens greep ik net naast de laatste kaarten. Wees er maar gerust van dat dit zeker niet het laatste 
optreden was dat ik van deze prinsesjes gezien heb.  
K wil ook nog vermelden dat ik allebei jullie CD's heb en dat ik daaruit "7 steken" het mooiste liedje vind. Mijn 
droom is om jullie ooit eens in het echt te kunnen ontmoeten.  
Groetjes xxx 
 
*     *     *     *     * 



 
08-08-2001 
Chris Van de Velde  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Dag Annelies, Jorunn en Nathalie. Heb jullie eindelijk live bezig gezien (Dranouter), was wel via 
videoscherm, volgende keer concertzaal. Het was gewoon fantastisch!!!! Was echt onder de indruk van 
jullie !!!  
Tina Vieri, Les Douze Mois, De Ballade van Boon, enz... prachtig !!! Vlaamse Wereldklasse !!! September 
China ? Laat die Chinezen maar eens horen wat " Lais : Made in Belgium " betekent !!! Het beste nog en tot 
horens !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2001 
Claire  
Kalmthout (Belgium)  
 
Helaba. Ik wil even zeggen dat ik jullie echt goed vond op de Bogerfeesten en dat mijn verjaardag geen 
betere afsluiter kon hebben gehad! Ik kom zeker naar Marktrock ondanks mijne tweede zit. Keep on doing 
what you girls are doing! Vele groetjes en nog veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-08-2001 
Daniela Ramiris  
(Brazil)  
 
Hallo beste meisjes !! Ik ben nu pas genoeg uitgerust van Dranouter en dan neem ik nu de tijd om naar jullie 
te schrijven ( en in het Nederlands ! ) en te zeggen : HET WAS GEWOON ONGEWOON !!! Prachtig 
optreden en een fantastische sfeer... Het was wel spijtig dat ik heel de dag in de tent heb moeten wachten 
om dan maar 1 uurtje te genieten van jullie muziek, maar het was het wachten waard !  
Het was gewoon de beste afsluiter voor mij hier in België die ik kon meemaken.  
Ik wens jullie het allerbeste in de toekomst en ik ben er zeker dat jullie nieuwe single een groot succes zal 
worden, want na jullie optreden heb ik van velen dingen gehoord van jullie laatste nummertje.  
Volgende week vertrek ik terug naar Brazilië, ik heb niet gewoon jullie cd's en singles mee, maar ook al die 
herinneringen van jullie prachtige optredens die ik meegemaakt heb en die zal ik zeker blijven onthouden !  
Ik kom zeker nog eens terug en dan zou ik graag nog zo'n speciale momenten meemaken ! Het was echt de 
max ! Proficiat voor iedereen !  
Vele groetjes en volgende keer schrijf ik al van de andere kant van de zee...  
XXXjes - Dani 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Het hoeft niet meer gezegd worden: jullie waren weer fantastisch op Dranouter. Op de eerste rij proberen 
dansen viel niet mee en de 6uur wachten voel ik nog steeds in m'n benen maar ja een fan moet lijden 
zeker...  
Tot de 14e... 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2001 



someone  
(Belgium)  
 
hey lais. ik vind ulder muziek vreet de max, daarom dage ook mijne lievelingsgroep zijt e, ik kijk der echt 
naar uit om ne keer een optreden te zien van ulder, want ik kan echt wel uren dnaar julie CD's luisteren... 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2001 
Steve Vanhertum  
St Niklaas (Belgium)  
 
Gemist in de AB wegens ziekte. Damned. Na lang wachten eindelijk aan het werk gezien in Dranouter en ik 
heb er maar één woord voor: subliem. You've really made my day. Volgende week herhaling op Marktrock?! 
Keep up the good work.  
Stivi 
 
*     *     *     *     * 
 
07-08-2001 
Frederik Van Rillaer  
Haacht (Belgium)  
 
Hey meiden !!! Had jullie vorig jaar op tv gezien tijdens jullie concert van Werchter. En toen was ik ni echt 
voor jullie muziek. Maar dit jaar stond ik op de festivalweide en heb jullie optreden daar niet gemist !! Jullie 
waren geweldig !! :-))  
Toen ben ik helemaal anders beginnen denken over jullie muziek, en heb ik eens meer op de teksten gelet. 
En alles samen zijn jullie gewoon streling voor het oor ! Sommige van jullie liedjes bezorgen me echt 
kippevel !!!  
Ook op de Bogerfeesten in Kalmthout heb ik dit kunnen ondervinden !! En wat jullie op die moment deden 
vond ik echt fantastisch ! Een liedje zingen voor al da volk zonder micro. Kwil me wel excuseren voor alle 
mensen die op die moment ni stil waren... Bedankt he meiden !! Doe zo verder. Kgaan zeker proberen om er 
in Leuven opnieuw bij te zijn !! Tot dan ! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Katrien Jonckheere | http://go.to/das_choco  
Brugge (Belgium)  
 
Jullie optreden in Dranouter was fantastisch, NOG beter dan toen een keer in de Vooruit en dan op 
Werchter! Jullie stonden er met volle enthousiasme en ik heb graag 5 minuten gewacht, t'was mega de 
moeite! Na jullie optreden had ik wel geen stem meer....Kheb goe zitten meezingen :) Vooral met DE 
WERELD VERGAAT...  
We hebben 3u recht gestaan om op de 5de rij terecht te komen...maar nog eens,twas de moeite!!!!!!!!!!! Tot 
de volgende....! Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Joke  
 
 
Kiekeboe!!! Beste alledrie, jullie hebben echt een prachtconcert geleverd in Dranouter. Nu heb ik jullie ook 
eens "staand" meegemaakt. Da's voor herhaling vatbaar, dus hopelijk zie ik jullie terug in Brussel op het 
Spanjeplein.  



Kusje. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Nathalie Jacob (17)  
Poperinge (Belgium)  
 
Jullie zijn fantastisch! Op Folk Dranouter heb ik 7 uur staan wachten om toch maar vooraan te staan. Maar 
ik had het er voor over. Zonder jullie zou het met de Vlaamse Folk maar zwakjes gesteld zijn. Ik hoop dat 
jullie nog lang blijven zingen. Proficiat aan Jorunn, Nathalie en Annelies!!!!  
Hopelijk tot de volgende keer op Folk Dranouter. Groetjes en liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Jan, Eleni, Christof en Dimitri  
Genk (Belgium)  
 
Hallo meisjes. we zijn nog niet lang terug van een schitterende vakantie in Griekenland maar net de laatste 
dag viel alles tegen (valiezen kwijt enz.). Het gevolg was dat Eleni wat in een dip zat TOT ze in de auto 
stapte en het cassetje induwde en jullie prachtige stemmen tevoorschijn kwamen en plots ging alles weer 
VEEL beter. Je ziet maar, jullie muziek werkt HELEND!!!  
Voor het optreden in Hasselt hebben we onze zitjes alvast gereserveerd en - ja Jorunn - deze keer komen 
we MET de kinderen. (dus heimelijk hopen we jullie na het optreden alvast weer te kunnen ontmoeten). 
Ondertussen zien we jullie nog wel op Marktrock en missschien op de Boterhammen te Brussel. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Marco van den Hout | http://www.nothingless.org  
Hilvarenbeek (Netherlands)  
 
Ik zag jullie op Pinkpop en Werchter (2000/2001) en het heeft zeker indruk op mij gemaakt. Dit jaar was het 
wat te druk in de tent maar buiten was het goed dansen :) Mijn favoriete nummer: De wereld vergaat. Jullie 
komen ook heel natuurlijk over wat ook een plus is. Veel plezier en succes voor de toekomst! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Ief  
Heist-op-den-Berg (Belgium)  
 
Gisterenavond, 8 uur (enfin, 5 min. later...) te Dranouter: Dit was het beste wat ons overkwam! Bedankt 
Laïs, jullie waren fantastisch!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Thomas Strynck  
Ardooie (Belgium)  
 
Hoi, 't is maar om te zeggen dat ik van jullie optreden genoten heb. Ik vond persoonlijk dat jullie het beste 
optreden waren van Dranouter en heb dan ook een cd gekocht. Zo kan ik verder genieten van jullie muziek. 
Ik zou zeggen: DOE ZO VERDER. 
 



*     *     *     *     * 
 
06-08-2001 
Sarah Huybrechts  
Geel (Belgium)  
 
Ik vind jullie muziek heel goed en plezant. Waarom plezant? Je kunt de teksten heel gemakkelijk 
meezingen. De concerten zijn ook heel sfeervol. Ik ben 1 keer naar een concert geweest toen jullie in Geel 
kwamen en ik heb me daar geweldig geamuseerd. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2001 
Walter Van Looy  
Sint Katelijne Waver (Belgium)  
 
Laïs, bedankt voor het mooie optreden op Dranouter. Op naar Marktrock Leuven? Ik zal er alvast proberen 
te staan! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2001 
Ton Damen  
Alphen (Netherlands)  
 
Hallo, heb 2 augustus helaas het optreden op TV gemist. Is het misschien mogelijk om dit optreden op de 
website te plaatsen?(¹)  
Groeten van een enthousiaste fan.  
 
(¹) Spijtig genoeg is er geen toestemming om het optreden op de website te plaatsen - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2001 
Dennis Gillanders  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Was at your concert in Vauville (Fr) in July. Fantastic! Looking forward to seeing you in Amsterdam later this 
year.  
I hope cd's don't wear out - Dorothea has been played about 1000 times and many friends have loved your 
music immediately. Keep the peace! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2001 
Biene Foulon  
Lendelede (Belgium)  
 
In Dranouter waren jullie liedjes fantastisch; vooral Tina Vieri, dat zo rap ging. Ik ben een grote fan van jullie. 
Ik ben al 9 jaar en verjaarde op 28 februari. Ik heb al allebei de cd's. Dorothea vind ik de mooiste. Wil je nog 
eens terugschrijven a.u.b.?  
 
P.S. Willen jullie een handtekening ppsturen? ZEER HARTELIJK DANK!!!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 



05-08-2001 
René Reijnders  
Roosendaal (Netherlands)  
 
"Het BESTE van België!" Dat was mijn kreet na jullie laatste nummer op Dranouter (za 4 aug. 2001)! Ik 
kende jullie al van de BRT en heb div. nummers op video staan; maar dit sloeg echt alles zeg!!! Zéér grote 
klasse!!! Echt waar; geen geslijm maar eerlijk gemeend.  
Ik proef bij jullie dezelfde oprechte, spontane & eerlijke sfeer, die ik ook bij optreden van K's Choice en 
Twarres ("Wer Bisto?") tegenkom..... Is dat niks om een doorbraak in Nederland te beginnen? Een duet met 
Mirjam & Johan van Twarres? Het zijn net zoals jullie, twee echte, spontane en eerlijke mensen..... (mag ik 
de primeur hebben dan? haha)  
Ben zelf Docent Voortgezet Onderwijs enne eindredacteur van de Schoolkrant "Gertrudis Geluid" van het 
Gertrudiscollege uit Roosendaal. Zoals je ongetwijfeld al begrepen had hebben we Twarres, K's Choice en 
bijna alle TMF VJ's (Nederland!) al geïnterviewd... ik geloof dat jullie nog aan dat rijtje ontbreken..... Het 
begin van een mooie doorbraak ? Jullie horen nog van mij!  
En ik van jullie!!! Want dit is vast niet het laatste concert dat ik bezocht heb; heb trouwens gelijk beide cd's 
gekocht!  
Groetjes enne.... misschien tot gauw. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2001 
Benoit Sourou  
Tullins (Isère) (France)  
 
Je vous remercie pour le super concert sur "La Route de Tullins". Enfin un groupe, une seule voie... qui fais 
voir plus loin.  
- Tullins (Isère/France), 5 août 2001  
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2001 
Martine Degryse  
Ieper (Belgium)  
 
Ik kende jullie vaag door mijn dochter van 11 en zoon van 9, zag en hoorde jullie gisteren in Dranouter. Jullie 
waren groots ! Ik was ontroerd van trots op 3 Belgische vriendinnen die een volle tent met alle genres 
bespeelden. I "walked like an egptian" naar huis. Je hebt er een nieuwe fan bij ! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-08-2001 
Geert Alderweireld  
Brugge (Belgium)  
 
Gisteren was ik op het Dranouter Folkfestival. Ik heb er genoten van de kennismaking met Troissoeur, ook 
Suzanne Vega viel goed mee. Maar jullie optreden (de hoofdreden voor mijn eerste, maar zeker niet laatste, 
bezoek aan Dranouter), overtrof werkelijk alles. Doe zo voort! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2001 
Georgette Rotty  
Oostende (Belgium)  
 
De groetjes van mijn kleinkinderen Tatja en Timothy. Ze vinden jullie heel tof. 



 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2001 
Ivo Van de Wouwer  
Wespelaar (Belgium)  
 
Jullie muziek bezielt en betovert heel mijn gezin. Heel de vakantie hebben mijn vrouw en kinderen 
gedroomd en Laïs gezongen! Doet aub. verder ... ! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-08-2001 
Cindy Jacobs  
Bierbeek (Belgium)  
 
Hey hey. Ik rijd overal naar toe met de fiets en dan luister ik altijd naar Laïs. De muziek is echter zo 
opzwepend dat ik het nooit kan laten om zéér luid mee te zingen. De blikken van andere mensen op straat 
spreken boekdelen!!!! But I don't care!!!! Blijven doorgaan, jullie zijn super!!!  
CIE -XXX- 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2001 
Tine Vandueren  
Beringen (Belgium)  
 
Beste Laïs-mensen, ik hou enorm veel van jullie muziek en aangezien ik niets liever doe dan zingen is het 
mijn allergrootste droom ooit samen met jullie één van jullie liedjes te zingen! Maar het zal wel bij dromen 
blijven denk ik! Doe het nog goed meiden! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2001 
Ruth Noyens  
Hoogstraten (Belgium)  
 
Hey Laïs. ik heb jullie voor het eerst gehoord en gezien op tv in "Plankenkoorts" en ik was meteen verkocht. 
Later hoorde ik van een vriendin dat ze dikwijls naar concerten van jullie gaat en dat de sfeer op jullie 
concerten fantastisch is. Ik zou dan ook dolgraag een concert van jullie bijwonen maar omdat we tijdens 
Werchter op reis waren en ik ook al niet naar Dranouter of Marktrock kan zal ik moeten wachten tot 
Boterhammen in de stad. Hoe lang duurt jullie optreden daar?  
Ik weet zeker dat het de moeite waard zal zijn om helemaal vanuit het noorden van het land naar Brussel te 
reizen. Ik kijk er al naar uit!  
Nog veel succes en geniet van alles net zoveel als ik van jullie cd's geniet! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-08-2001 
Patricia Verelst  
Essen (Belgium)  
 
Hoi Nathalie, Annelies en Jorunn. Ik ben vorige vrijdag naar jullie concert geweest en vond het echt heel 
leuk. Komen De Ballade Van Boon en Tuuli op de derde cd of niet? 
 
*     *     *     *     * 



 
03-08-2001 
Wouter Crombez  
Werken (Belgium)  
 
See you up Dranouter hé !!! Love you. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2001 
Lotte  
Rillaar (Belgium)  
 
Hallo. Ik heb een vraagje. Ik was naar TV aan 't zien en jullie waren op TMF met een interview. Maar ik heb 
het niet helemaal gezien. Weten jullie of er nog een herhaling komt?? Spijtig dat ik niet naar Marktrock kan 
komen maar ik ben dan op kamp met de chiro. Alvast bedankt!  
Veel succes op Dranouter en op Marktrock! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2001 
Koen Crabbé  
Holsbeek (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Iedereen heeft het altijd maar over jullie mooie muziek, en terecht : het zijn pareltjes. Maar kunnen 
jullie mij ook zeggen vanwaar die prachtige naam komt? En zit er een bepaalde betekenis achter. Wij vinden 
die naam zo mooi dat we ons kindje dat heel binnenkort gaat geboren worden de naam Laïs willen geven 
(tenminste als het een meisje is). Groetjes en nog veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2001 
Tommy Boets  
Leopoldsburg (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Tot voor kort kende ik maar een nummer van jullie: "Smidje". Van jullie CD had ik nog nooit 
gehoord. Gelukkig had een van mijn vrienden jullie CD en sindsdien is die echt niet meer van de radio te 
krijgen. Echt kei goed. Hopelijk volgen er nog CD's.  
Groetjes, een nieuwe fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2001 
Sarah Van Hoeymissen  
Knokke (Belgium)  
 
M'n broer heeft véél succes gehad door jullie liedje ("7 Steken") te zingen voor de klas!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2001 
Jörg Gerber  
Zwickau (Germany)  
 
Hallo. Ich sah und hörte Euch auf dem Tanz- und Folkfest in Rudolstadt/Thüringen im Juli. Was für ein 
Gesang! Gigantisch schön. Danken muß ich der Band auch, weil ich zu diesem Konzert meine Freundin 



kennenlernte. Leider sind in Deutschland nur sehr schwer CD's von Lais zu bekommen. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2001 
Birgit Feucht  
Sint-Truiden  
 
De eerste keer dat ik jullie hoorde was tijdens jullie optreden in de Academiezaal in Sint-Truiden. Ik had toen 
eigenlijk nog nooit van Laïs gehoord. Maar na jullie optreden was ik verloren. Dat was een prachtig staaltje 
vakmanschap. Het was zonder meer het tofste optreden dat ik al bijgewoond had. Blijf zo verder doen.  
Ik hoop jullie nog vaak te kunnen horen. Dus kom maar vlug terug naar Sint-Truiden. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-08-2001 
Aya  
(Belgium)  
 
Hey. Ikke wens jullie veel succes voor jullie optreden overmorgen op Dranouter !!! Ikke ben daar dan ook !!!  
Vele groetjes van mij -xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2001 
Sabine et Laurent  
Aix en Provence (France)  
 
Just one one word -> Spellbound ! We were delighted by your concert in Apt on last July 22nd '01. That was 
a treat; really so sweet, so good and too short (just like a box of Belgian chocolate).  
You said you love Provence, OK then ... COME BACK SOON!!! Your career deserves to rocket in France. 
We really hope promotion will make it happen. All the best to you three. Sincerely. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2001 
Damien  
Caen (France)  
 
Vous écouter en CD me donnait déja des frissons, mais de vous avoir vu ce week-end à Vauville m'a 
réellement bouleversé! Dommage que l'on n'ait pas été nombreux à danser, mais j'espère que cela ne vous 
empêchera pas de revenir en Normandie!  
Encore bravo et longue vie à Laïs!  
En passant, connaissez-vous OFNI? C'est un très bon groupe de folklore normand (Objet Folkland Non 
Identifié).  
- Caen (France), 1 Août 2001  
 
*     *     *     *     * 
 
01-08-2001 
Margot Van den Wijngaert  
Rijmenam (Belgium)  
 
Hallo 3 engelenstemmen. Mijn 2 vriendinnen en ikzelf zingen samen in een koor en zingen bij wijze van 
oefening vaak jullie 3-stemmige liedjes. Wij vinden de liedjes prachtig en ook heel mooi gezongen. Wij staan 
erg in bewondering voor jullie professionalisme en prachtige optredens. Wij kijken enorm naar jullie op en 



dromen ervan ook ooit eens op een podium te mogen zingen. Wij zijn geïnteresseerd als er audities zijn !  
Heel hartelijk bedankt en veel succes ! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2001 
NATHALIE DELCROIX (LAÏS)  
 
 
Tijdens het bekijken van onze website had ik een cd van "Tool" opstaan.  
Opeens lees ik het stukje van Pjotr Vertommen.  
Ik vind het fantastisch dat iemand van zo'n uitersten kan houden.  
Ik vind het een compliment.  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2001 
Kris Deckers  
Kinrooi (Belgium)  
 
Waar kan ik aan een t-shirt geraken van Lais?(1) Ik wil dat de wereld zo snel mogelijk weet wie Lais is. 
Groetjes.  
 
(1) T-shirts voorlopig enkel maar te koop bij concertoptredens van Laïs - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2001 
Astrid Vercruyssen  
Aalter (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Ik ben zot van jullie muziek. Ik luister bijna naar niets anders dan jullie cd's. Ik kan jammergenoeg 
niet naar jullie optreden op Marktrock komen kijken. Mijn zus wel, dus moet ik van haar alles van naaldje tot 
draadje te horen krijgen. Hopelijk vergeet ze niets. Vele groetjes!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2001 
Nele Depoorter  
(Belgium)  
 
Ik wil jullie ff bedanken voor jullie zalige stemmen die elke keer weer veel bewondering bij me opwekken.  
Tot op Leffingeleuren! x 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2001 
Paul Stolwijk  
Leiden (Netherlands)  
 
Bij jullie laatste concert in de Stadsschouwburg bleek niet alleen dat jullie prachtig kunnen zingen (dat wist ik 
al), maar vooral ook dat jullie ook weten hoe je het publiek in een theater een avond kan boeien.  
Dit jaar kom ik zeker weer!!! 
 
*     *     *     *     * 



 
31-07-2001 
Walter Van Looy  
Sint Katelijne Waver (Belgium)  
 
Nathalie, trek het je vooral niet te fel aan, "'t Smidje" is nu eenmaal een nummer waarbij je ongelooflijk uit de 
bol kunt gaan. Jij kan dat niet snappen natuurlijk, want je hebt het nog nooit vanop een festivalterrein 
eegemaakt ... moet je zeker eens doen, een echte aanrader. En als ik het haal, nog meer van dat op Folk 
Dranouter. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-07-2001 
François Vanhille | http://www.geocities.com/gkarje  
Nord - Pas de Calais (France)  
 
Laïs ! Ca veut dire Lumière ?! Merci pour ces intonations aux allures de complaintes médiévales. Merci pour 
cette sincérité dans la voix. J'aimerais vous voir en concert... J'aimerais aussi discuter avec d'autres 
personnes qui apprécient ce groupe.  
 
Ps : Mi parolas Esperanto. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2001 
Olivier Soulier | http://www.chez.com/agghir  
Limoges (France)  
 
Que longtemps encore vos voix m'emportent au loin dans "le grand vent qui vente". Depuis longtemps je 
n'avais pas frissonné autant de plaisir. Merci, cela fait des années que je vous attendais ...  
Olivier Soulier, du groupe limousin AGGHIR 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2001 
Kris Deckers  
Kinrooi (Belgium)  
 
Het was de tweede keer dat ik jullie zag, de eerste keer was in Werchter, de tweede keer op de feesten in 
Kalmthout. Bij het plannen van een fietsweekend in de Kalmthoutse Heide zagen we per toeval dat jullie er 
ook zouden zijn. Het werd een groot feest.  
In Werchter hebben we jullie van ver gezien, in Kalmthout stonden we vlak bij jullie, wat een verschil. Knap 
om te zien vond ik hoe jullie tijdens het optreden inspelen op mekaar. Ik mocht getuige zijn van zoveel 
schoon, zoveel puurheid! Echt geweldig. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-07-2001 
Familie Germijns  
Ekeren (Belgium)  
 
Hallo Laïs. Vorig weekend hebben we met heel de familie jullie optreden in Kalmthout gezien. Onze 
kinderen (7 jaar en 9 jaar) stonden op de eerste rij, en ze vonden het fantastisch. De hele volgende dag 
konden ze er niet over zwijgen. 
Ook wij vonden het een heel goed concert, met enkele leuke verrassingen (Bangles, Boon). Nog veel 
muzikaal plezier verder! 



 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2001 
Lode | http://www.jeugdster.be  
Wuustwezel (Belgium)  
 
Prachtig optreden op de Bogerfeesten. Spijtig dat sommige delen van het publiek zo tam waren en tijdens 
het laatste nummer hun "onnozel bakkes" niet konden houden. 't Was de eerste keer dat ik jullie live zag 
(wel optreden van TW gevolgd via het net), en ik vind het zeker de moeite van het herhalen waard!  
Vooral de iets swingendere nummers ("'t Smidje", "Walk like an Egyptian", ...) vond ik fantastisch, maar ook 
de iets rustigere waren zeer goed te smaken. Keep up the good work! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2001 
Yann  
Cherbourg (France)  
 
Merci pour ce fabuleux moment passé à vous écouter à Vauville. Vos chants et votre musique sont plein de 
choses mystiques et de poésie.  
Longue route à vous. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2001 
Aya  
(Belgium)  
 
Hallo. Ik ben een keer naar jullie optreden in Brussel geweest (in de AB op 29/03/2001). Ik vond jullie 
optreden TE GEK EN KEI GOED !!!  
Maar ... tijdens het optreden ben ik een beetje flauw gevallen en heb ik de helft van jullie concert niet gezien. 
Maar ik ga naar Dranouter en dan ga ik jullie terug zien. En op Marktrock ga ik waarschijnlijk ook naar jullie 
komen kijken.  
Ik hou gewoon echt keiveel van folk. Ik wil jullie concert op Dranouter en Marktrock voor geen geld missen, 
want ik zit er al een maand of 2 naar uit te kijken !!! Vele groetjes !  
xxx-jes van mij -xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
29-07-2001 
Nele Geerts | http://www.NGeerts.bewoner.antwerpen.be/index.htm  
Berendrecht (Belgium)  
 
Fantastisch optreden in Kalmthout. Echt zonde dat "Tuuli" zo in de mist ging door een paar enkelingen. 
Toppers van het concert: "Tina Vieri", "Le Grand Vent" en "De Ballade van Boon"!  
Tot zaterdag zeker! (1)  
 
(1) Op zaterdag 4 augustus om 18.30u concerteert Laïs op Folk Dranouter - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2001 
Ine  
Overpelt (Belgium)  
 



Laïs, ik vind jullie echt te gek. Toen ik jullie voor de 1ste keer hoorde kreeg ik kippenvel; ik word altijd stil van 
jullie muziek! Blijf zo voort doen en tot op Marktrock. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2001 
Francien  
Kalthout (Belgium)  
 
Hi Lais. Het was weer goed, proficiat met het perfecte optreden.  
En aan alle irritante mensen die hun mond niet kunnen houden tijdens optredens in het algemeen (hoewel ik 
betwijfel of ze ooit deze website bezoeken): BLIJF LEKKER THUIS EN GA JERRY SPRINGER KIJKEN. 
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-07-2001 
Inge Bosmans  
Kalmthout (Belgium)  
 
Dag Lais. Mooi optreden in Kalmthout gisterenavond. Spijtig dat er toch nog steeds enkelingen niet stil te 
krijgen waren toen jullie de micro achter jullie lieten. Nog veel succes in jullie carrière. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2001 
Enzo Ballatore  
Busca (Italy)  
 
Siete molto brave. Perchè l Vostro sito non parla italiano?(1) Non siamo il terzo mondo! Ciaoooooooo.  
 
(1) A questo momento non ho abbastanza tempo di tradurre il sito in italiano. Forse ci sarà un po' più di 
tempo in avvenire - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
27-07-2001 
Peter De Keyzer  
Ieper (Belgium)  
 
Ik vind de muziek echt hemels. Altijd als ik een van jullie liedjes hoor ben ik er als eerste bij om mee te 
zingen, te dansen en te kijken. Ik zal er zeker ook zijn op Dranouter en ik hoop vooraan het podium te staan 
zodat ik misschien wel een hand krijg van een van jullie.  
Echt magische muziek. Niet in woorden om te zetten, de gevoelens die ik krijg als ik luister naar de zalige 
stemmen van jullie.<br>  
Bedankt omdat wij mogen genieten van jullie zaligheid. Groetjes -xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2001 
Sofie en Eva | http://www.asl.to/vatje  
Lier (Belgium)  
 
Hey Laïs (zullen we maar zeggen!). ff om te zeggen: jullie muziek is gewoon: mega super!!!goed. Wij komen 
zeker naar jullie optreden in oktober in Lier!!!! Tot dan!!!  
Sofie en Eva (evaverheyen@hotmail.com). 



 
*     *     *     *     * 
 
26-07-2001 
Patricia Verelst  
Essen (Belgium)  
 
Hoi Jorunn, Nathalie en Annelies. Ik ben vaak naar jullie concerten geweest in de Rex. Jullie muziek is echt 
heel goed. Ik heb jullie leren kennen toen mijn zus voor 't school een spreekbeurt moest maken van Laïs. Ik 
vroeg haar wat soort muziek dat het was.  
Bij de buren ben ik jullie eerste cd "Laïs" even gaan lenen. Ik vond ze heel goed en ben ze daarna zelf gaan 
kopen. En zo heb ik jullie tweede cd nu ook. Doei -XXX- 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2001 
Marieke Visser  
Breda (Netherlands)  
 
Even over de tekst van "Bruidsnacht". Ik las jullie verklaring. Zelf denk ik dat de bruidegom geen echt mens 
is, maar een zeegod. Hij komt nl. uit de zee naar haar toe. Later neemt hij haar mee de zee in. Dit zou je een 
vorm van zelfmoord kunnen noemen. Wel is zij eeuwig bij haar geliefde. En dat willen wij toch allemaal???  
De tekst is zo mysterieus omdat hier geen huistuinenkeukenromance beschreven wordt, maar de liefde 
tussen de god van de zee en een vrouw. Mee eens? Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2001 
Pjotr Vertommen  
Temse (Belgium)  
 
Rock Werchter 2001 - ik kwam, zag en stond versteld! Tool was voor mij de MAX op de affiche. Maar eerlijk 
is eerlijk: jullie behoorden tot het beste wat ik dit jaar al heb mogen zien en horen.  
Ja, ik mocht een pintje drinken. Ja, ik mocht vrolijk zijn. Maar Nee Schoon Lief, ge moogt niet huiswaarts 
gaan! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-07-2001 
Ronald Gossieau  
Maastricht (Netherlands)  
 
Augustus 2000 - optreden gezien van Laïs in Maastricht op 't Vrijthof: apart... opvallend...  
December 2000 - optreden in 't theater van Maastricht: gemist... helaas...  
Juni 2001 - ben ze niet vergeten... cd "Dorothea" gekocht... een ontwapenend juweeltje gezongen door drie 
briljantjes...  
Augustus 2001 - vakantie in de Provence... 's Avonds voor de tent: glas rosé, olijven en 'n zalig vleugje Laïs 
op de achtergrond... Voor 't eerst gaan we met zijn drieën op vakantie, want "Dorothea" gaat dus ook mee! 
Ik verheug me er nu al op! Dames bedankt!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2001 
Elske Vannitsen  
Wellen (Belgium)  
 



Jullie muziek is gewoon te gek. Als ik ernaar luister krijg ik van begin tot einde kippenvel. Ook de teksten zijn 
zeer goed en dat maakt alles zo mooi. Doe zo voort !!!!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2001 
Tineke  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Per toeval stuitte ik via KaZaA op het liedje 'Klaas'. Het maakte me nieuwsgierig en ik zocht verder ... kwam 
bij 'Houd uw kanneke vaste'. Ik ben onder de indruk! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-07-2001 
Davy Moerloose  
Dendermonde (Belgium)  
 
Ik wil jullie drieën en de muzikanten bedanken voor de geweldige avond in Werchter. Jullie hebben mijn 
vriendin en mij die avond iets toverachtige meegegeven. Ik wil jullie ook bedanken voor het handtekenen 
van mijn Werchterkaart. Dat was zonder een vriendin nooit gelukt. Ik ben speciaal voor jullie 2 dagen 
afgezakt naar Werchter en die kaart is nu de hoofdprijs.  
Ik luister eigenlijk niet echt naar folk maar toen ik jullie vertoning op TMF zag was ik direct verkocht. Ik heb 
het meer voor gothic en electro, maar jullie drieën zijn gewoonweg zalig en uniek, en daar hou ik van. Ik heb 
het niet voor die meelopers.  
Kan ik soms van jullie niet de eerste cd kopen gesigneerd? Dank bij voorbaat, en ik hoop dat ik jullie ooit nog 
eens kan persoonlijk bedanken en bevriend worden. Keep on the good work. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-07-2001 
Mieke Driesen  
Neerpelt (Belgium)  
 
Ik ben door een vriendin naar jullie muziek gaan luisteren en heb onlangs de twee cd's gekocht. Ze zijn 
gewoonweg fantastisch. Wanneer komen jullie eens in de buurt, want dan wil ik zeker eens komen kijken en 
luisteren. Nog véél succes!!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-07-2001 
freaky  
Sint-Truiden (Belgium)  
 
Jullie muziek raakt me telkens weer, tot in het diepste van mijn ziel. Dank je, voor al dat moois! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-07-2001 
Christophe en Eveline  
Veurne (Belgium)  
 
Proficiat dat jullie zo gegeerd zijn op de Belgische podia. Wij hebben jullie al enkele keren aan het werk 
gezien en wij vonden het iedere keer ronduit FANTASTISCH!!  
Op 25 juni 2001 zijn we de trotse ouders geworden van een dochter, die we natuurlijk LAIS genoemd 
hebben. Hopelijk kunnen we op Leffingeleuren eens om een handtekening komen voor onze dochter. 



Bedankt en doe zo voort. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-07-2001 
Pieter Brissinck  
Marke (Belgium)  
 
Hallo. Ik ken jullie muziek al een tijdje en moet zeggen dat jullie één van de enige niet-metalgroepen zijn die 
mij kunnen bekoren en mij stil doen worden van zoveel mooie &amp; interessante muziek.  
Doe zo verder en breng vlug een nieuwe cd uit. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-07-2001 
Ton Damen  
Alphen (Netherlands)  
 
Ik vroeg mij af of jullie nu wel of niet op de Bogerfeesten in Kalmthout optreden?  
Ik hoor en zie tegenstrijdige berichtgeving hierover.(1)  
Verder alleen maar complimenten en in ieder geval tot ziens in Dranouter.  
 
(1) Laïs treedt op tijdens de Bogerfeesten in Kalmthout op vrijdag 27 juli a.s. Uitgebreide info op de website 
van de Bogerfeesten (www.webs.be/bogerfeesten) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2001 
Will Crooymans  
Someren (Netherlands)  
 
Zoals ik al eerder schreef heb ik jullie muziek gejat van Napster. Om jullie toch te steunen heb ik de cd's via 
de platenzaak besteld (Ze waren niet op voorraad). Nu ik jullie eerste cd, na weken als tweede binnenkrijg 
("Dorothea" was er in no time) heb ik even een vraag over nummer 15. Er staan 14 nummers op de cd en ik 
krijg als "bonus" een 15de opname, waabij ik dan ook erg mijn haren overeind krijg. Wat is dat nu 
eigenlijk??? Is dat zo bedoeld??????? Of verkoopt mijn platenzaak gewoon kopieën??? Laat me dit a.u.b. 
even weten!!!(1)  
De rest van de cd is te gek. Mijn favourite number is: "In this heart". Succes verder!!!!!!!!!! Ik blijf jullie volgen.  
 
(1) Je cd-exemplaar is in orde. Het extra nummer is een "mystery track." Na het laatste "officiële" nummer 
staat er nog een stukje muziek van 1'20": 5 strofes uit 'Zeven Steken' van achter naar voren (Zie ook de 
faq-rubriek) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2001 
Dorien van Riet  
Buggenhout (Belgium)  
 
Laïs heeft de beste muziek. Ik luister er elke dag naar, uren lang.  
Ik zou ze graag eens ontmoeten. Dat zou een droom zijn die uitkomt. Ze zijn gewoon fantastisch. Groetjes 
xx. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2001 



Koen Vancompernolle  
Menen (Belgium)  
 
Ik heb de cd "Dorothea" gekocht en krijg er gewoon niet genoeg van. Ik word er stil van. Supermooie 
nummers. Zonder meer ... Ik woon zeker nog eens een concert bij... Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2001 
Ilse  
Kapellen (Belgium)  
 
'k Heb gisteren 2 kaarten gekocht voor jullie optreden op de Bogerfeesten. 't Zal zeker ambiance worden in 
de tent!! Succes met de optredens in Frankrijk! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-07-2001 
Emma  
(Netherlands)  
 
ff een vraagje: heeft iemand bladmuziek van nummers van Laïs?? Als iemand het heeft, zou diegene dan zo 
vriendelijk willen zijn het naar mij te mailen? Alvast bedankt! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2001 
Arno van Essen  
AA en Hunze/Annen (Netherlands)  
 
Hallo. Ik was zaterdagavond wat aan het "zappen" en zag een fragment van jullie optreden op "Werchter" in 
Plankenkoorts. In één woord: FANTASTISCH!!!... Ik ben helemaal gek van muziek en dan is het zo leuk om 
eens weer te zien hoe een groep een publiek weet te vermaken. Wat een energie en wat een optreden! Ik 
ben blij dat ik het opgenomen heb en ik hoop dat jullie het noorden van Nederland eens aan zullen doen. De 
Oosterpoort in Groningen bijvoorbeeld is een prachtige zaal voor zo`n spetterend optreden.  
Succes en ik hoop dat we nog lang van jullie muziek mogen genieten. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2001 
Freakywomen | http://www.asl.to/freakywomen  
Poperinge (Belgium)  
 
Hey. Ik was aanwezig op een optreden van Laïs in Rock Werchter 2001. Awel hé, ik moet zeggen dat het 
ECHT goed was. Wat een sfeer jongens. Kheb sedertdien al de twee CD's gekocht dus dat belooft. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2001 
Lindsay Van Camp  
Schoten (Belgium)  
 
k heb jullie nog maar sinds vorig jaar leren kennen maar ik kan me mijn leven niet meer inbeelden zonder 
jullie muziek! Bedankt voor de fijne muziekmomenten die jullie mij bezorgen! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 



 
16-07-2001 
Niels  
 
 
Net jullie CD "Dorothea" in een platenzaak beluisterd en meteen verkocht (én gekocht dus). Prachtige 
melancholieke folk, schitterende stemmen, mooie teksten met een knipoog. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-07-2001 
Chrisje Hendriks  
Hasselt (Belgium)  
 
Helaba Nathalie, Jorunn en Annelies. Ik heb de groep leren kennen door mijn broer die jullie al lang geleden 
op een festival heeft gezien, ik denk "Pukkkelpop". Ik vind jullie de max gewoonweg. Jullie stem is gewoon 
overdonderend. Als ik alleen al naar de cd's luister krijg ik kippenvel. Dan moet je eens denken hoeveel 
kippenvel ik heb als ik naar een concert van jullie ga. Ik wou gewoon zeggen het lang geduurd heeft eer jullie 
zo bekend zijn geworden, maar jullie zijn er toch geraakt. ze zeggen toch: "de aanhouder wint", en jullie 
hébben gewonnen door op "Werchter" te staan.  
NOG VEEL GELUK IN DE TOEKOMST EN NOG VEEL PLEZIER OP DE FESTIVALS. EN PLEASE 
PROBEER OP PUKKELPOP TE KOMEN. VELE GROETJES VAN CHRISJE. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-07-2001 
Freek Brunink  
Velp (Netherlands)  
 
Zaterdag 14-7-2001, aan het zappen. Blijf op de schotel "hangen" op het kanaal van de MDR, een of ander 
Folkfestival in Duitsland. En zie vervolgens tot mijn verbazing Laïs voorbijkomen. Wie weet waar dit was?(1)  
 
(1) Laïs trad op 6 en 7 juli ll. op tijdens het Tanz und Folkfestival in het Duitse Rudolstadt - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2001 
Stefaan Van den Eynde  
Antwerpen (Belgium)  
 
Heb precies iets erg leuks gemist in Rudolstadt ... Geen nood, zie jullie dan wel op Dranouter! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-07-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo! Groot was mijn verbazing toen ik op vakantie in Dubrovnik op een Franstalig mozaiekkanaal de 
uitzending van "Chapeau Europa" te zien kreeg! Op vakantie, en dan nog een optreden van mijn favoriete 
groep als kers op de taart, wat wil een mens nog meer! Jammer alleen dat de geluidsmix zo slecht zat, maar 
ik denk wel dat dit weer een zetje in de rug voor jullie internationale 'doorbraak' is.  
Liefs - xxx 
 
*     *     *     *     * 
 



13-07-2001 
Frank  
Chemnitz (Germany)  
 
Dear Jorunn, Annelies and Nathalie, thank you so much for the tremendous, marvellous concert I had the 
privilege to listen to and to watch at the castle of Rudolstadt last Saturday. For me you were the most 
exciting discovery of the whole festival, really a musical revelation. Not only the music but also the living 
atmosphere you spread out was wonderful. I would like to listen to a concert of you again.  
Good luck and continue developing and staying as you are. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-07-2001 
Laura  
Zandhoven  
 
Hey Laïs, ik ben 11 jaar en ik vind jullie muziek heeeeeeel leuk en zou graag jullie eens in het echt willen 
zien! Ik heb één cd van jullie: "Dorothea" en ik vind dat jullie zooooooo mooi kunnen zingen!  
Daaaaag, groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-07-2001 
Lidia  
(Netherlands)  
 
You have no idea how much I love your music! When I listen to you it is like I go to another world... I live in 
Holland at the moment but I am from Brasil, that is why I am writing in English, my Dutch is not that good yet. 
I can't wait to see a concert from you. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2001 
Dirk  
Mainz (Germany)  
 
Rudolstadt, Heidecksburg. You were playing the last tune of your official program. I walked through the 
crowd towards the stage in order to gather some CDs after the concert, but they were sold out. The crowd 
was cheering: Encore!  
And different to your concert in Heinepark the night before you came back to the stage again and played 
another tune, an androu (I don't know wether it's written correct). That was great! We were dancing the 
androu right in front of the stage!  
A short break.  
Then your last song, unplugged. The court at Heidecksburg was so quiet that one could hear a needle falling 
to the ground. Everybody was listening with great attention to your marvellous voices. And me right in front 
of you. This was my most impressing event on Rudolstadt 2001 :-) Thank you for that. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-07-2001 
Johan Claessens  
Edegem (Belgium)  
 
Prachtige vertolking gezien op het internet (Werchter live video-stream) ... Jullie verdienen een succesrijke 
zomertour! 
 



*     *     *     *     * 
 
12-07-2001 
Thomas  
Bamberg (Germany)  
 
Your concerts in Rudolstadt were the best festival-experience. Many thanks! But I can`t find a dealer or a 
mail-order firm for the actual "Dorothea"-cd here in Germany. Can you help me and publish an adress?(1).  
 
(1) You can order "Dorothea" on line. Visit for example the sites of www.proxis.be www.azur.be" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2001 
El Hafidoun Nordine  
(Belgium)  
 
Je suis triste de ne pas avoir eu l'occasion de les voir en concert. Avec Coïncidence, ils doivent devenir les 
porte-drapeaux d'une Belgique unie sous le signe de la beauté du son et de la voix. Puisse le monde les 
connaître afin d'être rempli de plaisir à leur écoute (autant que moi). Bonne chance (si elles en ont besoin). 
 
*     *     *     *     * 
 
11-07-2001 
Jan | http://www.newchance.de  
Halle (saale) (Germany)  
 
Thanx for your magic concert in Rudolstadt. It was the best music I've been listening to for a long time! Go on 
like this and come back soon, please! Thanx again & ciao. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2001 
Annemiek  
Terneuzen (Netherlands)  
 
Jaja, nog geen twee maandjes meer en het is zover: Lowlands! En jawel, zoals men al kan raden zal ik daar 
ook zijn, zeer zeker om naar jullie te komen luisteren. Het programma te zien is er veel te veel te zien en te 
horen, maar jullie zal ik zeker niet overslaan! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2001 
 
 
 
Ook ik heb jullie concert gezien op TV1 ongeveer een maand geleden en ook nog zo'n half jaar daarvoor. Na 
de 2e keer MOEST ik een CD van jullie hebben. 1 week later had ik zelfs 2 CD's van jullie in huis. Jullie 
muziek vind ik zo verrassend. Vooral de nummers met instrumentale begeleiding vind ik fantastisch (o.a. 
"De Wanhoop" en "'t Smidje") en zingen in het Vlaams klinkt ook mooier dan in het Nederlands.  
Maar jullie hebben me wel het apelazerus laten schrikken met het laatste nr. van de "Dorothea"-cd. Ik zat te 
bellen in de slaapkamer, hoor ik opeens vreemde stemmen in de woonkamer! Dacht ik aan inbrekers, was 
het jullie CD! 
 
*     *     *     *     * 
 



10-07-2001 
Meike  
 
 
It was a great pleasure to hear and see you live at the Tanz- &amp; Folkfestival Rudolstadt. I hope that it 
won't be your last concert in Germany. Good luck for you all. Best. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2001 
Sebastian  
Chemnitz (Germany)  
 
Hello Laïs. Thank you very much for giving us so much pleasure in Rudolstadt. For me personally your 
concert at the castle was the highlight of the festival. Fresh but professional. All my friends are delighted too. 
You won a lot of supporters in Germany, who long now for a tour of you. ;-)  
The website is excellent because it contains everything but loads very fast. Keep on going. Best wishes. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2001 
Peter Blechschmidt | http://www.die-blechis.de  
Leipzig (Germany)  
 
Vielen Dank für Ihr wunderbares Konzert in Rudolstadt. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2001 
Jeroen  
Brugge (Belgium)  
 
Ik wil jullie gewoon bedanken, omdat jullie zonder het zelf te weten, mij door de donkerste periode uit mijn 
leven hebben geholpen. Vorig jaar was ik 4 maand gehospitaliseerd, en luisterde ik iedere dag naar jullie 1e 
cd. Daaruit kom ik de moed putten om verder te gaan.  
Het eerste concert na de "Dorothea"-cd, in Gent , heb ik ook meegemaakt en toen besefte ik pas wat voor 
een impact jullie op mij hebben gehad.  
Het klinkt misschien wat overdreven, maar iedere nacht voor ik slapen ga is het een vast ritueel geworden 
om 1 van jullie cd's te beluisteren. Vooral het nummer "De wanhoop" moet ik minstens 1 x per dag horen, en 
dat nu al dik anderhalf jaar aan een stuk. Ik wil jullie dan ook uit de grond van mijn hart bedanken voor de 
steun die ik via jullie muziek krijg. Wat er ook moge gebeuren, jullie vergeet ik nooit meer, en tot op mijn 
ouwe dag zal ik blijvende goede herinneringen aan jullie hebben. Hopelijk volgen er nog heel wat cd's, en ik 
zie jullie wel op Dranouter. Oprechte dank, dames.  
 
P.S. Maak het even goed als de vorige 2 keer, maar daar twijfel ik niet aan! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-07-2001 
Norman | http://www.wohnungsportal.com  
Rudolstadt (Germany)  
 
Euer Auftritt in Rudolstadt war ja wirklich genial. Ich habe beide Konzerte gesehen (gehört) und werde euch 
in jedem Fall weiter  
empfehlen. Toll. 
 



*     *     *     *     * 
 
10-07-2001 
Ann  
Leuven (Belgium)  
 
Eens een 'ander' soort complimentje: HEEL HARTELIJK BEDANKT voor het vermelden van jullie optreden 
op het 'Chapeau Europa'-feest in Brussel van gisteravond. Er was echt schandalig weinig publiciteit rond dit 
spektakel gemaakt (misschien om het aantal aanwezigen te beperken ?), en anders had ik  
er zeker nooit iets van geweten. Nu ben ik er toch geraakt - met échte bolhoed! - en het was fantastisch, 
schitterend, uniek, verbijsterend, ... met als enige negatief gevolg een stijve nek vandaag van het omhoog- 
en rondkijken om toch maar niks te missen.  
En natuurlijk was er Laïs (en een sobere uitvoering van 'De valse zeeman') als kort rustpunt. Eerlijk gezegd 
vond ik het echt jammer voor jullie, dat jullie de meeste tijd onder het podium hebben moeten doorbrengen 
- buiten het verbroederen met Raymond en Toots dan :).  
Anyway, nu heb ik jullie toch al eens even live gezien - op naar Dranouter voor een volledig concert! Tot dan. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
Klaus Drechsel  
Chemnitz (Germany)  
 
Ja, noch eine Stimme nach Rudolstadt.<br>  
Euer Auftritt beim Eröffnungskonzert war ein Glückstreffer. Ohne diesem hätte ich euer Konzert wohl nicht 
besucht. Aber das wäre ein Verlust gewesen. Faszinierend. Ganz besonders die Zugabe auf der Burg. Ihr 
könnt es eben.  
Ihr habt fantastische Stimmen und könnt wunderbar singen. Danke. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
Torsten Brama  
Berlin (Germany)  
 
Ich habe Euch in Rudolstad beim Folk-Fest zwei mal gesehen und war begeistert. Eure Stimmen zum 
einen, aber ebenso wichtig die Freude und Energie, die von der Bühne rüberwehte. Man sieht Euch die 
Freude an, die Euch das Singen und Tanzen bereitet.  
Viele liebe Grüße von einem neuen Fan! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
P v d Ven  
Mierlo (Netherlands)  
 
Hallo Laïs. Ik vond jullie optreden op Werchter 2001 grandioos. Ik stond helaas buiten de tent maar kon het 
op het beeldscherm gelukkig volgen. GA ZO DOOR A.U.B. Het beste en tot ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
TZar | http://www.tzar.purespace.de  
TZars Welt  
 
Ich hab euch in Rudolstadt gehört.<br>  



Einfach traumhaft. Ihr müsst unbedingt noch mal in Deutschland auftreten. Ayen. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
@lex | http://www.hirnwut.de  
Göttingen (Germany)  
 
Hi. I saw you at Rudolstadt at the folk-festival! You were great! My girlfriend and me loved your sound and 
really enjoyed your act. Best wishes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
Heiko Gulbe  
Golßen / Niederlausitz (Germany)  
 
Super Konzerte u. Interview im "Schminkkästchen" Rudolstadt ... Ich werde allen Bekannten erzählen, was 
für tolle Musik aus dem Flamenland kommt und freue mich auf das nächste Konzert in Deutschland. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
Hetty Albers  
Zwolle (Netherlands)  
 
Beste Lais, graag wil ik weten, wanneer en hoe laat jullie gepland staan op Lowlands. Dit i.v.m. een receptie 
en een etentje op vrijdag 24 augustus, wil ik graag weten of ik jullie nog kan zien optreden (1). Groet.  
 
(1) Op de officiële Lowlands-site is tot op heden het officiële uurschema nog niet gepubliceerd - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
Jürgen  
Ansbach (Germany)  
 
Hallihallo! Girls, your music´s just fantastic! I´ve seen (...and heard!...) you in Rudolstadt and I´m sure, 
you´ve been the best band - or maybe the most innovative - at the festival. This also goes to the boys playing 
the instruments, of course! Keep going this way, it´s the right one!  
Ah, well, maybe you could publish some more bikini-pics of cutie Jorunn??? (hahaha!) 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
Enrico  
Freiberg (Germany)  
 
Ich war in Rudolstadt zum Tanz & FolkFest 2001, ich hab Euch gesehen und  
Ihr wart bezaubernd! Ich hoffe wir sehen uns demnächst in Deutschland?  
Come on tour - come to Germany. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-07-2001 
Birk Brockmann  



(Germany)  
 
Hi. This is Birk from Germany and I've been at the festival at Rudolstadt. I was really impressed from your 
music in the Heinepark and on the big stage at the Burg. You must know, I'm 17 years old and I think I'm a 
german representative of the german youth ... Your songs are pretty good for chilling out, I'm talking about 
the cd "<b>Dorothea</b>", but the songs you've brought on stage we're better, of course ... I cannot 
remember the song where you (Jorunn, Annelies, Nathalie) wanted us to dance this french dance. This song 
is my personnel favorite song, cause of its power! But I couldn't find this song on the album 
"Dorothea"...<damn>. On this album my favorite song is --of course-- "Dorothea"!! I like the vocal sounds in 
the ref.  
But don't talk only of the girls... The band is very cool too. I like the guitarist "Fritz" and the (don't know the 
word) "Schlagzeuger". They know how to use their instruments!!  
I only got the single album at Rudolstadt. I would know which 4 songs are on the double cd. Maybe this 
homepage will start a link to some mp3's for these songs and maybe for the song I don't know... So finally I 
would thank the whole Laïs team for giving me such a good show and of course sounds! Maybe the three 
girls will be getting the new "The Corrs"?? I think the only difference between them is the sort of music. But 
from the vocalistic style both are equal...(this was a compliment!! Hehe). So maybe you'll be at Rudolstadt 
next year!  
Last sentences to the creator of this homepage: why do you make the main screen so small. This grey 
around the main picture is unnecessary, dont you think too?? Little question: how old are the girls?(1) 
Maybe someone would answer me this question! OK with this. Cya all!  
 
(1) Jorunn is 22, Annelies is 21 and Nathalie is 25 years young - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
08-07-2001 
Eefje en Gunther  
Balen (Belgium)  
 
In het najaar van 2000 gingen mijn man en ik wandelen in de bossen. Ik heb er een hekel aan dat mensen 
hun radio loeihard zetten en dan nog in de bossen. Daar hoorden wij voor het eerst jullie liedjes en wij waren 
verkocht. Ik durfde toch te vragen naar de groep aan die mensen. Zij zeiden dat het Laïs was. Daar hadden 
we nog nooit van gehoord. Onze eerste zoektocht begon op het internet en werd niets omdat we niet wisten 
hoe we het juist moesten schrijven. Een paar weken later hoorden we het op de radio en ben ik op zoek 
gegaan naar de programmatie van dat programma. En vanaf dan volgen we Laïs op de voet, graag zouden 
we naar Dranouter gaan maar het is zo ver voor ons.  
Wanneer komen jullie nog eens naar "De Stille Kempen"? Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-07-2001 
Walter Koopmann  
Niedersachsen (Germany)  
 
LAÏS. Für mich gestern in Rudolstadt das größte Klang-Erlebnis überhaupt! Ich wünsche Euch viel Glück, 
ohne dabei unter die Räder der Markt-Maschinerie zu kommen. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-07-2001 
Guy | http://start.be/djembe_forum  
Lede (Belgium)  
 
Ik heb voor mijn vaderdag van mijn oudste dochter jullie nieuwe cd gekregen, het leuke was dat net een 
week daarvoor jullie concert op de V.R.T. werd uitgezonden. Toen jullie indertijd een hit hadden met "'t 



Smidje", was ik meteen verkocht aan jullie nummers, muziek en stemmen, en de nieuwe cd heeft mij weer 
weten te verrassen .......  
't Is leuk te weten dat er in Vlaanderen nog goeie muziek gemaakt wordt. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-07-2001 
Simone  
(Germany)  
 
Hallo. Diese Seiten sind echt wunderbar. Ich habe nach dem ersten Album lange auf die zweite CD 
gewartet. Leider ist es hier etwas schwierig an die CD zu kommen, da niemand LAÏS kennt, was an sich 
schon eine echte Bildungslücke ist. Jetzt hab ich es geschafft und ich bin mal wieder ganz begeistert. Ich 
fände es super, wenn LAÏS auch einmal in Deutschland ein Konzert geben könnte. Da wäre ich sicher 
dabei. Der Gesang ist einfach spitze und auch die neue Instrumentierung auf der zweiten CD fand ich erst 
etwas gewöhnungsbedürftig, aber jetzt einfach toll.  
So, das war es. Wenn einmal jemand von einem Konzert in Norddeutschland weiß, könnt ihr mir ja Bescheid 
sagen. Wäre wirklich sehr nett. Bis dann, macht alle weiter Musik und freut euch über die tollen Lieder, die 
es bereits gibt. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2001 
Benny Wachtelaer  
Bredene (Belgium)  
 
Mijn gevoelens zijn moeilijk te omschrijven als ik jullie drie stemmekes hoor. Maar dat ik er kippevel van 
krijg, dat weet ik zeker! Doe zo voort meisjes. Ge zijt goe bezig!!!!!! Groetjes.  
 
P.S. Voor elks nen dikke zoen*** 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2001 
Sanja  
Amersfoort (Netherlands)  
 
Ha meiden. Wat een ontdekking die muziek van jullie! Heerlijk! Maak nog maar heel veel van dit moois. 
Ondertussen geniet ik. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-07-2001 
Karolien De Koker | http://asl.to/jako  
Melle (Belgium)  
 
Laïs, jullie zijn geweldig! Doe zo voort! Vele groeten en nog veel succes in de toekomst! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2001 
Adrie Klok | http://pop3  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Dames, ik had nooit gedacht dat ik dit zou kopen. Had op de BRT het concert gezien en direct verkocht. Zit 
werkelijk van alles in vreugde, melancholie. Prachtige teksten en muziek. Alleen snap ik het laatste nr.op de 



cd "Laïs" niet; waarom is dit achterstevoren (nr 15).  
Maar ga op deze manier verder. Ik hoop op meer optredens in Nederland. Veel geluk verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-07-2001 
Maarten Voet  
Hillegom (Netherlands)  
 
Ik werd op Werchter de tent ingesleurd. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Al toen het eerste liedje 
nog maar heel kort bezig was, was ik verkocht. Ik heb mijn ogen en oren uitgekeken. Enorm genoten. En 
jullie komen op Lowlands, dan sta ik nog verder vooraan.  
Om met Barry Stevens te spreken: Vooral doorgaan. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2001 
Veerle  
Overijse (Belgium)  
 
Ne plezante groep. Ze zijn anders dan alle anderen en dat trekt mij zo aan. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2001 
Morgane  
Rennes (France)  
 
Quelle surprise, je me souviens de deux (trois ?) jeunes filles à Saint Chartier, en 96 ou 97, qui avaient 
éclairé de leurs voix les rues du petit village, qui avaient assisté aux concerts de l'après-midi ... Des voix et 
des visages qu'une amie de Lille a retrouvé, et m'a fait parvenir ... Depuis, j'ai trouvé "Dorothea" et ne 
m'étonne pas d'entendre Gabriel Yacoub, on ne pouvait que les rapprocher !  
Longue vie à Laïs, je passe à Bruxelles la semaine prochaine, rendez-vous le 9, qui sait. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2001 
Maarten Voet  
Hoofddorp (Netherlands)  
 
Met vriendelijke groet.  
Maarten Voet (Canon Nederland N.V.) 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2001 
Patrick d'Hamecourt  
Ede (Netherlands)  
 
Sapersedosido. We waren op Rock Werchter en we hebben een paar meter van het podium gestaan. Op 
het moment dat de eerste klanken weerklonken, was/ben ik verkocht. Diezelfde dag heb ik nog een cd van 
jullie gehaald. Mijn eerste cd die ik van jullie heb. En er zullen er veel meer volgen. Wat mij opviel is dat jullie 
ontzettend goed in de smaak vallen bij jullie landgenoten. Ik las onder het kopje "concerten" dat jullie ook 
naar "Lowlands" komen. Ook dit jaar zal ik daar weer aanwezig zijn. En ik ga zeker weer bij jullie 
swingen/zingen bla bla. Ik vind het goed wat jullie presteren. En zoals de Zuiderburen (België) dan zeggen: 
't was erg plezant.  



Un Grand Bisou de moi et à tout a leur. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2001 
Dorien  
Hasselt (Belgium)  
 
Ge doet dat goed ... keep up the good work!!! Love ya.  
xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
04-07-2001 
Patrick d'Hamecourt  
Ede (Netherlands)  
 
Ik heb jullie muziek voor het eerst mogen horen op Rock Werchter, waar ik overigens ook voor het eerst 
was. Ik vond het goed. Zo goed dat ik een cd van jullie heb gekocht op het terrein. Ik ga zeker kijken of bij 
ons in les Pays-Bas nog meer cd's te verkrijgen zijn.  
Jullie moeten echt door gaan.  
Wat mij nog ff verbaasde, was de leeftijd van jullie. Ik had jullie iets ouder ingeschat. Toppie Ladies. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2001 
Vjee  
Vilvoorde (Belgium)  
 
Yo. Heb jullie voor het eerste keer live gezien op Werchter ... en was direct verkocht. "Super-optreden !!!!!!!! 
" Zal er zeker zijn op Marktrock (op de eerste rij) om jullie nog eens te zien. Alléé nog veel succes en tot nog 
'ns .... Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2001 
Bunty | http://www.dnr.lu  
Luxembourg (Luxembourg)  
 
Hallo Laïs. Wollte nur mal rein schauen aber eure Musik kommt ganz gut in Luxembourg an. Macht so 
weiter und alles gute. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2001 
Naomi  
Zottegem (Belgium)  
 
Wow, SUPERBEDANKT voor het leuke feestje dat jullie mij (en vele, vele anderen) hebben bezorgd een 
paar dagen geleden op Werchter !!! Het was gewoon fantastisch! Drie engelenstemmen en wanneer die 
samensmelten ... it's just heaven! Dit optreden zal ik zeker in mijn hart dragen! See you at Marktrock!  
Doe zo verder, jullie geven de Belgische muziek echt een nieuwe dimensie. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-07-2001 



Katrien Van Bauwel  
Borsbeek (Belgium)  
 
Hey Laïs, 'k heb jullie gezien op Werchter en 't was echt fantastisch, ik kreeg er gewoon kippenvel van! De 
sfeer zat goed en jullie hadden meteen heel de tent mee. Zaterdag heb ik nog lang lopen nagenieten van 
jullie concert. Jullie mogen mij zeker verwachten op Marktrock. 'k Zal er zeker ergens van voor tussen staan. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2001 
Mathieu Lemaître  
Ieper (Belgium)  
 
Drie fantastische godinnenstemmen in één groep, wat wil je nog meer? Blijf zo verder doen, jullie zijn de 
beste!!!!!! Groeten aan dochterke Emma!!  
Blijf even bescheiden, want ... HET IS MOEILIJK BESCHEIDEN TE BLIJVEN ... Saluuuuuuuuuut. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2001 
Wong Ka Kit  
Gent (Belgium)  
 
Jullie waren fantastisch gisteren op Werchter! Volgens mij hebben jullie in een vorig leven als bard 
rondgetrokken, daarbij nog hier en daar vervolgd als heksen door afgunstige mensen ... Maar nu zijn jullie 
terug, en met Brel, Ierse liederen en zelfs Afrikaanse tinten. En de "Ballade van Boon" was een eerbetoon 
als geen ander.  
Ik hoop van ganse harte dat jullie blijven plezier en bezieling vinden in hetgeen jullie doen, want wat jullie 
ons geven is onbetaalbaar. Tot de volgende keer! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-07-2001 
Peter Van Doorn | http://www.guidobelcanto.be  
Ledeberg (Belgium)  
 
Laïs is fenomenaal prachtig, ik was er bij met Quadril Nie op Dranouter 96 en heb jullie al verscheidene 
andere keren gezien. Maar wie was dat derde meisje dan in Dranouter??(1) Geen woord erover op deze 
site zie ik, Nathalie is er toch maar later bijgekomen ...  
Keep up the good work girlzzzz. Prachtig wat jullie met jullie stem doen !:)  
 
(1) In een vorige versie van Laïs maakte Soetkin Collier deel uit van Laïs. Nathalie Delcroix volgde haar op 
- mt 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2001 
Kenny Cappaert | http://www.kennycappaert.com  
Stekene (Belgium)  
 
HEEEEEEY. Ik kende Laïs, dat waren die 3 meiskes die zo folkachtige muziek brachten, ik zou het nooit 
kopen of zien dacht ik. Tot gisteren ... Enkele van mijn vrienden wilden kost wat kost Laïs zien op Werchter, 
dus ging ik dik tegen mijn zin mee. Maar ik moet het jullie nageven WAUW ik ben nog nooit zo snel van 
mening veranderd over een muziekgroep. Al vanaf het begin hadden jullie mij mee, schitterend gewoon. En 
met die mooie achtergrondbeelden, ONGELOFELIJK. Doe zo verder en tot snel :)  
XXX 



 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2001 
Liz Van Zijderveld | http://pop3  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Hehe, eindelijk een paar CD's die er lekker in gaan. Ik woon in Amsterdam en ik ben acht jaar. In onze klas 
worden alleen maar oenige CD's gedraaid, bijvoorbeeld van "Starmaker". BAH! Geef mij maar Laïs, hoor.  
Is er ook een meisje van mijn leeftijd in Amsterdam die Laïs ook leuk vindt? 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2001 
François Rioland  
Blois (France)  
 
Magnifique, enivrant, quand j'écoute votre musique, mon esprit s'envole sur des paysages de toutes 
beautés. Depuis 2 mois je n'écoute plus que vos voix alternant entre vos 2 CD. Merci et Bravo! Encore, 
encore... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-07-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo! Net thuis van Werchter en weer een fenomenaal concert van jullie gezien. Eén woord om dit te 
beschrijven: WAAAUUUW!! Dit is de zesde keer of zo dat ik jullie dit jaar zie, maar zoals de Marquee 
ontplofte bij 't Smidje: kippevel gewoon! 
Ook de ballade van Boon was innig mooi, temeer daar jullie erin slaagden om de hele tent stil te krijgen: 
onvergetelijk!<br>  
Trouwens: ook een pluim voor jullie outfit! Stemmig zwart (rok, kleed, blouse), werkelijk zeer stijlvol! Net zo 
ook de projecties op het achtergrondscherm: zeer stemmig en af en toe zelfs ronduit poëtisch.  
Door allerhande omstandigheden zal ik jullie pas weer zien in Leuven, maar ik twijfel er niet aan dat jullie 
ook de Oude Markt plat zullen spelen. Alvast tot dan, en ondertussen nog bergen succes gewenst! Liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2001 
Guillaume  
Bourges (France)  
 
Je viens juste de me procurer "Dorothéa". Pour qui aurait pu en douter, la preuve est faite qu'il était possible 
de faire aussi bien que le premier album. La collaboration avec Gabriel YACOUB (ex Malicorne) est 
particulièrement réussie!  
Je désespère de vous voir un jour en concert... Continuez à nous (me) faire rêver! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2001 
Nele Tomsin  
Tongeren (Belgium)  
 
Ik vind deze site heel goed!!!!!!!!!!!!!! Ik en 2 vriendinnen, Joke en Sofie, zingen jullie liedjes altijd na. Ook als 
er op school schoolfeesten zijn. Ik heb jullie cd's en zet ze elke dag op. Mama kent ze al van buiten, omdat 



ik ze zoveel opzet. (Hihi!) Ik ken jullie liedjes ook allemaal van buiten. Ik weet niet welk liedje ik het mooist 
moet vinden, want ik vind ze allemaal even mooi!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-06-2001 
Will Crooymans  
Someren (Netherlands)  
 
Hi there. Ik heb al eens gemaild hoe goed ik jullie vond -> no problem!!!!!!!! Ik had in eerste instantie jullie 
muziek gedownload (sorry). Om jullie te steunen heb ik de cd's besteld bij de platenzaak. De eerste laat nog 
even op zich wachten.  
Ik vraag me af waarom de mixing (vooral van de stemmen) op de cd "Dorothea", vooral bij nummer 7 
(zeven), mijn favourite number, afwijkt van de andere nummers. Ik hoor hier alleen maar "midden". Het 
"hoog", en ook "laag", zoals bij de rest van de nummers van de cd mis ik hier heel erg. Er zal best wel over 
nagedacht zijn, echter ik zou het anders gedaan hebben. Waarom???????????? 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2001 
Michael Frost | http://www.cd-kritik.de  
Bremerhaven (Germany)  
 
Even if "Dorothea" has not been published yet in Germany (incredible !) we are presenting this wonderful 
album as "Album of the week" on our site www.cd-kritik.de from June 30th to July 6th.  
Thanks and good luck and big success for future projects! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2001 
Caroline Devijver  
Kalmthout (Belgium)  
 
Ik vind jullie geweldig! Jullie zingen prachtig, en ik wil graag jullie weg op gaan! 2 van mijn vriendinnen zijn 
van hetzelfde gedacht. Wie van jullie woont in de Dorpstraat? Mag ik eens een bezoekje brengen? Ik woon 
erg dichtbij! Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2001 
Nele Vanstechelman  
Oostende (Belgium)  
 
Hey. Ik vind jullie een heel toffe groep. Het is de eerste keer dat ik de website bezoek en ik vind hem erg 
goed!!! Vele groetjes.  
XXXX 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2001 
Daniela  
Ieper - São Paulo (Brazil)  
 
Voor de eerste keer een mail van mij in het Nederlands! (ik, de vriendin helpt haar natuurlijk). We zijn nu aan 
't luisteren naar jullie fantastische cd (Dorothea) en we vroegen ons af of het niet mogelijk zou zijn om de 
gitaarakkoorden op het net te zetten van jullie liedjes. Dan kan Dani in Brazilië jullie liedjes bekendmaken. 



Klinkt dat niet goed?  
Dani blijft nog een maandje (tot na Dranouter) en morgen komt ze naar Werchter!!!!! Tot dan!!!!!! Dank u en 
groetjes.  
Van Daniela (het Braziliaanse meisje) en vriendin. 
 
*     *     *     *     * 
 
29-06-2001 
Jakob Verdoodt  
Beveren (Belgium)  
 
Ik zou gewoon even willen zeggen dat jullie zeker moeten meedoen met de pre-selecties voor het 
Euro-song Festival van dit jaar!!!!!!!!!!! Ik weet zeker dat we met jullie een zeer goede kans maken. Heel veel 
verder succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2001 
Mélanie et David  
 
 
En vous écoutant, nous restons sans voix!!!!!!!!!!!!!! Longue vie. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2001 
Daan van Rossum | http://www.twarresfans.com  
Alkmaar (Netherlands)  
 
Ik heb veel over jullie gelezen, ook in een recensie van Twarres kwam jullie naam naar voren. Ik probeer 
binnenkort eens wat muziek van jullie te bemachtigen. Groetjes. 
Daan van Rossum (Webmaster Twarres Fanclub) 
 
*     *     *     *     * 
 
28-06-2001 
Annemiek  
Terneuzen (Netherlands)  
 
Dag meiskes. Veel succes van 't weekend op Werchter, maar dat komt zeker te weten wel goed hoor! Vind 
het jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar gelukkig zal ik er op Lowlands wel bij zijn! Tot dan! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2001 
Bernard JEAN  
Bordeaux (France)  
 
Bravo pour "Dorothea", c'est un album magnifique. J'anime une émission hebdomadaire sur les musiques 
du monde :"Musiques sans frontières". "Dorothea" était mon coup de coeur vendredi dernier (diffusion de 4 
titres tout au long de l'émission).  
Je programmerai ce disque chaque semaine. Amicalement. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2001 



Magalie Declerck | http://asl.to/margootje  
Oostende (Belgium)  
 
Hallo. Ik ben misschien nog maar 14 jaar, maar je moet geen leeftijd hebben om jullie muziek graag te 
horen. Van het eerste moment dat ik een liedje hoorde was ik er weg van. Deze zomer kom ik in Dranouter 
ook zeker kijken. En het is allemaal niet erg dat je de tekst niet verstaat, het is de melodie die het allemaal 
doet en de manier van zingen. Dus zeker bedankt voor een mooi stukje muziek in mijn leventje. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-06-2001 
Dorothea De Boeck  
Burcht (Belgium)  
 
Eindelijk eens een CD die mij persoonlijk heel erg aanspreekt!! Proficiat en nog veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-06-2001 
Ian  
(Belgium)  
 
Iemand die wist dat ik fan van Laïs was, wees mij onlangs op een site met erotische verhalen waar onlangs 
een verhaal gepubliceerd is waarin elke Laïs-fan nogal vlug de hoofdpersonages herkent. Enkel de namen 
zijn een beetje gewijzigd: Nadia in plaats van Nathalie, Jorann in plaats van Jorunn. Het verhaal is verteld 
met Annelies in de ik-persoon. Er zijn  
blijkbaar vele manieren om bekend te zijn.  
Ik kijk al uit naar de publicatie van jullie stripverhaal op de site ? Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2001 
Richard  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Goedenavond, lieve dames van Laïs! Mijn moeder maakte me attent op jullie muziek, via het blad Flair 
(geloof ik) ... Ze heeft toen voor mij de CD Dorothea gekocht. Ik ben helemaal weg van jullie! Alles kan: Fins, 
Italiaans, Spaans, het maakt allemaal niet uit. En jullie zijn op precies het goede moment naar buiten 
gestapt met jullie Songs! Nu is mijn aandacht voor middeleeuwse muziek alleen maar vergroot en dat mede 
dankzij jullie.  
Mag ik jullie ook wijzen op een aantal CD's van de groep Mediaeval Baebes? Het lijkt me dat dat jullie 
concurrenten zijn in Engeland. Maar jullie kunnen ze makkelijk aan, omdat jullie, lieve dames, veel 
moderner zijn met jullie puike rock / renaissance muziek. Het vormt een tussenvorm tussen de Baebes en 
Blackmore's Night, ook zo'n renaissance-groep ... aanrader trouwens!  
Ik wilde jullie alvast aanmoedigen om door te gaan en tot ziens bij jullie optreden in Breda, Noord-Brabant! Ik 
ben zeker van de partij en dat wordt dan mijn eerste optreden van jullie! Keep it up en tot dan! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-06-2001 
Tom Stevens  
Kortessem (Belgium)  
 
Hoi. Ik vind jullie muziek zeer prachtig. Jullie eerste cd was gewoonweg fantastisch, enzo vonden ook mijn 
kameraden en ouders. Jullie 2de cd heb ik spijtig genoeg nog niet gekocht, maar dat zal niet lang meer 
duren. Ik heb jullie al in concert gezien in een cultureel centrum en popel om jullie op Werchter te zien!!  



Nog veel succes en keep up the good work :-)!!! Slukes. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2001 
Evelien Desmet  
Torhout (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoon meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggggggggggggggggaaaaaaaaaaaa goe en 
suuuuuuuuuuuuupppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr tof. Je hoort het misschien vaak maar ik ben 
jullie groooooooooooootste fan aller tijden. 
Blijf verder doen want Laïs rules. You're the best !!!!!!!  
****************************** vele groetjes ****************************** 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2001 
Dleut  
Vlamertinge (Belgium)  
 
De max! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-06-2001 
Lies Van Riet  
Dendermonde (Belgium)  
 
Hallo. Ik vind Laïs echt de max! Zelf op school doen wij elke vrijdag aan volksdans en de muziek van Laïs is 
daar altijd bij! Doe echt zo voort meisjes!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2001 
Familie Snauwaert-Lannoo  
Koekelare (Belgium)  
 
Hallo, Voices of Laïs. Wij (dat is ons gezin Ivan, Carinne en Lore) hebben jullie nieuwste cd aangekocht 
nadat onze dochter Lore jullie had gezien op de tv. Wij willen jullie alvast feliciteren met die cd want die is 
heel, heel goed. Groetjes vanuit Koekelare. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-06-2001 
Elke Callens  
Beveren-Leie (Belgium)  
 
Hey, ik vind jullie gewoon de max. Jullie zijn tenminste een groep die kan zingen! Op CM-kamp hebben ze 
vele van jullie liedjes laten horen, en we leerden er dansjes op.  
Nog veel succes toegewenst voor later. Vree veel groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-06-2001 
Joke  
Belgiëland (Belgium)  



 
Kiekeboe. Ik wil jullie alvast veel succes en plezier wensen voor de zomerfestivals. Jammer genoeg mag ik 
niet naar Werchter komen (zelfs al heb ik een ticket gewonnen, en dan nog wel voor de zaterdag).  
Maar Annelies, wil jij voor mij de gasten van Manu Chao overtuigen om dit jaar ook nog ne keer op het 
podium te springen in Dranouter? Ja, daar zal ik jullie wel komen bewonderen. Ik kijk er al naar uit!!! Knuffel. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2001 
De Zwaanridder  
Land van Brabant (Belgium)  
 
Drie engelenstemmen zijn doorgedrongen tot in het eeuwige Zomerland .....  
Stemmen die doden doen herrijzen en het verleden doen herleven ....  
Breughel legt z'n penseel opzij, Robrecht de Béthune staakt de strijd, Tijl en Nele glimlachen, zelfs Reynaert 
laat voor één keer de kippen voor wat ze zijn ....  
En ik?  
Ik heb besloten in m'n zwanenkoets te stappen en even terug naar het Vlaanderland af te dalen ....  
U verdient immers een gouden roos, alle drie ...  
Uw muziek is niet van deze planeet ...  
Ze behoort tot het rijk der legenden ...  
tot ons ....  
Kusje, Lohengrin. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2001 
Klaas Van Rillaer  
Bierbeek (Belgium)  
 
Geweldige groep en raak jullie cd's maar niet beu. Gewoon hemelse muziek: zalig mooie teksten in 
combinatie met die buitengewoon mooie stemmen. Ik kijk al uit naar de toekomst. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2001 
Gunther Blockx  
Retie (Belgium)  
 
De examens zijn gedaan en heb eindelijk de CD's (alle 2, jawel) gekocht. Prachtig gewoon. Zal er erg van 
genieten in de zomer. Hopelijk zijn er nog kaarten voor de voorstelling in Turnhout. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-06-2001 
Nathalie  
Gent (Belgium)  
 
Wow! Toffe muziek maken jullie! Normaal gezien heb ik het nogal op rock begrepen (Anouk, 3 Doors Down 
...), maar jullie muziek stemt me vrolijk. Ik sta uit volle borst mee te zingen (wat één van mijn passie's is :-)  
Ik kijk er naar uit jullie volgende week aan het werk te zien op Werchter! Nog veel succes gewenst. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2001 
Georges De Pauw  



Kontich (Belgium)  
 
Proficiat meisjes. Jullie muziek is buitengewoon geweldig, ik wens jullie zeer veel succes toe. En maak nog 
lang en veel muziek, dan kunnen wij nog lang en veel genieten. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2001 
Veerle  
Ardèche en France (France)  
 
Chère Jorunn, Nathalie et Annelies, je trouve que la musique de Laïs est géniale, les paroles très marrantes 
et l'ambiance du groupe très positive. Mais je me permet de dire que je trouverai cela dommage si elles 
cessaient de chanter en flamand car cela fait partie de leur culture et de leurs origines. Merci pour ce 
superbe site qui nous permet d'en apprendre encore plus sur nos idoles. Ik vind jullie gewoon schitterend. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-06-2001 
Manuel Souto Pico | http://www.ofiadeiro.com  
Vigo (Galizia) (Spain)  
 
I've just borrowed your second album from a friend and the more I listen to it the more it encapsulates me. I 
can't stop! It's a great album, I specially love <i />Belle</i /> (je craque!).  
Please, keep up the good work. Delightful! I hope I don't have to wait long to see one of your concerts ... 
Besos. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2001 
Anoniem  
Ibiza (Spain)  
 
Hello girls. I know your cd. It is very good. Good luck in the future. Byebye. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-06-2001 
Piet Pollack | http://www.folker.de  
(Germany)  
 
Hallo. Ich schreibe für Deutschlands Folk-Zeitschrift "Folker!" (http://www.folker.de). Im Programm für das 
Festival in Rudolstadt fiel mir Eure Gruppe auf. Ich würde gern ein Porträt (mit Gespräch) von Euch für die 
Zeitschrift bringen. Die Website von LAÏS habe ich mir schon angesehen, vielleicht können wir uns in 
Rudolstadt nach den Konzerten unterhalten. O.K.? Herzliche Grüße. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-06-2001 
Suzanne  
(Netherlands)  
 
Hoooooi. Ik had jullie voor het eerst gezien in het programma "ff wat anders" op de Vara in Nederland. Ik 
vond het heeeel erg onwijs tof!!  
Ik ben al heel lang van plan om jullie cd te kopen, maar nu heb ik eindelijk geld. Dus ............ ga ik ze morgen 
kopen. YES!! Groetjes. 



 
*     *     *     *     * 
 
18-06-2001 
Else Van Den Heede  
Kluisbergen (Belgium)  
 
Ik vind jullie een keigoede groep die bij elkaar past en met een zuivere stem. Ik ben een echte fan net zoals 
bij Kadril. Alleen zingen jullie veel mooier. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2001 
Michael Pohl | http://www.micpo.de  
Osterburken (Germany)  
 
Hallo miteinander. Habe mir gerade Eure zwei CDs schicken lassen. Spannend, einfach auf Verdacht 
gekauft, ohne vorher reinzuhören. Und es hat sich gelohnt. Gefällt mir sehr gut. Ganz schön schwierig, in 
Deutschland an die CDs zu kommen!  
Freue mich schon auf Eure Konzerte im Juli in Rudolstadt beim Tanz- & Folkfestival. Bin dort als Fotograf für 
die Zeitschrift Folker (www.folker.de) im Einsatz. Vielleicht sehen wir uns dort. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-06-2001 
Dries  
Hove (Belgium)  
 
Hallo meisjes. Ik wil jullie iets vertellen. Op de trouw van één van de familie hebben ze het liedje "In this 
heart" gezongen. En mijn hartje is verkocht aan jullie. Ik vind jullie nogmaals geweldig. 'k Wens jullie nog 
veel geluk in de toekomst. Byebye. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2001 
Peet  
Leuven (Belgium)  
 
Ik heb samen met mijn vriendin het concert gezien in de AB. Prachtig!! Ik had het concertticket als geschenk 
voor mijn verjaardag gekregen. Een mooi cadeau, het zal me altijd bijblijven. Zie er al naar uit om jullie in 
Leuven te komen beluisteren. Ik krijg steeds kippevel van "De valse zeeman", een prachtig liedje met een 
zalig stukje gitaar...  
Nog veel succes met jullie carrière! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-06-2001 
Sebastian  
Galiza/Pontevedra (Spain)  
 
Espero que podais venir algun dia al festival folk de MONDARIZ, PONTEVEDRA que se celebra todos los 
años a mediados del mes de agosto. Se despide alguien que quedo impresionado por la musica que 
escucho el dia 15 de febrero del 2000 en Pontevedra.  
BICOS DE SEBAS ...... 
 
*     *     *     *     * 



 
16-06-2001 
Dries  
Hove (Belgium)  
 
Hallo. Ik ben nog maar 14 en heb jullie al gezien in Rock Werchter 2000. Ik vind jullie echt FANTASTISCH 
en wil jullie nog wel een keertje zien. Jullie zijn geweldig bezig, meisjes. Byebye. GREETZ. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2001 
Sarah Degens  
Zonhoven (Belgium)  
 
Hoi meissies, jullie zijn echt geweldig. Ik kende jullie nog niet zo goed, maar een vriendin zei dat jullie 
kei-goed waren. Eerst vond ik van niet. Maar ik heb nog een paar liedjes beluisterd en ik vind 't nu echt 
prachtig. Dit is echt eens iets anders dan al die typische muziek! Ik ga zeker jullie cd's kopen. DOE ZO 
VOORT!  
-xxx- 
 
*     *     *     *     * 
 
15-06-2001 
An  
Hasselt (Belgium)  
 
Heb ondertussen jullie concert op TMF gezien, tof tof tof!!! Prachtige cd, die 'Dorothea'. Groetjes vanuit 
Limburg, doe zo verder. Oh ja, ik ga ook akkoord dat ze Laïs wat meer moeten laten horen, duimen!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2001 
Tom Van Nuffel  
Aalst (Belgium)  
 
Ik vind jullie muziek echt de max ! Mooie muziek, mooie stemmen, en natuurlijk mooie dames !!!! Veel geluk 
nog in de toekomst, ik hou van jullie, daaaag en kusjes... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2001 
Ehari | http://www.loop.hu  
Telluba (Hungary)  
 
Hello. This message is in Hungarian, without any dirty words:  
Jó kis zenét csináltok. Remélem, nektek is meggyûlik a bajotok a magyarral, mint nekem a flamanddal. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-06-2001 
Isha de Smet  
Oostkamp (Belgium)  
 
Prachtige muziek, hele mooie en toffen cd !!! Zowel de eerste als de tweede !!! Groetjes en nog veel geluk 
!!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
14-06-2001 
Stefaan de Winter  
Denderhoutem (Belgium)  
 
MEGA BANGELIJK. en nog goe ook. EENEN DIKKE PROFICIAT. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2001 
Michael Moons | http://chat.to.be  
Beringen (Belgium)  
 
Hoi, ik vind jullie een kei toffe groep. Toen ik mijn cd thuis en op school opzette, lachte iedereen mij uit. Maar 
ze kunnen mij de boom in.  
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaag. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxje. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2001 
kaz | http://www.thehills4ever.cjb.net  
Haarlem (Netherlands)  
 
Leuke website en leuke muziek! Helaas kan ik op Werchter alleen op zondag komen... Succes met jullie 
optreden! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2001 
gajes  
Friesland (Netherlands)  
 
Dag meiden (en evt. bandleden) van Laïs.  
Toen ik jullie voor het eerst hoorde op de Nederlandse radio, dacht ik meteen: WOUW TE GEK! Wat een 
stemmen hebben jullie, zeg. Loep- en loepzuiver. Jullie waren ook te gek op de tv ("Plankenkoorts" van 
Canvas). Te gekke show. CD's zijn ook te gek. Ga zo door en heeeeel veeeeel succes!!!!!!  
Friesland, (het koude noorden van Nederland) 
 
*     *     *     *     * 
 
13-06-2001 
M  
Edegem (Belgium)  
 
Das dus echt nie eerlijk eh! In december mocht ik niet naar jullie concert in de Bourla omdat het examens 
waren. Vorig jaar mocht ik van mijn ouders naar Dranouter als ik met iemand meeging die 'op mij kon letten'. 
Uiteindelijk kon ik met een vriend van mij mee, blijkt dat mijn moeder net die week een vakantie geboekt 
had. Dit jaar mocht ik weer naar Dranouter, zit ik toch wel in Engeland zeker. Kom alsjeblieft nog eens in 
Antwerpen optreden !!! We miss you! :) 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2001 
Erik  
Lyon (France)  



 
Je viens juste d'acheter "Dorothea" et je suis ébahi par sa qualité. Il est encore meilleur que votre premier 
album. Je ne manquerais pas votre concert si vous passez en France !! Chapeau, bon courage et surtout 
continuez!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2001 
Julie VERRIER  
Lille (France)  
 
Un grand bravo pour tout le travail que vous avez fait pour que nous puissions écouter une musique comme 
celle de Laïs. C'est pour moi, à chaque écoute de vos deux albums, un grand plaisir de pouvoir savourer 
chacune des notes des chansons.  
En espérant qu'un jour vous serez en concert à Lille... 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2001 
Stijn de Koning  
Kalthout/Essen (Belgium)  
 
Dames, zeg niet dat het waar is hé... Hoe komt het dat Bogerfeesten (Kalmthout 27/7) niet meer op de 
kalender staat?? Annelies, denk aan wat je beloofd hebt hé op de Straatfeesten... 
 
*     *     *     *     * 
 
12-06-2001 
Katrien Jonckheere | http://go.to/das_choco  
Brugge (Belgium)  
 
Dankzij jullie heb ik 85% voor mijn werk van Muziekesthetica! Inderdaad, dit was helemaal aan jullie gewijd! 
Ik heb jullie nog maar één keer live gezien (Vooruit in Gent in december), maar daar komt verandering in! 
(Werchter en Dranouter). Hoe was het om het voorprogramma van DE placebo te zijn? (Placebo is toch 
OOK wel zalig, niet?)  
Groetjes!!!!!! En doe vooral zo verder!!! (schitterend :))  
(En als jullie willen of tijd hebben, bezoek m'n site eens a.u.b., en zet a.u.b. iets in 't guestbook (Jan 
Hautekiet, Steven van Arid en Mintzkov Luna staan er ook al in!) 
 
*     *     *     *     * 
 
11-06-2001 
 
 
 
Chapeau voor wat jullie doen, mooi! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2001 
Evita Wesdijk  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Het is nu een week of 5 geleden dat ik jullie muziek voor het eerst hoorde (via de verzamel CD Global 
Sounds). Mijn nieuwsgierigheid en interesse waren gewekt. Meteen heb ik jullie beide CD's aangeschaft. Ik 
moet zeggen dat ik volledig verslingerd ben aan jullie prachtige zang en muziek. Ik hoop dat ik in de 



mogelijkheid ben jullie een keer live te bewonderen (in de omgeving van Amsterdam, NL). Ga nog heel lang 
zo door. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2001 
Sien Vandermarliere  
 
 
Hallo. Ik wou jullie zeggen dat jullie echt geweldig zijn en dat ik een fan van jullie ben.  
Ik vind dat jullie wat moeten op tv komen; want als je fantastisch bent, dan moet dat. Vele groeten  
 
P.S. Hoe oud zijn jullie?(¹)  
 
(¹) Jorunn is 22, Annelies 21 en Nathalie 25 jaar jong - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
10-06-2001 
Edwin Van den Berg  
Den Haag (Netherlands)  
 
Ik heb jullie voor het eerst gezien op tv bij "Reiziger op reis" van de V.P.R.O. Ik was meteen verkocht. Wat 
een prachtige stemmen met z'n drietjes. Ik hoop jullie een keer live te kunnen zien. Is Dranouter Festival 
niets voor jullie?(¹) Of hebben jullie daar al een keer opgetreden? Nou misschien tot ziens en horens!!!  
 
(¹) Laïs treedt op 4 augustus e.k. op tijdens het Dranouter Folkfestival - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2001 
Koen  
Leuven (Belgium)  
 
Misschien een idee voor de a capella cd: het aftitelingsnummer van de film "Schindler's List"? Kijk alvast uit 
naar het concert op Marktrock! Saluuuuuut. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-06-2001 
Me! | http://geocities.com/aapopzijnkop/monkey_time.html  
Niemandsland  
 
'k Vind de teksten free wijs om es mee te zingen! Leve Laïs en napster! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2001 
| http://labandeamichao.free.fr  
 
 
Parmi les merveilles flamandes il faudrait y faire figurer les voix de Laïs. Les anges sont sur terre; de plus 
elles sont flamandes. Elles auraient pu être Bretonne, Corse, auvergnate ou encore Italienne, mais elles 
sont flamandes. Si elle veulent voir d'autres jeunes flamands (Français, mais flamands):  
http://labandeamichao.free.fr. Amicalement. 
 



*     *     *     *     * 
 
08-06-2001 
Anneke  
 
 
'k Wou even iets kwijt over de tekst van Barbagal. Zou het kunnen dat het tweede stroofje ontbreekt? 
Groetjes! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2001 
 
 
 
Hey allemaal. Ik bezoek jullie site voor het eerst, het moet voor alles een eerste keer zijn, hé maar wat wel 
tegenvalt is dat jullie geen audio hebben, zodat mensen die op jullie site komen jullie liedjes kunnen 
beluisteren!!!(¹)  
Daag!!! Minarekes  
 
(¹) audiofragmenten uit de debuutcd zijn te beluisteren op de discografie-pagina - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
08-06-2001 
Petra Habets  
Maaseik (Belgium)  
 
Ik heb dinsdag 5 juni voor het eerst jullie muziek gehoord op het concert in Maastricht. Ik heb er zo van 
genoten dat ik onmiddellijk jullie cd gekocht heb. Eindelijk een groep die bewijst dat in het Nederlands ook 
mooie muziek kan gemaakt worden. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2001 
Sylvain Journaux  
Pessac (France)  
 
Superbe ! Découvert par hasard je suis fascinée apr ce que vous faites. Le renouveau des textes anciens. 
Dommage que l'on ai tant de difficulté à trouver vos disques en France. Je joue de l'accordéon diatonique et 
j'aimerais faire connaitre vos mélodies en jouant certaines de vos musiques. Vous serais-t-il possible de me 
faire parvenir des partitions musicales?(¹)  
Merci d'avance et j'espère avoir l'occasion de vous voir en concert en France ...  
 
(¹) A ce moment il n'y a pas encore de partitions musicales disponibles des chansons de Laïs - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2001 
Jelrik  
 
 
Een ietwat zonnige groet op deze druilerige dag. Een hoop tweezijdige gedachten doorkruisen mijn hoofd. 
Eigenlijk wel leuk dat jullie dit jaar ietsje meer grote festivals aandoen maar anderszijds de schaduwzijde dat 
de gezellige eigenheid van de groep misschien gaat verminderen? Is daarom niet zo maar kan een 
hypothese zijn.  



Twee jaar geleden jullie voor het eerst tegengekomen in de cd-rekken, op Dranouter live en dat was een 
zalig optreden, vorig jaar op Werchter en iedereen maar zaniken dat jullie dezelfde liedjes brachten.  
Die eerste cd was toch nog steeds de meest fabelachtige naar mijn subjectief meningkje gezien. "Dorothea" 
is wervelender, gedurfder, een andere kant uit en daarom niet minder goed in zijn stijl, maar toch had de 
"Laïs"-cd dat net ietsje twinkeliger meer dan de tweede. Ben benieuwd naar de "A Capella"-cd die eventueel 
uitkomt in het najaar, jullie optredens deze zomer...  
Alleszins veel succes, niet te veel slapeloze nachten over de optredens, geniet van het leven... Groetekes. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2001 
Lotte  
Rillaar (Belgium)  
 
Hallo. Ik heb een vraagje: is er nu nog altijd geen fanclub??????? Zoja, laat AUB iets weten op 
lottebogaets@hotmail.com!!!!!!!!  
Ik vind dat Annelies groot gelijk heeft met die zagers van Destiny's Child!!!!!!Ik zag op MTV de opname van 
die clip en zij maar zagen dat het koud was. Ik vind dat ze dat er wel voor over mogen hebben als je 
beroemd wil zijn!!!!!! Niet dat ze kunnen zingen hoor, ze zijn al even erg als Limp Bizkit en al die andere 
zagerij!!!!!!!!! Laïs BOVEN de zagers beneden!!!!!!!!! En doe zo verder he meisjes!!!!!!!!! Groetjes.  
 
P.S. Jorunn heb jij mijn 2 brieven gehad????? 
 
*     *     *     *     * 
 
07-06-2001 
Judith  
Tilburg (Netherlands)  
 
Ik heb jullie vorig jaar voor het eerst gezien en vooral gehoord op een of ander dorpsplein in Brabant, en ik 
was natuurlijk meteen onder de indruk! Geweldige zang, maar ook heerlijke muziek! Wat een verademing 
na al die shit wat je overal hoort!  
Ga zo door, wordt niet te groot, maar.... doe 013 nog een keertje aan, OK?! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2001 
Johan Haesevoets  
Genk (Belgium)  
 
Geweldige muziek, ik heb er weer kunnen van genieten gisterenavond in Maastricht. Hopelijk komen jullie 
ook eens aan bod in het Cultureel Centrum van Genk. Het werd namelijk zonder hoogmoed gebracht; je 
was wie je bent, eenvoudig en kristalhelder. Ik hoop dat je nog jaren mag doorgaan in eenvoud. Groetjes en 
tot een volgende keer. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2001 
Eric Germijns  
Ekeren (Belgium)  
 
Hallo. In de rubriek concerten heeft wekenlang een aankondiging gestaan van een concert te Kalmthout 
(Bogerfeesten) op 27 juli. Ineens staat dat concert niet meer vermeld. Een vergissing? Of is het afgelast? 
Graag een antwoordje hierover.  
 
(¹) Het concert is niet opgenomen in de "officiële" concertagenda - mt 



 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste mensen, gisteravond zat ik 10 meter van het podium af, en kon zo alles goed zien en horen. In 1 
woord: geweldig. Annelies, Nathalie en Jorunn: ook nog heel erg bedankt voor het signeren van de twee 
CD's, ze hebben nu een stukje méérwaarde, zoals ik Annelies vóór het concert al zei.  
Jullie hebben je er niet bepaald gemakkelijk vanaf gemaakt, dat vonden méér bezoekers gisteravond. Ik 
hoop ooit nog eens de handtekeningen te krijgen van het mannelijke gedeelte van de groep, want ik vind: 
jullie als "engelenstemmetjes" staan (terecht) volledig in de belangstelling, maar zonder instrumentale 
ondersteuning kunnen veel nummers niet. Wie van jullie mijn pen heeft meegenomen, Nathalie of Jorunn: 
het maakt niet uit, "ge moogt ze houden", als aandenken aan een perfect concert in Maastricht. Zodra 
Maastricht weer op het programma staat, ben ik er opnieuw bij. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2001 
Gerry De Rop  
Wilrijk (Belgium)  
 
Een paar dagen geleden zag ik op Canvas een optreden (ik denk het debuut op Dranouter 1996?)(¹) van de 
groep Laïs. Nog nooit zo'n goeie muziek gehoord! Ik was meteen verkocht, en heb me gisteren de eerste 
CD aangeschaft. Doe zo voort, en tot op een van jullie optredens!  
 
(¹) Laïsconcert van 4 december 2000 in de Antwerpse Bourla ter gelegenheid van het verschijnen van 
"Dorothea", de tweede cd van Laïs - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2001 
Michael D'Hoe  
Liedekerke (Belgium)  
 
Beste Maskes, ik wil gewoon effe kwijt dat jullie 3 met jullie prachtige nachtegalenstemmen het gewoon 
schitterend doen. Nog veel succes en doe zo voort.  
Mike Den Giant. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-06-2001 
Robert Weirauch  
Puth (Netherlands)  
 
Hoi Laïs. Ben net terug van jullie concert in Maastricht; mooi hoor. Ik had jullie CD's wel al (stiekem via 
Napster bij elkaar gejat...), maar heb ze toch maar "echt" gekocht, dat is een stuk eerlijker tegenover de 
groep - is mijn geweten ook meteen weer stil ;)  
Ik ben al lang blij, dat er dus toch nog goede bands zijn tegenwoordig, tussen al die top-40-shit! Veel succes 
verder! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2001 
A & K Jacobs  



Boechout (Belgium)  
 
Hallo. Wij verwachten een kindje eind deze maand. We zijn nog aan het twijfelen over de meisjesnaam 
maar Lais is een van de mogelijkheden. Wat vinden jullie hier van? We twijfelen een beetje omdat de naam 
echt wel gelinkt is aan de groep (zonder jullie waren we nooit op deze lettercombinatie gekomen). Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2001 
Maarten Souwens  
Hasselt (Belgium)  
 
Ben verliefd!!! Hoop dat jullie te samen nog lang kunnen doorgaan. Veel succes.  
 
P.S.: als jullie ooit zin hebben om een goa-mix te maken: laat me iets weten. xox - Martin 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2001 
Pim Crooymans  
Someren (Netherlands)  
 
Hoi. Ik vind jullie te gek!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-06-2001 
Dominique De Bondt | http://asl.to/spatader  
Ninove (Belgium)  
 
Ik ben vast en zeker een grote fan van Laïs! Ik vind de muziek ronduit prachtig ... Eigenlijk kijk ik naar 
Nathalie, Annelies en Jorunn op ... Je moet het maar kunnen, zo een mooie stem hebben ... Jullie mogen 
me vast en zeker verwachten op jullie concerts deze zomervakantie! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2001 
Steve Noyelle | http://www.xlifecyclex.net  
Ieper (Belgium)  
 
Hallo, ik ken Laïs al enkele jaren, en ben nog steeds stapelgek van de muziek, alles klinkt zo puur... Het 
enige wat ik jammer vind is dat ik nog nergens T-shirts ofzo gevonden heb van de groep; kan er mij iemand 
soms meer vertellen hierover, bestaan er eigenlijk wel t-shirts van Laïs???  
Groetjes uit Ieper - XXX 
 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2001 
Anneke  
Limburg (Belgium)  
 
Eigenlijk zijn er geen woorden voor, jullie stemmen zijn gewoon fantastisch! Sommige liedjes bezorgen me 
keer op keer echt 'kiekenvel'. Stop noooit met Laïs, en ga eeuwig ermee door ......  
Een oprechte bewonderaarster - x  
 
PS: 'Tina Vieri' is adembenemend mooi. 



 
*     *     *     *     * 
 
04-06-2001 
Felix  
(Belgium)  
 
Hallo ! Ik heb net jullie site ontdekt. Een concert in Lier (27/10). JOEHOE, ik kom zeker. Fille, als je dit leest, 
kom je toch ook zeker? Ikke X. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
 
 
 
 
Schitterend kippevelkrijgend concert van LAÏS in de AB gezien. 
 
Een paar weken later kregen we dit (zie bijlage) te zien in Formentera (een schitterend eilandje in de 
Balearen). 
 
Resultaat: 2de keer kippevel !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Marc Bogaerts | http://home.planetinternet.be/~mirepoix  
Antwerpen (Belgium)  
 
Absolute topklasse! Ik ben al jaren een liefhebber van occitaanse folk en Rosina de Peira in het bijzonder. 
Nu er op Dorothea een versie staat van een nummer van haar, "La filha a marider", (en wat voor versie!) kan 
het helemaal niet meer stuk. Doe a.u.b. zo verder!  
 
N.B.: "Les douze mois" is ronduit schitterend: mijn favoriet! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Will Crooymans  
Someren (Netherlands)  
 
Ik vind jullie muziek te gek. Zelden heb ik zo genoten van zulke stemmen met een begeleiding die zo veel 
afwisseling biedt!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ik heb voorwaar bij sommige nummers een brok in mijn keel. Ik ben een man 
van 45 (sinds gisteren) en speelde de afgelopen 25 jaar in verschillende bands als gitarist en basgitarist. Nu 
nog ben ik actief als zanger in een gemengd koor, wat het wat meer populaire repertoire zingt. Bedankt voor 
wat jullie mij laten horen!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Suze  
Assen (Netherlands)  
 
Mijn vader nam op een avond twee cd's mee van drie meiden die zongen.... na het luisteren ervan was ik 
fan. Mijn vader ook.  



Ik heb ooit in Kopspijkers een liedje gezien, ik geloof "Zeven Steken". Dat vond ik al erg mooi, het duurde 
lang, maar ik verveelde me geen moment! Ik hoop een live concert mee te maken in Dranouter, lijkt me 
geweldig! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Pieter Lambert | http://www.klankman.com  
Oostkamp (Belgium)  
 
Heb net het concert gezien op Canvas. Ik moet zeggen 'k heb er van genoten, puik werk! Ben zelf 
beroepshalve bezig met geluidsopnames, het concert klonk als een bel. Nog veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Pauline Arnolds  
(Netherlands)  
 
Ik vind jullie muziek helemaal te gek en ik hoop jullie nog eens live op te zien treden. Ik hoop dat jullie dit 
lezen en door kunnen geven waar en wanneer jullie optreden, want dan kom ik zeker kijken.(¹) Heel veel 
succes verder met muziek maken en ga vooral zo door. Veel liefs, Pauline.  
 
(¹) Een (voorlopige) kalender van de zomer- en herfstoptredens is te vinden onder de rubriek "concerten" - 
mt 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Jean-Charles Verleysen  
Mons (Belgium)  
 
Excusez-moi d'écrire en français, mais j'ai trop de respect pour le néerlandais que pour le massacrer. Je 
vous ai découvert à Bel RTL (radio), ce dimanche 3 juin vers 17:30. Cinq minutes plus tard, je vous 
retrouvais sur KETNET. J'ai tellement été impressionné par l'harmonie de vos voix fabuleuses que je vous 
ai aussitôt recherché sur le Web.  
Ce lundi, je cours chez mon disquaire. A bientôt. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Fleur Liefooghe  
Poperinge (Belgium)  
 
Ik vind jullie ongelofelijk maf, maar ik vind nergens gitaartabs van jullie liedjes.  
Kan je het me vertellen of niet?(¹)  
 
(¹) Enkele weken geleden meldde de Laïsmanager dat er nog geen partituren van Laïssongs verkrijgbaar 
zijn. Van 't moment dat deze partituren voorhanden zijn, wordt dit op de Laïswebsite gemeld - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Hanne Schevernels | http://www.hanne4.homestead.com  
Diepenbeek (Belgium)  
 



Hallo. Ik ben Hanne en ik vind Laïs nu voor het eerst. Ik ben dit aan 't typen terwijl ik naar hun muziek aan 't 
luisteren ben. Ik vind ze zeer goed, hoewel ik ze nog nooit gehoord heb! Ik denk dat ze nog lang zullen 
bestaan. Ze hebben immers allemaal een hele mooie en goede stem!  
Ik wens jullie veel succes. xxx Hanne 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Eveline De Bruyne  
Evergem (Belgium)  
 
Ik vind dat jullie liedjes veel over de realiteit nu gaan. Ik heb jullie onlangs nog zien spelen in het cultureel 
centrum van Gent. Ik ben een grote fan en zou graag wat meer weten over wanneer jullie nog eens in Gent 
spelen. Ik zou dan graag nog eens komen kijken. Groetjes. Jullie grootste fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Griet Nuyttens  
Poperinge (Belgium)  
 
Allo, 't is ier Grietje é. Effe een korte beschrijving: ik ben 14 jaar, woon dus in Poperinge ('t boeregat van de 
westhoek) en ik hou dus ook van Laïs, anders zou ik hier nie zitten. 't Is gewoon om te zeggen da 'k jullie 
nieuwe cd echt heel mooi vind. 'k Ging hem eerst nie kopen (sorry) maar 'k ben blij da 'k mij bedacht heb. Ik 
kom ook kijken naar jullie op 't folkfestival. 'k Heb jullie daar 2 jaar geleden ook gezien in de concerttent, 
wete nog. Ik kijk er al naar uit!  
We maken voor school een boekje over jullie. We moesten zelf een groep kiezen en ik en Hanneleen (een 
vriendin) hebben Laïs gekozen, goed hé. Allé 'k ben er mee weg. 'k Moet nog wa oefenen voor de opendeur 
van onze school, ik zing namelijk "'t Zoutvat" en "De wereld vergaat" voor een groot publiek. 'k Ben wa 
zenuwachtig; zijn jullie eigenlijk nie zenuwachtig als jullie op zo'n podium staan? Salutjes.  
Wil je een e-mailtje sturen op mijn vaders e-mail adres? 'k Zou da echt tof vinden. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Lies  
Rumst (Belgium)  
 
Fantastisch gewoon! Ik heb samen met vriendinnen jullie liedje "7 Steken" gezongen voor een wedstrijd. 
Wat denk je? WE ZIJN GEWONNEN! En door ons komen jullie misschien op schoolrock in onze school! Ik 
hoop het echt! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Neleke | http://www.kinderlines.be/homepages/nelekemetten.html  
Zonhoven (Belgium)  
 
Hey daar. Net als jullie muziek is jullie website ook kei tof. Nog veel succes toegewenst. Greetings and 
kisses. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  



 
Hallo. Schitterende prestatie in de AB club! Ik heb het ultrakorte optreden gevolgd van achter mijn 
computerke, en hoe kort het ook was, het was weer zeer sterk. Ik hoop dat dit optreden nog wat extra vaart 
mag zetten achter jullie internationale doorbraak (zonder daarbij natuurlijk jullie Vlaamse fans te vergeten!!). 
Veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-06-2001 
Geke Wormgoor  
Selattyn (United Kingdom)  
 
Erg mooie muziek, Laïs!! Prachtige harmonie en precies de goede hoogte om heerlijk mee te zingen. 
Jammer dat jullie (nog) geen concerten in Engeland doen (Birmingham of Manchester), want dan zou ik 
zeker komen!! Ga zo door, meiden!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste mensen van LAÏS, leuk om te zien, dat jullie ook echt deze pagina lezen, kan ik meteen een vraag 
stellen over komende dinsdag 5 juni. Ik zou het ontzettend leuk vinden als jullie die avond ook de tijd hebben 
om cd's te signeren, of doen jullie dat alleen maar bij aankoop? Ik heb "Laïs" en "Dorothea" nu ruim 2 
maanden in huis, en luister er nog altijd met veel plezier naar.  
En het belangrijkste: ik heb er een eerlijke prijs voor betaald..............  
Groeten van Jos Meijers. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2001 
Tine Verstraete  
Poperinge (Belgium)  
 
Ik ben 12 jaar en vind jullie cd's, website... superhip. Ik moet een spreekbeurt geven over jullie is school en 
daarom wilde ik vragen wat ik allemaal zou kunnen zeggen. Wil je a.u.b een antwoord geven. Dank. Van 
een grote fan!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2001 
Ilse Vastiau  
Kapellen (Belgium)  
 
Ik ben blij dat Laïs op de Bogerfeesten optreedt! Weten jullie wie er die avond nog op het podium gaat 
verschijnen? 
 
*     *     *     *     * 
 
02-06-2001 
Veerle Castelijns  
(Netherlands)  
 
Hoi Laïs. Tijdens mijn spreekbeurt heb ik een videoband van jullie laten zien. Iedereeen zat stil te kijken. 
Toen ik mijn punten kreeg, was ik erg zenuwachtig. Velen wilden me een 9 geven. Eén meisje wou me zelfs 



een 9+ geven, maar uiteindelijk is het een 9- geworden. Ik had heel veel platen en andere dingen bij en 
kende mijn spreekbeurt helemaal uit mijn hoofd. Dat had dit jaar nog niemand gekund, maar ik heb er wel 
heel veel op geoefend. Mijn meester heeft jullie een keer op tv gezien. Hij zei dat hij jullie een leuke groep 
vond.  
Ik wilde eigenlijk maar één liedje laten zien omdat er nog iemand een spreekbeurt moest geven, maar de 
meester heeft toch nog meer liedjes laten zien. Dat vond ik kei-leuk. En de andere kinderen ook. Groetjes en 
veel liefs van Veerle. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2001 
Elke Decremer  
Haacht (Belgium)  
 
Keimooie muziek. Ik ben er verzot op.  
Misschien zouden ze nog enkele liedjes meer twee- of driestemmig kunnen zingen.  
Een paar vriendinnen zitten in een koortje in Tildonk en zingen allemaal Laïsliedjes meerstemmig: gewoon 
PRACHTIG!!!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-06-2001 
Michaël  
 
 
Juste un petit mot pour dire que j'ai découvert Laïs récemment et que je suis déjà un fan! J'avais déjà adoré 
le 1er album, et à sa sortie, je me suis jeté sur le 2nd. Il est encore meilleur. Vivement le 3e! Seul regret, pas 
assez de concerts. A quand les concerts de Laïs dans le Nord de la France ?  
Sur ce, longue vie à Laïs et vivement les concerts à Bruxelles. (Ben oui, c'est le concert le plus prés de chez 
moi). 
 
*     *     *     *     * 
 
31-05-2001 
NATHALIE (LAÏS)  
 
 
Dit is de eerste keer dat ik iets van mij laat horen op onze website.  
Nu ik zelf een computer heb, ga ik toch proberen af en toe eens iets neer te typen.  
Ik vind het in ieder geval wel leuk om de reacties op concerten te lezen.  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste mensen van Laïs, ik las ergens dat jullie voor de Universiteitsfeesten naar Maastricht komen op 5 juni. 
Ik hoop dat jullie op volle "oorlogssterkte" komen, en dat jullie het dak van het paviljoen aan de 
Tongersestraat eraf laten vliegen. Ik zal er zijn, en zal jullie eindelijk eens aan het werk kunnen zien, en nog 
wel (al is het een beetje laat, 22.00 uur, ik moet de volgende dag werken) zo vlakbij! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2001 



Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Hallo. Mijn video heeft voor niets overuren gedraaid. Staat er hier op de Site dat er op Nederland 3 op 
dinsdag 29 mei een terugblik op Pinkpop 2000 is, met daarin aandacht voor LAïS, blijkt het een groep te zijn 
met de welluidende naam LIVE. Of heb ik toch op de verkeerde datum gekeken? Bij ons programmeren ze 
dinsdagavond 29 mei om 0.05 uur echt als "dinsdag-avond", misschien lag daarin de vergissing en was de 
bewuste uitzending toch op dinsdagMORGEN 0.05 uur? Wie weet het antwoord? 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2001 
Tine | http://looknmeet.com/hippie  
Halle-Zoersel  
 
Ik begrijp nog steeds niet hoe jullie het doen. Maar het is prachtig!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-05-2001 
Laïsfans  
Lille (Belgium)  
 
Hallo Laïs! Wij vinden jullie muziek kei tof!!!  
Wij zijn Laura (9), Simon (9), Nola(11), Justine(12), Hannah (12), Katrijn(12), Louize (10), Eva (11), en Mira 
(13). We zouden graag eens een paar nummertjes naspelen op onze instrumenten. Maar wij hebben wel de 
partituren niet. We zouden willen vragen of we die soms van jullie zouden krijgen!  
We hopen dat jullie terugmailen. Heel veel groetjes van ons!!! Jullie fans!  
 
P.S.: We zullen nog kei dikwijls naar jullie muziek luisteren! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-05-2001 
Annemiek  
Terneuzen (Netherlands)  
 
Haihai, zal zeker ook naar de Pinkpopuitzendingen kijken, bedankt voor de tip! Maarre, dat van zondag, is 
dat ook in NL te ontvangen? Staat namelijk niet in de gids...(¹)  
O ja, en bij deze de groeten aan Koen, die ik via Lais heb leren kennen :) Wij komen zeker kijken in Breda! 
Xxx  
 
(¹) Canvas is de tweede Vlaamse officiële zender. Indien hij bij jullie op de kabel zit, kan je het programma 
bekijken. Zoniet euh ... je leraar nog even contacteren ;-)? - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
28-05-2001 
Annemiek  
Terneuzen (Netherlands)  
 
Haihai, leuk hoor, dat jullie op TMF komen, dacht ik dan. Blijkt het de Vlaamse TMF te zijn :(  
Maar, de oplossing is gevonden: ik heb mijn economieleraar (uit Gent) zover gekregen het voor mij op video 
te zetten :) Kan ik het toch nog zien... (¹)  
 
(¹) Vergeet de Pinkpopuitzendingen niet op 29, 30 en 31 mei op Nederland 3 - mt 



 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2001 
Leonie  
 
 
Ik vind het echt vet gave muziek! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2001 
Koen  
Breda (Netherlands)  
 
Hoi mede Laisfans. Ik wil jullie ff op de hoogte brengen dat ons aller geliefde dames nog vaker zullen 
optreden in de lage landen... en wel op 30 november in het Chassé Theater in Breda. Jullie mogen allen 
komen, want ik heb al kaartjes voor de 1ste rij. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-05-2001 
Sanne  
(Belgium)  
 
Hey Laïs, Ik ben een grote fan van jullie en ken jullie muziek door vrienden die de hele tijd 'De wereld 
vergaat' waren aan 't zingen ... en ik heb er geen spijt van dat ze dat deden!  
Laïs, willen jullie eens een mail terugsturen ... Jullie hebben het druk, maar toch zou dat kei-neig zijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2001 
Loes Deckx  
Mol (Belgium)  
 
KEIGOE gewoon!!!!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-05-2001 
Jan Kerkhof | http://users.skynet.be/softspot/  
Brugge (Belgium)  
 
Jullie maken Muziek met een hoofdletter M. Mooie stemmen, de arrangementen soms goed aangepast aan 
het huidig ritmegevoel, soms gewoon leuke teksten, soms pakkend mooie, kortom, dit is kunst zoals kunst 
zou moeten zijn. Pure klasse!! 
 
*     *     *     *     * 
 
25-05-2001 
Riet  
Oostende (Belgium)  
 
't Speciale eraan is gewoon dat ze hun eigen zin doen en niet in de rij lopen van vele andere muziekbands. 
'k Hoop dat ze gewoon zichzelf zullen blijven en bezig blijven zoals het nu is. Zalig dus. Jullie doen dat goed! 
 



*     *     *     *     * 
 
25-05-2001 
Lies  
Rumst (Belgium)  
 
Fantastisch gewoon! Ik heb samen met vriendinnen jullie liedje "7 Steken" gezongen voor een wedstrijd. 
Wat denk je? WE ZIJN GEWONNEN! En door ons komen jullie misschien op schoolrock in onze school! Ik 
hoop het echt! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2001 
Ria Bauwens  
Kalmthout (Belgium)  
 
Héél erg genoten van jullie optreden zaterdag 24 maart in Essen ! Tot binnenkort ... hopelijk! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2001 
Lotteke alias Hot Lips  
Zwijnaarde (Belgium)  
 
Ik vind Laïs gewoon The Best!!!!!!!! Hun muziek is prachtig, hun stem is prachtig, wat wil je nog meer?? Ik 
heb hun cd's en die zijn gewoon perfect! Als ik eens een concert kan bijwonen, hetgeen ik nog niet heb 
kunnen doen, sta ik zeker op de eerste rij!!!  
Nog veel succes en vele groetjes, Lotteke xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2001 
Marie-Astrid Van Hoorick  
Vilvoorde (Belgium)  
 
Awel Laïs-leden, 't is ne cliché, ma gelle zijt echt wel geweldig. Hoe jullie die oude muziek trug een bekke in 
trek brenge bij ons (jeugd), 'k bewonder da echt.  
By the way, mooie stemmen! - xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
24-05-2001 
Laura Waals  
Zellik (Belgium)  
 
Hey Laïs. Jullie zijn echt zaaaaaaaaaaaalig, en ken jullie 2 cd's al helemaal vanbuiten!! Maar ik heb een 
vraagje. Ik speel zelf ook muziek en samen met een paar vriendinnen proberen we soms jullie liedjes na te 
spelen op ons gehoor, maar met de partituur zou dat natuurlijk een heel stuk gemakkelijker zijn!!! Zijn er 
soms ergens partituren beschikbaar via een muziekwinkel of partituren te vinden op het net?? Jullie zouden 
er mij een groot plezier mee doen!! Alvast bedankt voor alles en vooral voor jullie prachtige muziek, waarop 
ik al heel veel mooie momenten heb beleefd!!!!  
Veel liefs. Laura - ...xxx...  
 
(¹) Op 15 april ll. meldde de Laïsmanager dat er voor 't ogenblik nog geen partituren van Laïsliederen 
voorhanden zijn. Voorlopig wordt eerst voorrang gegeven aan het veroveren van Europa. Nog eventjes 
geduld dus... - mt 



 
*     *     *     *     * 
 
23-05-2001 
Stephane en Sarah  
Brugge (Belgium)  
 
Hey. Ik vind jullie muziek erg speciaal en je was vree wijs op Dranouter. Ik vind jullie stemmen zeer mooi. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-05-2001 
Joke Mulleners | http://www.nijnekepluis.com  
Tongeren (Belgium)  
 
Haai meisies. K wil gewoon ff zegge, da k echt bewondering heb voor jullie en doe zo verder, want wa jullie 
doen is echt super... Proficiat. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2001 
Saar Swillen  
Molenbeek (Belgium)  
 
FF om te zeggen da ik ulle cds kei-goe vin. Mijn zussen en ik zijn mega-fan! Doe zo voort zenne. (Andere 
fans mogen mij gerust mailen!!). Doei!!!! Sasie. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-05-2001 
Dominic Dagenais  
Québec (Canada)  
 
J'ai découvert la fabuleuse musique de Laïs très récemment et je trouve ça très bon. J'adore votre reprise 
de Grand Jacques. Trois voix magnifiques! Je ne sais pas si votre dernier album est sorti au Québec (ou s'il 
sortira). J'aimerais bien vous voir en concert un jour, mais j'imagine que ce n'est pas pour demain une 
prestation en Amérique du Nord... (¹) Bonne chance dans votre carrière!  
 
(¹) On ne sait jamais. Espérons que c'est pour bientôt - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
21-05-2001 
Kika  
(Belgium)  
 
Hey Laïs. Ik hou erg veel van jullie muziek, en zelf hou ik ook van zingen... Alhoewel ik wel twee vriendinnen 
heb met wie ik dikwijls driestemmig zing, is er namelijk 1 probleem: we hebben nood aan partituren. We zijn 
er namelijk nog niet toe gekomen onze liedjes zelf te schrijven... Graag zou ik me eens wagen aan jullie 
liedjes. Hebben jullie een ideetje waar ik jullie partituren op de kop zou kunnen tikken, of zijn deze 
allesbehalve in omloop?(¹) We zingen alleen voor de fun hoor, dus we zouden jullie liedjes alleszins niet 
'gebruiken' ofzo! Alleszins bedankt op voorhand! Groetjes.  
 
(¹) Op 15 april ll. meldde de Laïsmanager dat er voor 't ogenblik nog geen partituren van Laïsliederen 
voorhanden zijn. Nog wat geduld oefenen... - mt 
 



*     *     *     *     * 
 
21-05-2001 
Sjaak Glasbergen | http://www.soundstudioholland.nl  
Lisse (Netherlands)  
 
Als eigenaar van een kleine geluidsstudio in Nederland kom ik veel muziek tegen. En als muziekliefhebber 
koop ik regelmatig Cd's. En eens in de 5 jaar of zo koop je er dan ineens een die je echt van binnen raakt. Zo 
kocht ik afgelopen Zaterdag "Dorothea ..." Tja, verder kan ik alleen maar zeggen dat ik zeer jaloers ben op 
de studio waar deze prachtige CD doordrenkt met bijzonder mooie en gevoelige harmonische samenzang is 
opgenomen! Fantastisch!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2001 
Benny Gevaert  
Roeselare (Belgium)  
 
Ik vind dat jullie mega goeie muziek maken. Ik hoor op sommige momenten eens graag jullie muziek, jullie 
kunnen me zo tot rust brengen. Ik zou zeggen: doe zo voort en keep the belgium folk alive! Nog veel geluk 
met jullie groep en hopelijk komen jullie eens meer op tv(¹) of radio(²), want 'k hoor niet zoveel van jullie.  
 
(¹) Laïs op TMF(VL) op 29/5 en op Canvas op 3/6. Zie nieuwsblz. op de website - mt  
(²) TIP : stuur een mail naar radio 1, radio 2, radio donna, studio brussel, klara en/of rvi met de boodschap: 
"wij willen meer Laïsmuziek op de radio!" - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2001 
Benjamin Macke  
Steenbecque (France)  
 
Salut! Bravo pour ce que vous faites, c'est super! Malheureusement je ne vous ai jamais vues en concert. 
Vous ne faites pas beaucoup d'apparition en France et pas dans le Nord alors qu'ici vous êtes assez 
connues!!!(¹)  
Mais bon, je crois que je vais plutôt organiser une expédition du côté des Pays-Bas ou de la Belgique pour 
pouvoir enfin vous admirer en vrai. Amicalement.  
 
(¹) Le deuxième cd de Laïs, "Dorothea", sera distribué en France le 22 mai.  
Et des concerts en France? Ça dépend sans doute des fans françaises et français et du succès de 
"Dorothea" en France - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2001 
Stino | http://www.taintedtowels.com  
Deerlijk (Belgium)  
 
Yep madammekes. Ewel é, ik ben van Dèrlijk en zo 'n vijf jaar geleden hebben jullie daar ne keer gezongen 
met Laïs (in de chiro, remember???). Miljaar, en nu staat ge op Torhout, jullie zijn geen normale. Ciao en 
doe zo voort. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-05-2001 
Sofie Noreille  



Kortrijk (Belgium)  
 
Hallo. Ik vind "Dorothea" een heel mooi liedje.  
Ik vind het jammer dat ik het niet kan beluisteren op de computer op de pagina van Laïs. Hoe komt het 
eigenlijk?(¹)  
 
(¹) vorm een zin met de sleutelwoorden royalties, copyright, sabam en geld in de juiste volgorde, en je hebt 
het antwoord - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2001 
Stefanie C  
Wielsbeke (Belgium)  
 
Hallo Laïs. Ik vind dat jullie prachtig kunnen zingen! Jullie zingen echt met gevoel! De teksten die jullie 
schrijven spreken mij enorm aan. Er zit zoveel waarheid in! Ik heb jammer genoeg nog geen concert van 
jullie kunnen bijwonen! Als het mogelijk is, kunnen jullie wat informatie van jullie groep en concerten 
doorsturen naar mijn emailadres? Alvast bedankt op voorhand! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-05-2001 
Sarah  
Drongen (Belgium)  
 
Jullie zijn zoooooooo zalig goed!!! Ik heb jullie bezig gehoord in Roeselare en het was zo fantastisch!! Vele 
groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2001 
Heleen Annoot  
Ieper (Belgium)  
 
Helooooowkes !! Ik wou jullie ff laten weten dat jullie gewoon kweeetnie oe geweldig zijn !! En ik heb jullie 
nog nooit live zien optreden dus kom ik naar Dranouter speciaal voor jullie !!! Sjiek e !! Veeeeeeele groetjes 
van Heleen. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-05-2001 
GS | http://www.members.aol.com/folkandroots  
London (United Kingdom)  
 
Wonderful. Do you guys have any plans to visit the UK? 
 
*     *     *     *     * 
 
15-05-2001 
Bas Michielsen  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Na "Laïs" heb ik nu ook "Dorothea". GEWELDIG!!!! Ik wacht met spanning op weer een CD! Super. 
 
*     *     *     *     * 



 
14-05-2001 
 
 
 
Ik heb jullie twee jaar geleden ontdekt in een lokaal jeugdhuisje in Melsele (had iets met Studio Brussel te 
maken). Tijdens het "optreden" was ik vrij sprakeloos en achteraf heb ik jullie nog op Werchter gehoord. 
Prachtig zangtalent zijn jullie. Proficiat :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2001 
Wanda van der Kolk  
Vlissingen (Netherlands)  
 
We hebben genoten van jullie concert in Vlissingen. Jammer van de wind, he. Maar ik vond het geweldig! 
Jullie klinken in het echt net zo goed als op de cd's. Prachtig! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-05-2001 
Veerle Castelijns  
(Netherlands)  
 
Hoi. Ik vind jullie heel erg leuk. Ik heb gezien dat jullie in Dranouter komen, dus ik wil er kei-graag naar toe. 
Ik rij paard; als ik een wedstrijd moet rijden, denk ik gewoon aan jullie (Laïs). Ik heb jullie laatste cd gekocht 
in de Kattendans. Ik had toen ook een handtekening gekregen. Ik was in de hele zaal de kleinste fan van 
jullie. Ik vind jullie de aller-allerbeste groep van de hele wereld.  
Veel groeten en nog veel succes met het optreden. Doeidoei. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-05-2001 
Vis  
Menen (Belgium)  
 
ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALIGGGGGGGGGGGG. Gewoon zalige muziek, echt waar. Doe zeker 
verder en roep op Werchter eens naar mij aub. Mijn naam is VIS. Dank u. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-05-2001 
Joris Aarts  
Zoersel (Belgium)  
 
Prachtige samenzang en muziek die ik steeds maar weer blijf draaien!  
In Essen kon ik jullie eindelijk live aan het werk zien. De nummers zijn live schitterend, maar de 
podiumprésence was inderdaad wat teleurstellend. Een beetje meer aandacht voor het publiek en jullie 
krijgen de hele zaal plat! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-05-2001 
Eduardo Capdeville | http://www.kapdeville.8m.com  
México D.F (Mexico)  
 



Hola Laïs... Me encanta su musica, un amigo mio de belgica me regalo el CD y me gustado mucho, espero 
abran mercado aqui para poder verlas en concierto. Sigan con ese estilo tan bueno que tienen, y sus voces 
son de lo mas hermoso de este mundo. Adios... 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2001 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Ondanks de blokperiode toch blij dat ik er in Vlissingen weer bij kon zijn. Tof concert hoewel de klank niet op 
en top was door de wel erg luide muziek uit de cafeetjes! Hopelijk zijn jullie nu niet ziek door de koude wind! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2001 
Niels Angel  
Middelburg (Netherlands)  
 
Laïs op het bevrijdingsfestival in Vlissingen. Ooit wel eens "7 Steken" gehoord tijdens registratie van 
Pinkpop op TV. Snel even de cd Dorothea gekocht, want ik moest weten hoe jullie klonken. Ik was meteen 
verkocht. Diep onder de indruk van de samenzang. Vooral "Belle" vind ik wonderschoon. Ook in Vlissingen 
klonk het als een klokje. Jammer dat de band er niet was, ik had erg uitgekeken naar een beetje folk. 
Swingen op "Le Renard et la Belette". Kom snel weer! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-05-2001 
Boyd van Zetten  
(Netherlands)  
 
Ik heb Laïs gezien in de Melkweg (Amsterdam) en op het Bevrijdingsfestival te Vlissingen (te kort!) en 
simpel gezegd: leuk! Jammergenoeg zijn er niet zo veel concerten in Nederland gepland... 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2001 
Gert-jan Sweep  
Almelo (Netherlands)  
 
Ik heb gisteren "Dorothea" gekocht.  
Ik vind het een fantastische CD. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-05-2001 
Jules  
Vlissingen (Netherlands)  
 
Goed concert op het bevrijdingsfestival in Vlissingen, ik vond het jammer dat er zoveel leden van de band 
afwezig waren. Vandaar dat het concert wat aan de korte kant was. Maar alle lof voor jullie performance!!! A 
capella rules! Ik stond als medewerker backstage, maar het was echt muisstil tijdens de nummers. Dit was 
de 2e keer dat ik dit meemaakte, 1e keer was op Pinkpop, bij debuutconcert Sinead O'Connor.  
Hoop nog veel cd's en concerten van jullie te zien & horen! Groeten. 
 
*     *     *     *     * 



 
06-05-2001 
Annemiek  
Terneuzen (Netherlands)  
 
Haihai. Ik wilde even zeggen dat ik jullie, ondanks dat zo'n beetje heel de band ziek was en jullie bijna van 
het podium afwoeien, gister in Vlissingen toch heel tof vond. Maar waarom zeiden ze dat jullie wegmoesten, 
terwijl jullie later bij Racoon nog achterop het podium stonden? Enne, ook iets wat ik heel eng vond: wat was 
dat zilveren moordwapen dat Annelies steeds in d'r oor stak?(¹) Heeel creepy... :) 
Maar goed, als jullie in Breda komen (het schijnt dat jullie daar gaan komen), zal ik weer van de partij zijn 
hoor. Afijn, doe vooral zo verder, en de groetjes.  
 
(¹) stemvork die bij aanslag een bepaalde toon geeft; de stemvork die Annelies gebruikt, is gestemd in e (de 
muzieknoot mi) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2001 
Carlo Janssen  
Oss (Netherlands)  
 
Jullie muziek is ronduit schitterend. Ik heb de beschikking over zo'n drieduizend CD's, maar jullie CD's 
luister ik echt iedere week weer. Zelden zo'n mooi combinatie van stemmen gehoord. Bij jullie muziek kun je 
maar één ding doen.. alles wegleggen en luisteren, voor mij de optimale ontspanning na een drukke dag. 
Leuk is het trouwens, dat ik inmiddels de meeste van mijn kennissen en vrienden aan een portie Laïs heb 
geholpen: iedereen wil jullie CD's gewoon hebben. Fantastisch toch? 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2001 
Gudo van Zijderveld  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Beste lezers, wie kan mij, een enthousiaste LAIS-fan, helpen aan de CD of de soundtrack van DE BALLADE 
VAN BOON.(¹) Een cassette opname is ook goed, uiteraard worden alle kosten vergoed.  
 
(¹) Soundtrack van "Vergeten Straat" is on line te bestellen via proxis of via azur - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2001 
Goedele Cappoen  
Roesbrugge (Belgium)  
 
*     *     *     *     * 
 
05-05-2001 
Lieske  
 
 
Nog geen concert gezien spijtig genoeg, ma vind ulder muziek DE MAX!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2001 
Lotte Bogaerts  



Rillaar (Aarschot) (Belgium)  
 
Hallo. Ik moet tegen vrijdag binnen 2 weken voor muziek een muziekgenre bespreken, je mag ook een 
groep bespreken. Ik bespreek folkmuziek en Laïs. Dus ik heb zo veel mogelijk informatie nodig over Laïs en 
folkmuziek. Dus wie mij zou kunnen helpen: willen jullie de informatie doormailen naar 
lottebogaerts@hotmail.com!!!! AUB!!!! Alvast bedankt!!!!!! En help me. Daag en nog veel succes. De 
groeten. xxx-jes.  
 
P.S. Jorunn heb jij mijn 2 brieven gekregen???? 
 
*     *     *     *     * 
 
04-05-2001 
Peter den Harder  
Schipluiden (Netherlands)  
 
Hou mij op de hoogte van concerten in Nederland, Zuid-Holland. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2001 
Guy Van Hecke  
Gent (Belgium)  
 
Ik leerde jullie kennen op Dranouter, zag jullie vervolgens op Werchter, in de Vooruit in Gent en godzijdank 
deze zomer terug op de wei in Werchter. Ik moet jullie bedanken voor de adembenemende muziek die ik als 
jonge godsdienstleraar ook vaak in mijn lessen gebruik. Maak nog talloze prachtcd's en tot gauw.  
Een superfan uit Gent. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-05-2001 
Jwel  
Lummen (nabij Diest) (Belgium)  
 
Jorunn, mail eens als je in Diest bent. Voor de rest... CU in Werchteeeeeeer.... Go on with the show, it's a 
kind of magic. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-05-2001 
Marc Van Caekenberghe  
Leefdaal (Belgium)  
 
Hallo. Eindelijk live kunnen bewonderen, AB concert was enig!!! Jammer dat wij zo ver stonden. Uw 
stemmenharmonie verheft de stem tot een uniek 'instrument', om van te houden, om te koesteren. Doe zo 
voort!!!  
Groetjes van de hele clan.  
 
PS: af en toe een gevoelig Brel-lied is zeker +++ 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2001 
An Van Leuven  
Zoersel (Belgium)  



 
Ik heb eerst een stom ongeval moeten meemaken voor ik mijn man kon overtuigen dat ik jullie wel keigoed 
vond. Ik ben gevallen met het inline-skaten. Als gevolg: enkel op 3 plaatsen gebroken, en een week 
hospitaal. Die week heb ik toch wel jullie CD "DOROTHEA" gekregen zekers. 'k Was al bijna terug genezen, 
en zogauw ik terug op beide benen kan staan (6 weken gips zonder erop te gaan) is de eerste dans die ik 
maak op jullie lied van "Le renard et la belette". Dat maakt telkens weer mijn dag goed voordat ik zot word 
tussen de muren hier. Dus ge hebt er ne fan bij en ik heb de datums al opgezocht van jullie concerten. Dus 
in oktober daar in Turnhout sta ik op de eerste rij zonder gips als het effe kan.  
Merci voor de toffe muziek. Groetjes en nog proficiat ! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2001 
Johan  
Houthalen (Belgium)  
 
Ik heb net een cd van jullie gekocht en het is gewoon prachtig mooi.... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2001 
Henri Berghs  
Sao Paulo (Brazil)  
 
Ik heb net jullie nieuwste CD gekocht en zoals verwacht weer buitengewoon goed. Ik heb een uitgebreide 
verzameling van Amerikaanse, Engelse, Celtische en andere folkmusic en kan jullie verzekeren dat jullie 
muziek van hoog niveau is. Ik probeer me voor te stellen hoe sommige liedjes van bv. Richard/Mima Farina 
of Iain Matthews echte juweeltjes zouden worden met jullie stemmen! Of iets van de Braziliaanse 
troubadour Almir Sater.  
Nog eens bravo voor de nieuwe CD en ik wacht al op de volgende. Beste groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2001 
Roos De Brabanter  
Welle (Belgium)  
 
Jullie zullen me misschien niet meer kennen, maar ik ben met jullie opgegroeid. Ik ben de dochter van 
Christianne Pauwels. Groetjes.  
xxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
01-05-2001 
Nikkie Jansen  
Gent (Belgium)  
 
Ik heb jullie muziek leren kennen via een vriend ongeveer twee jaar geleden. Sinds dat moment is er bijna 
geen dag voorbij gegaan waarop ik een van jullie cd's beluister!! Ik vind ook niet dat Fluxus, Ambrozijn e.d. 
qua muziek (en dan vooral zang) aan jullie kunnen tippen! (...) Voor de rest niets dan lof over jullie muziek. 
Doe zo zeker verder!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2001 
Daniela Ramiris  



(Brazil)  
 
Hallo. Hope you've enjoyed the deserved vacation.. Well, I was listening yesterday to the Cd "Dorothea", 
and I heard, after the last song, at about 15:00 minutes a dialogue of about 30 seconds... I was wondering 
what could that be.. ?(¹)  
Ah, and if I'm allowed I would like to make some other 2 questions... Are you planning on releasing a live 
video or does one of this already exist?(²)  
What is the name of the film with the song from the "De Mens" (la ballade du bon bon....if i'm write...) that you 
sing ? And is it already released?(³)  
Thank you, and I promise no more questions... Well, I was very happy to hear that you are going to Werchter 
and Dranouter... so I will be able to see your show 2 more times before going back to home... such a great 
farewell from Belgium...  
Alle, bedankt voor alles! Veel groetjes, Dani.  
 
(¹) The voicecheck of "Belle".  
(²) Not yet. There are two tv live recordings of a Laïs Concert, one by Canvas (Bourla, 4/12/2000 - "Dorothea 
Tour"), one by TMF Belgium (Jet Studios, 2000).  
(³) The flemish movie "Vergeten Straat" was released October 1999. The soundtrack of the movie (with the 
song "De ballade van Boon") was released at the same time by EMI Belgium (CD 7243 5236412 1) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
30-04-2001 
Joost  
Hooglede (Belgium)  
 
Ik wou gewoon even zeggen dat jullie prachtige muziek leveren, en dat ik zeker naar jullie concert in Kortrijk 
op 20 oktober kom kijken. Keep up the good work!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2001 
Freak  
Ekeren (Belgium)  
 
Laïs, jullie zijn een keigoede groep. Ik heb jullie voor het eerst gehoord bij mijn zuster op de chiro en nu heb 
ik al jullie cd's. Die staan dagelijks op want ze zijn te goed om in de kast te liggen. Ik hoop dat jullie nog veel 
cd's uitbrengen. Jullie zijn de beste groep die ik ken waarbij ik me kan ontspannen. Ik zou zeggen doe zo 
voort. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2001 
Nina Bonduelle  
Watou (Belgium)  
 
Heel toffe folkie muziek. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-04-2001 
Karolien | http://listen.to/kao  
Grimbergen (Belgium)  
 
Kippevel.  
X 



 
*     *     *     *     * 
 
26-04-2001 
Dorien | http://dorreke.homestead.com/dorreke2.html  
Emblem (Belgium)  
 
Ik zit in de chiro en we gingen vorig weekend op weekend met de jongens chiro en meisjes chiro. Een paar 
hadden de cd van Laïs bij. Het was gewoon MACHTIG, echt waar !!!! De cd heeft heel het weekend 
opgestaan (soms 's nachts). 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2001 
Goedele Pauwelyn  
Oostvleteren (Belgium)  
 
Hallo, ik vind jullie muziek echt kei-cool!! (de muziek ligt juist op...). Ik vond jullie concert op 't folkfestival te 
Dranouter zeeer mooi!! Ik was er toen ook en zag jullie dan in de viptent! Weet je nog??? Jullie treden dit 
jaar ook op, heb ik gehoord!! Zeeeeer tof zeg !!  
Jullie treden ook op in Gent, he?! Op die benefiet. Dat is voor mijn nonkel! Hopelijk komen we ons daar 
ergens tegen...  
Alvast tot dan... en ... e-mail je eens terug? a.u.b...?!! Alvast zeeeeeeer veel groetjes... van Goedele.  
-xxx- -xxx- -xxx- -xxx- -xxx- -xxx- -xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
25-04-2001 
Frits Broekema  
Groningen (Netherlands)  
 
Mededeling: op 3 juni a.s., om 19.00 uur wordt in de uitzending van "Plankenkoorts" het concert van LAÏS 
herhaald!! (gisteren navraag gedaan bij de VRT). Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-04-2001 
Nolli  
(Iceland)  
 
Hello there! What a fantastic band (especially because it is sung in flemish, I´d like to understand it. I just 
heard it on the radio here a few weeks ago, ordered the cd (Laïs) right away but I´m not sure if it worked out 
(buhu). 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2001 
 
 
 
Tot in Werchter! Ik zal op de eerste rij staan met mijn kodak in mijn hand en mijn lief naast mij! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-04-2001 
Katrien  



Deinze (Belgium)  
 
Ik vind LAÏS verschrikkelijk goed! Zelfs op de kampen waar ik monitrice ben, laten ze Laïs horen en doen we 
er dansen op!! Heerlijk gewoon. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2001 
Tung  
Zandhoven (Belgium)  
 
'k Had jullie naam al verschillende keren horen vallen op Studio Brussel, maar nu ik net enkele nummers 
van jullie gehoord heb, sta ik vol vol bewondering. Blijf zo voortdoen, laat het Nederlands en Vlaams 
bloeien! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2001 
An  
Hasselt (Belgium)  
 
Ik denk dat iedereen het wel met me eens zal zijn als ik zeg dat ik jullie muziek fantastisch vind! Op het 
moment moet ik me nog tevreden stellen met de eerste cd, een briljant plaatje trouwens, maar ik ben van 
plan om 'Dorothea' ook te gaan kopen.  
Ik heb op 29/03 jullie optreden in de AB moeten missen, maar ik hou nu al een plaatsje vrij voor als jullie 
naar het CC in Hasselt komen.  
ik zou zo zeggen, doe zo verder en misschien tot binnenkort. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2001 
Lotte Lesage  
Kortrijk (Belgium)  
 
Ik vind Laïs gewoon prachtig! Jullie muziek is schitterend om rustig in slaap te dommelen, luidkeels mee te 
zingen onder de douche, gewoon mee te zingen als ik mijn kamer opruim, om naar te luisteren en om na te 
zingen bij ons in de scouts of onder vriendinnen! Als jullie in oktober naar Kortrijk komen, zal ik hopelijk 
aanwezig zijn en natuurlijk kom ik ook naar Dranouter.  
Ik wens jullie nog veel plezier toe en veel succes! Bewonderende groeten, Lotje. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-04-2001 
Yvan De Coninck  
Gentbrugge (Belgium)  
 
Er valt niets ander te zeggen dan lof, zeker en vast een van de betere (Belgische) folkgroepen. Laat het 
geen bevlieging zijn, maar doe verder... Proficiat. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2001 
Sanne  
Teralfene (Belgium)  
 
Ik heb er geen woorden voor om te beschrijven hoe fantastisch ik Laïs vind!! Toen ik ze voor de eerste keer 



hoorde betoverden hun engelenstemmen mij onmiddellijk! Ook in al hun teksten zit een verhaal. In 
tegenstelling tot andere artiesten weten zij ten minste waarover zij zingen! In 1 woord : ik vind Laïs = 
WONDERMOOI !!!!!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-04-2001 
Wim De Lau  
Driebergen (Netherlands)  
 
Ik heb gisteren jullie laatste cd gekocht. In één woord : FANTASTISCH! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2001 
John Zondag  
IJsselstein (Netherlands)  
 
Wat een geweldige muziek. Ik heb nog geen 5 minuutjes gehoord begin april ('s avonds laat op BRT TV) en 
heb nu juist de cd Dorothea binnen. Mijn favorieten zijn Belle, Le renard, Klaas, Dorothea en Marider (ach ja, 
eigenlijk alle liedjes). Ben wel benieuwd in welke taal Tina Vieri en Marider gezongen worden, zelfs met het 
boekje wordt ik er niet wijs uit. Aan de andere kant, zonder de inhoud te weten klinkt het even mooi!  
Groetjes, ook aan de muzikanten. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  
 
Beste mensen, wat ook de reden is, jammer dat 5 mei niet doorgaat, ik had juist met enkele mensen 
gepland erheen te gaan, misschien komen er binnenkort alternatieve concerten. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-04-2001 
Sofie(ke)  
Hasselt (Belgium)  
 
Ik vind jullie kei goed, iedereen van mijn vrienden vinden jullie echt slecht maar ik heb meer verstand. ik vind 
"'t smidje" het mooiste. Eerst dacht ik dat dat echt zagerig was tot ik de tekst voor mijn neus kreeg.  
Heel veel groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-04-2001 
Romina Ameel  
Ieper (Belgium)  
 
Yoooo. Ik vind jullie muziek gewoon de MAX. Samen met een vriendin zingen we veeel jullie liedjes, maar 
het klinkt natuurlijk niet zo goed als van jullie. Door jullie ben ik een liefde voor folk gaan opdoen. Thanks. 
Doe zo verder en maak nog vele schone cd's.  
Tot op Dranouter - xxx 
 
*     *     *     *     * 
 



19-04-2001 
Bart  
Mexico (Mexico)  
 
Wanneer komen jullie eens langs in Mexico? Sedert een kleine twee jaar maak ik veel reklame voor Laïs 
hier, zelfs een paar Mexicaanse vrienden met rood en groen haar zijn grote fans van jullie geworden. Het 
zou hen veel plezier doen jullie stemmen eens live te horen! Hasta pronto en México. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2001 
Béné  
Ieper (Belgium)  
 
Hey. Ik ben daarjuist een gat in de lucht gesprongen toen ik zag dat jullie naar het folkfestival Dranouter 
komen. Daar zag ik jullie voor de eerste keer aan het werk. En het was ook de eerste keer dat ik deze 
prachtgroep hoorde. Nu 2 jaar later zal ik nog eens van een mega concert kunnen genieten. Ik verlang er al 
naar... Hopelijk wordt het nog beter dan de vorige keer (al is dat moeilijk te verbeteren....). Vele groetjes en 
nog vele jaartjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2001 
Jozefien Laga | http://www.kinderlines.nl/homepages/jozefien.html  
Izegem (Belgium)  
 
hallo. ik vind laïs zeer cool. maar weet iemand van jullie hoe je de liedjes laat spelen op de site?(¹) want op 
een andere (ik weet niet of het dezelfde is want ze is nu vernieuwd) site kon je een paar liedjes laten spelen. 
allez, ik vind het nog cool.  
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag.  
 
(¹) je kan een muziekfragment (discografie) beluisteren door op de titel te klikken. Je hebt wél een (gratis 
downloadbare) RealAudio-speler nodig (zie discografie onderaan) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-04-2001 
Gijs Debraekeleer  
Utrecht (Netherlands)  
 
Hello meiden. Te gek concert daar in Breda. Jammer genoeg kon ik er niet bij zijn in Utrecht (januari). 
Daarnaast merkte ik ook nog eens te laat dat jullie nog eens kwamen in maart. Volgende keer beter, ik denk 
dat ik voortaan maar eens wat meer op jullie concertagenda moet kijken. Of als het kan mag je mij ook altijd 
verwittigen. In elk geval wens ik jullie nog veel succes, en af en toe een heel fijne vakantie.  
Heel veel groetjes en een knuffel voor Annelies (juist het artikel uit de Feeling gelezen), van diejen belg uit 
Utrecht. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-04-2001 
Charlotje Craps  
Meerhout (Belgium)  
 
Hallo, ik ben Charlotte maar iedereen noemt mij Charlotje. Ik ben 14 jaar en ik vind dat jullie heel mooi 
kunnen zingen en het liedje (Houd uw) Kanneke vind ik zeer tof gevonden. Maar helaas hebben jullie niet 
veel Engelse liedjes. Als jullie nu eens wat meer Engelse liedjes zouden zingen met zo'n leuk refrein als dat 



van "Kanneke" dan zouden jullie veel meer in de smaak vallen bij jongeren en niet alleen in België!!! -->dit 
meen ik echt!!! Want vele vriendinnen vinden dat jullie wel goed kunnen zingen maar vinden jullie teksten 
SUPER-slecht. Ik vind dit niet maar veel mensen toch wel, dus ik zou gewoon al die teksten in het Engels 
schrijven. Zou dat geen goed idee zijn???  
Ik wou ook nog vragen : waar halen jullie jullie naam??? LAÏS : ...ik vind die eigenlijk wel leuk bedacht!!!  
GROETJES EN KUSJES AAN LAÏS VAN CHARLOTJE!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-04-2001 
Kirsten  
Landgraaf (Netherlands)  
 
Ik vind Laïs echt een te gekke groep. Ik heb ze vorig jaar in een theater gezien en ik was echt versteld hoe 
goed ze waren. Helaas heb ik ze op Pinkpop niet kunnen zien. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-04-2001 
Stanneke  
 
 
Geweldige band, geweldige website!  
Vanochtend, bij het krieken van de dag, heb ik gedroomd van mijn favoriete zomerconcertavond: Laïs en De 
Kift (http://www.dekift.nl/). Ik zit te popelen tot ik jullie een keer live kan horen en zien in Zuid-Nederland of 
Oostelijk Vlaanderen. Ik hou de concertagende nauwlettend in de gaten.  
Groeten, Stanneke (... houdt zijn kanneke proper...) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-04-2001 
Shirin Eimermacher  
Gent (Belgium)  
 
Ik hoop dat er zo snel mogelijk nieuwe concertdatums komen. Ik kijk (bijna) iedere dag eens op jullie site of 
er nog geen nieuwe concertdatums zijn. Als jullie in de buurt van Gent of in Gent zelf komen kan ik jullie 
verzekeren dat ik er ook bij zal zijn. Ik weet nu niets meer te schrijven dus: TOT DE VOLGENDE KEER!!! 
***-jes Shirin 
 
*     *     *     *     * 
 
15-04-2001 
Fien Brouwers  
Berlaar (Belgium)  
 
Ik vind jullie liedjes heel mooi en ook de muziek is mooi, hoor. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2001 
Mathieu  
Ieper (Belgium)  
 
Prachtige sfeervolle muziek. Dank u, door jullie kan ik eens goed ontspannen. Slukes en blijf zo doorgaan, 
meisjes!!! 
 



*     *     *     *     * 
 
14-04-2001 
Marjorie  
(Belgium)  
 
Hei, kuulin että teillä on laula Suomeksi!!! Onko se CD-levyssä??? 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2001 
Pascal Delvaux | http://users.skynet.be/Paleontomania  
(Belgium)  
 
Bravo! for your quite impressive performance. Although "ik niet alles begrijp", I must say that both lyrics, the 
voices, the instruments and the melodic line are most elevating. I did enjoy very much your two CD's. 
Please, continue to enchant our ears and souls for still a long time. Best wishes. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2001 
Tom  
Gent (Belgium)  
 
Hey meiskes, alles goed? Om het in het Gentse dialect te zeggen: "Ge zijt alle drie vree goe bezig". Ik heb 
gisteren jullie concert op Canvas gezien. Ik was aan het zappen en plotseling zag ik jullie. Ik maar blijven 
kijken tot jullie mijn lievelingsliedje nog zouden zingen, en inderdaad 't Smidje kwam nog. Hopelijk zijn 
volgende concerten niet uitverkocht. Seeya babes en doe zo voort. Slukes! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2001 
Leentje Eyckerman  
Wilrijk (Belgium)  
 
Laïs maakt bangelijke muziek. Daarom maak ik ook een eindwerk over Vlaamse folkmuziek. Ik ben nog op 
zoek naar wat leuke informatie of anekdotes in verband met Laïs of andere folkgroepen. Wie kan mij 
helpen? 
 
*     *     *     *     * 
 
14-04-2001 
Philippe Maryssael  
Brussel (Belgium)  
 
Prachtige stemmen, mooie liedjes, zeer aangename luisterervaring. Doe maar verder. Merci beaucoup! 
 
*     *     *     *     * 
 
13-04-2001 
Geert Vandeweyer  
Brasschaat (Belgium)  
 
Zijn de geruchten over jullie optreden op Marktrock (Leuven) waar? Ze zijn immers nog steeds niet 
bevestigd op de concertagenda.(¹) Chapeau trouwens voor jullie muziek.  
 



(¹) hoewel Laïs al geafficheerd staat op de Marktrock-site (14 augustus), wacht ik nog even op officiële 
bevestiging - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2001 
Hans-Frederiek Huyghebaert  
Oostkamp (Belgium)  
 
Doe asjeblief zo voort. Jullie liedjes klinken als engelengezang in de oren als jullie cd's opstaan zowel thuis 
als in de auto. Het liefst in de auto eigenlijk, want mijn vriendin is geen zo'n fan van jullie als ik. 'Luister daar 
maar alleen naar', zegt ze dan. Maar wanneer bijv. Le Renard et la Belette loeihard in de wagen speelt dan 
krijgt ik niet alleen kippenvel, maar dan zing ik ook wel zeer vals mee. Nog een geluk dat mijn vriendin dààr 
dan niet bij is en dat de muziek hard staat.  
Nog nooit heb ik het geluk gehad om jullie live aan het werk te zien, maar dat komt er hopelijk nog eens van. 
Ik had en heb een passie voor de 'donkere middeleeuwen' en zijn of haar mystiek, ik heb daarover mijn 
fantasiëen en gedachten, maar soms heb ik er het geluid bij en dat dank zij sommige van jullie vertolkingen. 
Een oprechte bewondering en het ga jullie goed. Vaert wel en maecke blijde. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2001 
Trui Chielens  
Poperinge (Belgium)  
 
Is er al een Laïs liedboek of zo???(¹)  
 
(¹) tot mijn spijt: nog steeds geen liedboek voorhanden - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2001 
Joke Lannoo | http://www.janssenpharmaceutica.be/  
Beerse (Belgium)  
 
Met vriendelijke groeten / With kind regards. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-04-2001 
Vicky Bogaert  
Hoeilaart (Belgium)  
 
Dankzij Laïs heb ik folkmuziek veel beter leren kennen, dus bedankt daarvoor. Jullie zijn zo goed bezig, nog 
veel succes verder! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2001 
Tineke  
Turnhout (Belgium)  
 
Waaauw, waaauw, waaauw!!! Ik wou daddik ook zo kon zingen. Fantaaastiiiisch!!!! Doorgaan!! 
 
*     *     *     *     * 
 



10-04-2001 
Fien Huysentruyt  
Deerlijk (Belgium)  
 
Toen ik '7 steken' voor het eerst hoorde, was ik er helemaal van kapot. Nu nog, ook voor de 100ste keer!! Ik 
hoop dat jullie nog lang door doen, want jullie gezang is zalig om naar te luisteren!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-04-2001 
Emilie | http://asl.to/rasta  
Brugge (Belgium)  
 
Ik vind dat dit toch wel de beste muziek uit België is!! Ik hoor jullie echt héél graag, en ik luister elke avond 
voor ik in slaap val naar jullie, en ik val er ook mee in slaap!! Ik heb nu net de nieuwe c.d en vind hem mooi, 
maar minder mooi dan de eerste c.d. Misschien is dat omdat ik hem nog gewend moet worden! Ik zal hem 
ook wel nog graag horen!! Dat is altijd met iets nieuws, ik zie of hoor dat in het begin ook niet graag, maar na 
een tijdje is alles heel mooi!  
xxxxxxxxxx héél veel groetjes xxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2001 
Patrick Nassen  
Hasselt (Belgium)  
 
Jullie concert in de AB was onaards mooi. Kippenvel kreeg ik ervan en dan zeggen dat ik jullie alleen nog 
maar kende van een paar keer een stukje op T.V. te zien, o.a. in "De laatste show". Toen is mijn interesse 
gewekt en wilde ik absoluut een concert van jullie zien. De laatste bis was het felste moment dat ik ooit in de 
A.B. heb meegemaakt. Het is nog nooit zo stil geweest in een concertzaal en dan die mooie hemelse 
stemmen. Ik ben na het laatste bisnummer - ik weet niet meer nummer hoeveel, want het publiek bleef jullie 
maar uitzinnig terugroepen - naar de hal gelopen voor die speciale versie van "Dorothea". Ik moet toegeven, 
dat die c.d. nog niet uit mijn speler is geweest. Dank je voor de onvergetelijke momenten. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-04-2001 
Tineke  
Arendonk (Belgium)  
 
Hallo daar!! Nie te doen. Ik kocht jullie vorige cd donderdag en heb hem al elke dag beluisterd. Hij is zo 
verschrikkelijk goed!! Vooral 'De wereld vergaat' en 'Zeven steken' zijn mijn favorieten. Ik denk dat ik jullie 
nieuwste cd ook ga halen. Groetjes!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2001 
Lien De Hooghe  
Kemzeke-Stekene (Belgium)  
 
Hallo Jorunn,Nathalie en Annelies. Voor Muziek moeten we een eindwerk maken over een bepaalde groep 
of een bepaald muziek-genre. Ik vind jullie muziek heel anders en heel origineel en daarom heb ik jullie 
groep gekozen om te bespreken. Ik moet alleen nog veel informatie zoeken. Gelukkig kent mijn 
muziekleraar jullie trio goed omdat die bij Kadril speelt. DOEI.  
Nog vele groetjes van Lien. 
 



*     *     *     *     * 
 
08-04-2001 
Annemiek  
Terneuzen (Netherlands)  
 
Ha die Laïs. Als jullie de 5e mei in Vlissingen staan zal ik er zijn hoor! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-04-2001 
Quinten Goekint  
Oostende (Belgium)  
 
Ja, ik had Dorothea voor mijn verjaardag gekregen en dezelfde dag nog ben ik de andere cd's gaan kopen, 
want jullie muziek is echt prachtig. En een tipje: het helpt tegen liefdesverdriet.  
kusjes, Quinten - *********** 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2001 
Rien | http://asl.to/underdog  
Knokke (Belgium)  
 
Voor de 3 mooiste meisjes van het Vlaamse land ... Ik vind jullie muziek prachtig!!! Ik heb er toevallig mee 
kennis gemaakt door naar mijn zus haar cd's te luisteren. Het is te mooi voor woorden, die prachtige 
stemmen van jullie maken er hemelse muziek van! Bijf zo voort doen! Ge zijt op goeie weg.  
Allé saluukes, en groetjes van aan de zee! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-04-2001 
Anke  
Ooststellingwerf (Netherlands)  
 
Ik ben zo blij dat wij, hier mijn familie en ik, de Belgische tv zenders hebben ontdekt. Ik zag daar een keer 
een interviewachtig iets met Laïs en was meteen helemaal blij van binnen dat ik dat lekker had gezien en 
anderen niet. Een jaartje of twee later zag ik in de krant een cd-bespreking en ik wilde meteen de cd hebben. 
Na in een paar winkels uitgelachen te zijn, kwam ik uiteindelijk bij iemand die zei:'Ja die ga ik voor je 
bestellen!'Ik was helemaal blij en heb een paar weken iedereen rond mij helemaal gek gemaakt omdat ik 
telkens wou laten horen hoe goed het was. Nu heb ik iemand anders ook aangestoken en nu zijn we dus 
samen helemaal gek van Laïs. Dat is twee keer zo tof en het was ook hardstikke leuk dat we naar een 
concert mochten in Zwolle. Helemaal met z'n tweeen met de trein. Ik wil daarvoor trouwens nog steeds de 
ouders van Marijke bedanken en de mijne ook wel.  
En Laïs want het was echt heel tof. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2001 
Gunnar en Sarah  
 
 
Ik vind mijn zus de beste zangeres van de hele wereld! Maar Nathalie en Annelies kunnen ook heeel goed 
zingen hoor!!! Doe zo voort meiden!!!!!!!!!  
xxxxxxxxx, Gunnar - knufjes en een kus, Sarah  
*     *     *     *     * 



 
06-04-2001 
Kara | http://easyASL.com/Kara  
Koksijde (Belgium)  
 
Ik ben 12 jaar en jullie eerste cd vind ik alvast prachtig. De 2e heb ik nog nie. Ik ben blij dat er ook eens een 
groep is die een andere genre zingt anders is het altijd pop enzo. Bedankt dat jullie zijn beginnen zingen! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2001 
Simone De Cock  
Charleroi (Belgium)  
 
Je viens d'acheter votre dernier album. Je ne vous connaissais pas du tout mais je suis bouleversée par la 
beauté de vos voix et le superbe arrangement "laïs" de vos chansons. Mon seul regret est de ne pas avoir 
assisté à votre concert à l'AB. Je suis impatiente de vous voir sur scène! Bonne chance et à bientôt! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-04-2001 
Jelena  
 
 
Beste... (Lais), Ik vind gewoon dat jullie prachtige muziek maken. Het is anders, maar zeer geslaagd. Ik heb 
eerst In this heart gehoord, toevallig en wist niet wie dit zong. Men zei mij dat Lais dit zong en ik had jullie al 
eens gezien in boekjes en De Laatste show, maar wist niks van deze groep dus ben ik op het net gaan 
zoeken en gevonden. Toen heb ik al jullie teksten gecopieerd en ik ga deze week jullie cd binnenhalen.  
Mijn lievelingslied is De wereld vergaat, echt waar. Dat staat op van 's morgens tot 's avonds en ik denk dat 
ik nu de tekst helemaal ken, da was toch niet zo gemakkelijk, maar ik ken het nu vanbuiten en zing het de 
hele tijd, tot ergernis van de personen rond me.  
Ik wou gewoon eens meedelen dat ik jullie echt heel goed vind en wens jullie nog veel succes !!!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-04-2001 
Michael Frost | http://www.cd-kritik.de/  
Bremerhaven (Germany)  
 
I bought "Dorothea" yesterday in a shop in Groningen, where I was looking for interesting new dutch and 
belgian music (which unfortunatelly is not known very well in Germany). Congratulation to this wonderful 
recording ! I am going to present it on my music-reviews-website in the near future.  
Let's keep fingers crossed for a big success of your album - maybe also here in Germany. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2001 
Kimberly Vercruysse  
Izegem (Belgium)  
 
Hallo. Ik vind jullie groep het beste wat er bestaat. Ik zou graag het volgende concert ook meemaken, want 
ik ben gewoon verzot op jullie liedjes. Ik vind het tof dat jullie zoveel aandacht schenken aan jullie fans. Niet 
iedereen doet dat. Bedankt en tot ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 



03-04-2001 
Wouter Vandewiele (16)  
Lendelede (Belgium)  
 
YO, toffe meiden van Laïs, ik ben nu al naar 3 concerten van jullie geweest en telkens weer ben ik ontroerd 
van jullie engelenstemmen.  
Als opdracht voor muzikale opvoeding heb ik Laïs gekozen om voor te stellen. Ik heb daar toch alles van, 
want ik heb alles op tv van jullie opgenomen. Ook mijn ouders vinden jullie bèregoed dus kan ik nog veel 
naar jullie concerten gaan. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2001 
Veerle Castelijns  
Bladel (Netherlands)  
 
Ik doe een spreekbeurt over jullie. Ik moet het op 9 april al doen. Ik ben heel zenuwachtig. Nou, ik ga weer. 
Doeidoeidoei. 
 
*     *     *     *     * 
 
03-04-2001 
Hans  
Vilvoorde (Belgium)  
 
Meisjes, jullie hebben voor mij het onmogelijke waargemaakt. Ik was van mening dat ik dit jaar echt geen 
beter concert meer kon meemaken dan dat van Papa Roach in de Vooruit maar niets is minder waar. Na 
jullie concert in de AB ben ik bijna letterlijk op wolkjes naar buiten gezweefd. Het is ronduit schitterend dat 
muziek je zo'n goed gevoel kan geven !!!!! Ik hoop jullie snel weer te zien. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2001 
Bregje  
Herk-de-Stad (Belgium)  
 
Heyhey. Iedereen komt hier positieve dingen vertellen, en ook al vind ik de nieuwe cd gewoon fantastisch, 
toch even een minpuntje over "Les douze mois" !!! Persoonlijk mijn favoriet liedje; toch erger ik mij aan de 
woorden "trois rameaux de bois"; omdat ik vind dat deze (eigenlijk toch wel) woorden niet passen bij dit 
stille, rustige liedje! Dit wou ik gewoon even kwijt... Veel geluk nog !!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2001 
Ellen  
D'monde (Belgium)  
 
Ik was 29 maart op jullie concert in de AB .. en ik moet zeggen dat ik heel aangenaam verrast was. Ik was 
daarvoor helemaal geen fan van de muziek die jullie maakten, integendeel zelfs ... Maar toen ik jullie live 
aan het werk zag, kreeg ik enorm kippenvel ... Ik ben 15 jaar naar een muziekacademie geweest en heb 
vele concertjes meegemaakt, maar nooit was het zo ontroerend & mooi als dat van jullie !! Laïs ... jullie 
hebben er alvast 1 fan bij! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2001 



Els Reniers  
Leuven (Belgium)  
 
Hallo. Heb jullie geweldig goed concert in de AB meegemaakt. Echt om kippevel van te krijgen, zeker als 
jullie zonder versterker zongen, ongelooflijk mooi en betoverend.  
En jullie hebben het voor elkaar gekregen de partner van mijn vriendin aan het dansen te krijgen, mijn 
vriendin had hem nog maar 2 maal ervoor weten te dansen in al die jaren dat ze samen zijn.  
Dank je voor jullie mooie stemmen en liedjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-04-2001 
Els Peeters  
 
 
Hallo. Mijn naam is Els Peeters en ik ben 13 jaar. Ik vind dat jullie heel mooi kunnen zingen. Daarom waren 
we op het idee gekomen om met 7 meisjes op een Free Podium in onze school (St.-Rita College, Kontich) 
een liedje van Laïs naar voor te brengen, namelijk "7 steken". En we hebben gewonnen!!  
Nu hebben we het ook eens zelf ondervonden dat a capella zingen toch helemaal niet zo gemakkelijk is!! 
Vriendelijke groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2001 
Lotte Bogaerts  
Rillaar (Belgium)  
 
Hey. Jullie optreden in Leuven was kei goed. Het was wel grappig wanneer Annelies haar versprak bij het 
liedje De wijn. We waren wel een beetje te laat. Het was tof dat jullie handtekeningen gaven. Als jullie mij 
niet meer kennen: wij kwamen vragen of jullie veel brieven van fans kregen! Een vriendin heeft de nieuwe 
versie van Dorothea gekocht, maar ik had de oude al en dan neem ik die 4 liedjes van de nieuwe cd wel 
over. Het was ook wel tof dat jullie na het optreden zonder micro even zongen.  
Allee tot nog eens! Daag. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2001 
Aya Braem  
 
 
Hallo Jorunn, Annelies en Nathalie. Ik ben Aya ( 12 jaar). Ik was ook aanwezig op jullie concert in de AB in 
Brussel, maar ben tijdens jullie optreden een beetje bewusteloos gevallen. Ik heb zeker de helft niet gezien, 
maar ik kom daarom zeker nog 's terug. Want ik was eigenlijk een beetje gekomen voor mijn verjaardag; op 
23 maart was ik jarig. Ik ben ook deel van een tweeling. Mijn tweelingszus heet Auke. Mijn andere zus heet 
Nynke en die is al 16. Wij hebben allemaal Friese namen.  
Nu ga ik afsluiten. Daag - (-xxx-)  
 
P.S. Vanwaar komt de naam Jorunn ???(¹) Ik vind het in ieder geval een hele mooie naam.  
 
(¹) De naam 'JORUNN' betekent "Vriend van het everzwijn". Het is een Scandinavische naam. Het everzwijn 
is voor de Scandinaviërs wat een scarabee is voor de Egyptenaren: een heilig dier. Daarnaar genoemd 
worden brengt geluk - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2001 



Kim Baert  
De Pinte (bij Gent) (Belgium)  
 
Ik ben gaan kijken naar het concert in de AB en 't was echt super! Het was mijn eerste optreden van Laïs en 
zeker niet mijn laatste! Jullie hadden zeker nog meer liedjes mogen zingen! Doe zo voort!  
Groetjes en ne dikke proficiat van het shakende meiske Kim. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2001 
Remco  
Utrecht (Netherlands)  
 
Hoi. Gisteravond de Nacht van de poëzie in Utrecht. Das Pop trad op. Erg onder de indruk van de muziek. 
Zo onder de indruk dat Chris, een vriend van mij, en ik niet in de gaten hadden dat de vrouwen van Laïs voor 
ons op de grond zaten. Tenminste, totdat Nathalie contact met ons maakte. Leuk!! Helaas later geen kans 
meer gehad om te zeggen dat het een erg goed optreden was. Groet. 
 
*     *     *     *     * 
 
01-04-2001 
David Amendolara  
Limburg (Belgium)  
 
Welk een revelatie was het voor een verstokte hard-rocker als ik ben, om de folkmuziek te ontdekken. Eerst 
middels Richie Blackmore(ex-gitarist van Deep Purple) die zichzelf als een ware minstreel ontpopte en al 
twee cd's heeft uitgebracht, en toen middels een concert van Laïs dat onlangs op Canvas uitgezonden 
werd. Per toeval leerde ik dat ze een mini-optreden in de Fnac te Leuven zouden geven, en ik dacht zo bij 
mezelf: "Daar moet ik bijzijn!" Daags ervoor ben ik hun debuutcd gaan kopen, kwestie van op zijn minst een 
deel van de nummers te kennen.  
Het optreden zelf was, zoals waarschijnlijk te verwachten viel, pure magie. Zelden heb ik zulk een sterk 
staaltje van samenzang gehoord. Een half uur lang (véél te kort, maar het was dan ook maar een 
mini-optreden...) brachten de drie meisjes ons, het publiek dat uit mensen van alle leeftijden bestond, in 
vervoering met prachtuitvoeringen van nummers uit de beide cd's. Ik was enorm onder de indruk van de 
nummers die van de cd Dorothea gebracht werden, en ga eerdaags zeker achter de limited edition zien.  
Gelukkig had ik mijn fototoestel bij, want een kans als deze zou zich niet vaak meer voordoen dacht ik zo, en 
ik schoot dan ook naar hartelust plaatjes van het trio, al stond ik niet direct in de beste positie om foto's te 
nemen. Zo zag ik Nathalie bijvoorbeeld amper staan... Hierbij wil ik heel even de grote kerel die naast me 
stond (krullebol als ik me niet vergis, met een bril. Ik kwam amper tot aan je schouders) bedanken om een 
fotooke voor me te nemen, het werd zeer gewaardeerd!  
En toen gebeurde wat ik nooit had durven hopen: Laïs nam uitgebreid de tijd om al haar fans te ontvangen 
en cd's te signeren. Menig band hoepelt namelijk zo snel mogelijk op na een optreden, dus dit was een heel 
aangename verrassing. Ze bleken dan ook alledrie enorm lieve meisjes te zijn, wat helemaal duidelijk werd 
toen ik de euvele moed had om aan Jorunn te vragen of ik een foto van haar mocht nemen. Het idee leek 
haar te amuseren, en ik mocht mijn foto nemen (bedankt Jorunn! Als je een exemplaartje wilt, laat maar iets 
weten :-) )  
Ja, zonder overdrijven, het is een van de mooiste optredens geweest die ik tot nu toe heb mogen 
meemaken, en ik hoop dan ook dat er nog vele mogen volgen. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2001 
karen  
bilzen (Belgium)  
 
hallo! kben vandaag naar de fnac geweest.  



dames, jullie waren weer geweldig!! twas echt heel goed! de nieuwe versie van de wijn (van annelies) was 
grappig!:-) twas weer de moeite! tot binnenkort! liefs. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2001 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Fnac Leuven was kei gezellig en tof! Ook al zijn jullie nu het oortjessysteem gewoon, jullie klonken met 
monitors even geweldig.  
Le grand vent en De Wijn (ondanks de valse start) waren mijn favorieten. Hopelijk plannen jullie snel weer 
wat optredens in Vlaanderen en Zuid-Nederland want met mijn verslaving hou ik het anders niet meer lang 
uit. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2001 
Maartje  
(Netherlands)  
 
Hoi, ik ben blij dat jullie nu ook in Nederland een beetje doorbreken, want deze muziek verdient bekendheid! 
Het is te mooi om onbeluisterd te laten! Keep up this work! Komen jullie weer eens naar Maastricht? 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo. Ik ben net terug van jullie optreden in de Leuvense Fnac, en ben nog altijd een beetje sprakeloos. Het 
was weer schitterend! En jullie je maar excuseren dat jullie nog verkouden waren etc etc. Helemaal niets 
van gemerkt! Trouwens, geen wonder dat ze het optreden niet hebben laten doorgaan in het veel te kleine 
forum, maar gewoon in de traphal: je kon er over de koppen lopen. Maar dames, wat doen jullie jezelf soms 
toch aan met die 'moeilijke' teksten (of zit 'De Wijn' er soms voor iets tussen, Annelies :-)). In ieder geval, 
mooi opgevangen dat foutje. Ik wens jullie voor de rest alvast het allerbeste op jullie welverdiende vakantie, 
en hoop jullie snel weer eens ergens aan het werk te zien. Groetjes, Maarten.  
 
PS bedankt om ook mijn eerste CD-boekje te signeren.  
PPS Ik weet dat jullie er niet echt op de affiche passen, maar nu jullie toch de weg naar Leuven gevonden 
hebben kunnen jullie misschien proberen om ook Marktrock eens in te pakken met jullie engelenstemmen.'t 
zou eens wat anders zijn. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-03-2001 
Drieke  
Geluwe (Belgium)  
 
Hey ik vind jullie teksten gewoon fantastisch mooi en jullie stemmen klinken als de beste. Jammer genoeg 
heb ik nog geen concerten kunnen meemaken, maar dat komt nog wel.  
ik weet zeker dat jullie er een nieuwe GROTE fan bijhebben. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 



Jeroen Messiaen  
Etterbeek (Brussel) (Belgium)  
 
Jullie zijn subliem. Normaal gezien luister ik alleen maar naar rock, maar voor jullie maak ik een 
uitzondering. 3 prachtige stemmen bij elkaar. Gisteren heb ik jullie eindelijk live gezien in Brussel en 
zaterdag kom ik zeker naar Leuven voor jullie miniconcert. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 
Edward Neve  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Hallo meiden van Laïs! Ik heb heel erg genoten van jullie concert in de Rex in Essen afgelopen zaterdag, 
vooral Dorothea was echt swingen! De afterparty was ook gezellig. Heeft Els trouwens nog alles gegeven 
Nathalie? Hoop snel nog een keer een concert van jullie te zien... Groetjes van Edward.  
 
ps: MIFRA Rules! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Het concert in de AB was fe-no-me-naal!!! Van alle concerten die ik van jullie heb gezien (en die zijn niet 
meer op twee handen te tellen!) was dit zeker één van de toppers!!!! Hopelijk zijn jullie in de Fnac weer zo in 
vorm.  
 
P.S. Ook al krijgen jullie veel buitenlands succes, please vergeet Vlaanderen nooit! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 
Ludwig De Taeye  
Dilbeek (Belgium)  
 
'k Heb van jullie concert genoten (AB). Jullie hebben er een nieuwe grote fan bij. 't Was een leuke avond. 
Zeker tot een volgend concert.!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 
Frits Dumortier  
Gent (Belgium)  
 
Ik heb gisteren genoten van jullie optreden in de AB: mooi, mooi, mooi ... Van Doran tot De Ballade van 
Boon: prachtig, wat een ambiance. Een uitverkochte zaal muisstil op de tonen van Tuuli: bangelijk. Jorunn, 
Annelies en Nathalie: jullie hebben een stevig plaatsje in mijn hart veroverd! Dankjewel!  
Ik hoop oprecht dat je ondanks het succes ook even tijd kunt blijven vrijmaken om "dicht" bij de fans blijven. 
Ik zag hoe jullie met een blind meisje praatten en hoe jullie zonder morren die talloze handtekeningen 
plaatsten (ook op mijn CD!). Doe zo voort! :o)) 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 



Lize Caeyers  
Mol-Sluis (Belgium)  
 
Hallo. Ik ben op 29/03/01 gaan kijken naar jullie optreden. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel mooi. 
Gewoon prachtig. Ik vind dat jullie heeeeeeeeeeeel mooi kunnen zingen.  
Groetjes. Lize - Laïs-fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 
Jan en Eleni Vanhengel  
Genk (Belgium)  
 
Beste Jorunn, Nathalie en Annelies (+ groep), eigenlijk zijn mijn vrouwtje en ik nog een beetje aan het 
bekomen van jullie glansprestatie gisteren in de AB. Het was de verplaatsing MEER dan waard en jullie 
hebben bewezen dat jullie op Live-gebied het beste zijn wat er in België rondloopt ( en grote omgeving ?). 
Ook de muzikanten met Fritz en Bart voorop waren in grootse vorm (de anderen ook natuurlijk), en in 
tegenstelling met de commentaar hier op de site vonden wij de vermieuwde versie van Barbagal met de 
Amerikaanse folk-stijl gitaar van Fritz , wel zeer geslaagd. Eigenlijk zijn er voor ons alleen hoogtepunten en 
het enige minpunt is dat het optreden voor ons niet lang genoeg kan duren en dus de tijd te snel vooruit 
gaat. Fijn is ook dat we dankzij jullie nieuwe vrienden bijkrijgen en ook fijn is hoe jullie na elk optreden tijd 
maken voor de fans en (voorlopig)"dichtbij" jullie fans blijven. Indien de populariteit stijgt (en dat verdienen 
jullie zeker), zal dit waarschijlijk wel moeilijker zijn, maar dat begrijpen we. Verder hoop ik dat het C.D.-tje 
wat ik in Annelies haar handen heb gestopt van dienst kan zijn en als er hierover vragen zijn, mag je ons 
natuurlijk altijd contacteren.  
Wij wensen jullie een goede (werk)vakantie en hopen stellig dat we mekaar in de zomer weer kunnen 
ontmoeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 
Wim V.  
Lint (Belgium)  
 
Gisteren in de AB genoten van een bangelijk concert. Bedankt meisjes en doe vooral zo verder. Tot op één 
van jullie volgende optredens. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
30-03-2001 
Mattias  
Leuven (Belgium)  
 
Ben net terug van het optreden van Laïs in de AB in Brussel. Jullie waren fenomenaal... Bedankt voor dit 
mooie optreden! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-03-2001 
Hanne Craeymeersch  
Ieper (Belgium)  
 
Hallo, ik vind jullie site heel tof. Nu weet ik tenminste wie Annelies, Natalie en Jorunn zijn. Ik heb ook 
alletwee jullie cd's en ik vind ze schitterend!!!!!! Hopelijk kan ik ooit een van jullie optredens meemaken, want 
ik denk dat het zéker de moeite waard zou zijn.  
Nog vééééééééééééééle groetjes van Hanne!! 



 
*     *     *     *     * 
 
28-03-2001 
Janneke en Annemieke Boon  
Poortugaal (Netherlands)  
 
Op 16 december zijn mijn dochter en ik bij jullie optreden in De Stoep in Spijkenisse geweest. Bij het eerste 
nummer "Comme au sein de la nuit" kreeg ik al een brok in mijn keel en dat was nog maar het begin! 
Sindsdien moeten we het doen met jullie 2 CD's, die heel veel gedraaid worden. Mijn dochter (14) kent 
inmiddels ook diverse (Franse) teksten uit haar hoofd! In februari jl. hebben wij jullie in "Plankenkoorts" 
gezien. We hopen gauw weer eens een optreden mee te maken. Jammer, dat er in Nederland nog niet zo 
veel aandacht aan jullie wordt besteed, maar wat niet is kan nog komen!  
Heel veel succes met jullie verdere zangloopbaan. Wij kijken uit naar jullie 3e CD.... 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2001 
Sylvie  
Waardamme (Belgium)  
 
Hey, I love Laïs. Al de teksten zijn zo prachtig, echt wel; 't is gewoon nie normaal meer. Merci om m'n leven 
zo op te fleuren!!! Iedereen mag me mailen. Ik kom graag in contact met nieuwe mensen dus aarzel niet!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
27-03-2001 
Rudi, Mol, Tom en Sara Huysmans  
Zoersel (Belgium)  
 
Wij zijn afgelopen zaterdag naar jullie concert in de Rex te Essen komen luisteren en kijken. Prachtig! Onze 
2 bengels Tom (8) en Sara (7) waren erbij en vonden het ook geweldig. Tom stond vlakbij het podium en 
was compleet in de wolken. 't Was niet echt warm in de zaal, totdat jullie er een feest van maakten. (Sara en 
ik hebben nogal eens gedanst!...) Van jullie allerlaatste liedje - zonder versterkers - kreeg ik gewoon 
kippevel. Pure klasse! Wat een verademing tussen al de rotzooi die tegenwoordig via radio en tv op ons 
losgelaten wordt...  
Bedankt voor de heerlijke muziek ... en blijf alsjeblief zo voort doen! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-2001 
Katrien Laureyssens  
Ekeren (Belgium)  
 
Hallo alledrie. Ik vind jullie fantastisch. Als ik jullie cd opzet kan ik er (minstens) 5 keer naar luisteren 
(achtereenvolgens) zonder mij ook maar 1 keer te vervelen. Ik hoop om "ooit eens" naar een concert van 
jullie te kunnen komen samen met Gitte (een vriendin van mij en ook een hevige fan van jullie) of Nathalie en 
Eefje(zelfde opmerking). Verder weet ik niet echt wat schrijven, maar doe alleszins voort zoals jullie bezig 
zijn. Echt bangelijk.  
Veel groetjes, Katrien. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-2001 
Mirjam  
Den Bosch (Netherlands)  



 
Onvoorstelbaar, wat een muziek en wat een stemmen. Heb voor het eerst van jullie gehoord op 4 maart. 
Lang geleden dat ik zo geroerd was. Hoop jullie ooit life te zien... 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-2001 
Daniela Mara Ramiris  
Sao Paulo (Brazil)  
 
Hello great mades. I'm writing to congratulate you girls from the show in Essen. I had really a GREAT TIME 
! It was really nice to listen to the new music written by the De mens and the song Le grand vent and 
specially that you have song Zeven Steken (which in the concert in Roeselare wasn't done).  
And I loved that I could stand and not sit, so I've could danced a lot ... it's almost impossible to listen to your 
music and have to stand still... it was really great.  
Annelies, I forgot to tell you that you had the greetings from a friend from Langemark that knows you, Wim 
from the folksdance... I've told him I wouldn't forget but I did... sorry.  
So ladies, I'm leaving now, and once again thank you for a so funny night !!!!  
xxxjes, Dani 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-2001 
Joke  
Brecht (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoon de MAXXX!!!!!!!! Waarom zijn er niet wat meer concerten? Ik zou wel uren kunnen 
luisteren. Hopelijk komt er snel een nieuwe CD want met al dienen commerciëlen brol schieten jullie er echt 
wel uit. Merci voor alles en doe echt zo voort.  
Een super fan - xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*     *     *     *     * 
 
26-03-2001 
Nikita Aertgeerts  
Muizen (Belgium)  
 
Ik ben naar jullie concert geweest en vind jullie gewoon zalig. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2001 
Liesbeth Wijngaarde en Ton Damen  
Alphen (NB) (Netherlands)  
 
Hallo Lais. Wij waren afgelopen zaterdag getuigen van jullie optreden in de Rex te Essen. Nadat wij jullie al 
eerder hadden gezien in Breda, vinden wij dat jullie je van de allerbeste kant hebben laten horen en zien.  
Wij hebben genoten, en dat grapje over MKZ ten koste van ons, de Nederlanders, zij jullie vergeven.  
Groeten Liesbeth en Ton. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2001 
David Renaud  
Bazoches-Sur-Hoëne (Normandie) (France)  
 



Bonjour. Je vous ai découvert il y a 2 ans, grace à un groupe folklorique Belge, qui a participé à notre festival 
à Alençon. Ils n'écoutaient que vous et comme eux, nous sommes tombés amoureux de vos voix.  
Je vous ai enfin rencontré près de Rennes en janvier dernier et, depuis, l'album Dorothéa n'est pas une 
journée sans charmer nos oreilles. J'attends avec impatience les dates de vos prochains concerts en 
France.  
Au plaisir de vous revoir et de vous réentendre. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2001 
Jeroen aka JP | http://users.bart.nl/~vdweijde  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Vanavond Laïs gezien in de REX in Essen. Voor de vijfde keer deze tournee. Een geweldig concert ! Goed 
geluid en een leuke zaal. Leuk om Laïs eens op 'eigen bodem' te zien en horen spelen. Enfin, was zeer blij 
dat Laïs 'Barbagal' speelde (klonk goed!). Ook 'De Ballade van Boon' en 'Le Grande Vent' waren een leuke 
verrassing. Kortom, weer een avondje genieten van goede muziek en hemelse stemmen.  
Enne Annelies: "Wij Hollanders waren ontsnapt!" 
 
*     *     *     *     * 
 
25-03-2001 
Piero  
Turin (Italy)  
 
I hope LAÏS will come in Italy as soon as possible as I can listen their cool voices in a live concert. YOU'RE 
COOL, GIRLS !!!!!!!!! Ciao. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2001 
An Dendas  
Limburg (Belgium)  
 
Hello!!!!!!! Gellie zijt echt de chickste meiden die er bestaan! Ik meen het, ik heb nog nooit zo'n mooie 
stemmen gehoord! Ik vind uw nieuwe cd zo chick! Elke dag staat die op! Doe zo verder en stop nooit. Ze 
moeten maar eens een voorbeeld nemen aan jullie. Jullie zingen pas echt!  
Groetjes!!!! Anneke - xxxxx - een grote grote grote...fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-03-2001 
Sander van der Veeke  
Rotterdam (Netherlands)  
 
Beste dames van Laïs, jullie liedjes zijn echt super, mooi gezongen, mooi gearrangeerd, alles is er mooi 
aan. Jammer genoeg is er hier in Holland nog niet veel van jullie bekend, en zoek ik me helemaal wezenloos 
naar jullie eerste CD. Toch maar via internet bestellen dus!  
Dorothea draai ik helemaal grijs, wat een prachtplaat. Ik hoop jullie nog vaak te zien in Nederland (Lowlands 
festival het liefst) en op de Nederlandse televisie. Ik wens jullie veel succes, veel geluk en veel liefde toe.  
Groetjes van een Hollandse fan. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-03-2001 
Jos Meijers / mailman42  



Maastricht (Netherlands)  
 
Beste mensen van Laïs, na vergeefs rondgevraagd te hebben, bij o.a. theaterburo's hier in de buurt en Buro 
Pinkpop in Sittard, vraag ik het jullie zelf maar: wanneer zijn jullie in of in de buurt van Maastricht te zien en 
te horen?(¹) Ik reserveer graag een toegangsbewijs.  
 
(¹) Op dit ogenblik zijn er nog geen nieuwe officiële concertdata bekend. Van zodra dit het geval is, wordt de 
concertrubriek aangepast.- mt 
 
*     *     *     *     * 
 
22-03-2001 
Dymphna  
 
 
Hello! 'k Zit in d'examens en 'k heb nie veel tijd maar 'k heb wel de tijd om naar jullie muziek te luisteren, van 
gisteren ben ik dus een mega fan van jullie hé. By the way, Dorothea, Barbagal en 't Smidje zijn zalige 
nummers. Met jullie groep heeft de muziek toch nog een kans, nee echt, zo'n angel-voices!!!! En nikskens 
vals hé, echt nie te doen, ik heb er geen woorden voor!  
'k Heb toch een vraagsken: wanneer komen jullie eens naar de Stadschouwburg in Brugge? Of zijn jullie 
daar al geweest?Zo ja, kom er toch nog maar eens!!!  
In verband met het 15de "lied" op de Laïs-cd kun je misschien voor een volgende keer een verhaal of 
toneelstuk met jullie se 3en erop zetten... Allé ja, met da je toch graag toneel speelt....'t Is ne suggestie hé.  
Muzikale groetjes van Dymphna. Slap wel! (...XXX...)  
 
P.S.Doe maar goe verder zoals da je bezig bent, of misschien nóg beter! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-03-2001 
 
 
 
Komen jullie alsjeblieeeeeft ook op Virus 2001 in Eindhoven eind mei?? Lekker in het zomerse gras liggen 
luisteren... heeeerlijk! Jullie zijn te gek. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2001 
Karen  
Bilzen (Belgium)  
 
Joepie!! Ik ben op 31 maart toevallig in Leuven, en ik zal zeker even binnenspringen in de Fnac om naar 
jullie mini-concert te luisteren! Groetjes (ook aan Lotte:-)) 
 
*     *     *     *     * 
 
20-03-2001 
Shirin Eimermacher  
Gent (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Voor de zoveelste keer zet ik mijn gedachten of vragen in "het Gastenboek". Ik had een klein 
vraagje: waarom kun je de tekst van "Grand Jacques" niet op je scherm krijgen? Ik had hem wel graag eens 
gezien.(¹) Groeten, *** Shirin ***  
 
P.S.willen jullie A.U.B. nog eens optreden in de buurt van Gent???  



 
(¹)Iedereen die teksten van Jacques Brel (zoals "Grand Jacques") op het internet plaatst, riskeert 
gerechtelijke vervolging. Op deze site zul je hem dus tevergeefs zoeken. - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2001 
Anneke  
(Belgium)  
 
Hey. Ik ben een meisje van 17. Ik wil even zeggen dat ik jullie enorm bewonder. Spijtig dat het concert in de 
a.b. is uitverkocht, want ik wilde mijn ouders graag voor hun verjaardag een ticket geven. Volgende keer 
beter. 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2001 
Sandra Delaey en Caroline Collet  
St-Denijs (Belgium)  
 
Jullie muziek is gewoon KEIGOE. iedereen in de klas weet dat wij ongelooflijk fan zijn van jullie en noemen 
ons zelf Laïskindjes! Wij zijn dan ook wreed fier om zo te mogen noemen maar we zouden nog veel meer 
fier zijn moesten we eens bericht krijgen van jullie!!!  
Salukes, van 2 vijftienjarige meiskes uit Kortrijk! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-03-2001 
Ilse Vastiau  
Kapellen (Belgium)  
 
Ik vind het jammer dat jullie logo op deze website veranderd is. Allez, zo erg is dat niet, maar 't vorige was 
toch schoner. Wat wel echt jammer is, is dat het concert in Essen uitverkocht is. Ik had net besloten om, 
ondanks naderende examens(!) te komen luisteren!! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo. Laat mij maar meteen met de deur in huis vallen: naar mijn eigen zeer subjectieve mening valt de 
single Dorothea toch nogal zwak uit hoor. Door de remix is de kracht van de cd-versie volledig verdwenen. 
Het opzwepende obstinate ritme is volledig naar de achtergrond verwezen, en ook de lichte versnelling van 
het geheel komt het lied naar mijn mening zeker niet ten goede. Voeg daarbij nog alle tussenvoegsels en 
het lijkt wel alsof je door een doffe ruit naar de mooie natuur moet kijken. Dames, een oproep van 
mijnentwege: hou die ruiten proper! Geef ons een helder zicht op de schoonheid die jullie voortbrengen! 
Groetjes  
 
P.S. Treden jullie nu nog op in Leuven of niet? Er heerst hier nogal wat twijfel en onzekerheid. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2001 
Jos Meijers  
Maastricht (Netherlands)  



 
Zoals ook al op de WILDBOAR-site geschreven: Laïs kun je niet vaak genoeg horen. Tot 3 maart 2001 had 
ik nog nooit van de groep gehoord, sindsdien kan ik er geen genoeg van krijgen. Al vind ik niet ieder nummer 
gemakkelijk in het gehoor liggen: de groep verveelt nooit! 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2001 
Martijn  
Brugge (Belgium)  
 
Yo Laïs. Wat een prachtige muziek! Maar wanneer kunnen jullie Brugse fans eens genieten van jullie 
muziek? 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2001 
Clarissa Ornelis  
Kluisbergen (Belgium)  
 
Dag Laïs. Ik vind jullie muziek heeeeeel mooi!!! Ik zou heeeeeeel graag een foto van jullie hebben. 
Daaaaaaaag. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2001 
Dorien Pelckmans  
Merksplas (Belgium)  
 
Hoi. Hoewel ik volop in de examens zit wil ik toch even mijn ei kwijt over jullie muziek. Ik vind het echt spijtig 
dat jullie meer en meer kiezen voor extra begeleiding van de instrumenten. A cappela had iets aparts! 
Daarom vind ik de eerste cd ook beter dan de tweede. Maar al deze kritiek buiten beschouwing gelaten, blijf 
ik toch een trouwe fan! Blijf uit de buurt van de commerciële toestanden en blijf gewoon julliezelf!  
Succes!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2001 
;-) Wander van Duin | http://www.cottongreen.com  
Buitenpost (Netherlands)  
 
Hé meiden, leuke homepage! Afgelopen jaar was ik (voor het eerst) op het Dranouter festival. De "disco" 
draaide tot in de kleine uurtjes, en de muziek was tot elke uithoek van de camping te horen. In slaap vallen 
was dus lastig. En steeds als ik bijna onder zeil was hoorde ik een nummer waardoor ik meteen klaar 
wakker was en finaal de tent uit swingde. Ik kwam er veel later (via internet) achter dat dat "'t Smidje" was.  
Treden jullie dit jaar weer op in Dranouter? Groetjes uit Friesland (in het hoge noorden van Nederland).  
 
P.S. Bezoek onze band eens op hogervermelde URL 
 
*     *     *     *     * 
 
18-03-2001 
Pieter Lammens  
Gent (Belgium)  
 
Hoe durven jullie na de gewone CD een CD met bonustracks uit te geven. Moeten de fans nu ook die CD 



kopen om die vier bonustracks te hebben na de gewone Cd te hebben gekocht. Ik denk dat ik ze maar 
gewoon van Napster haal !!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2001 
Marie Marrannes  
Koksijde (Belgium)  
 
Hey. Ik wou gewoon zeggen dat jullie optreden in het casino van Koksijde gewoon super was. En jullie 2de 
CD vind ik zelf nog beter dan de eerste. Ik verlang al naar jullie volgende CD's.  
Gewoon nog 1 vraagje: kunnen jullie misschien niet eens de vertaling geven van de liedjes die niet in het 
Vlaams zijn geschreven, want ik vraag mij toch wel af wat daar instaat? 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2001 
Dyonne  
Limburg (Netherlands)  
 
Ik keek naar het programma "Reiziger in muziek" van Han Reiziger op zondagochtend en ik had een 
enorme kater van de vorige avond. Toen ik Laïs hoorde was ik op slag van mijn hoofdpijn af. Wat een 
geweldig geluid! Ik hoop dat ik jullie nog eens live kan bewonderen en dat er snel nog een vervolg op 
Dorothea komt. Ga alstublieft nog heel lang zo door!  
Groeten van iemand die eigenlijk alleen van Hele Harde Rock houdt, maar nu voorgoed verslaafd is aan 
Laïs. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-03-2001 
Marijke  
(Netherlands)  
 
Zo voel je Lais.  
 
De stem voert me weg ik ben alleen,  
op weg naaar een andere wereld,  
naar het heden of verleden,  
met alleen muziek om mij heen.  
 
Omdat de muziek mij voelt,  
zij voelt mij van binnen.  
 
De noten, de melodie, ik ben verdwaald,  
verdwaald in het donker in het licht,  
in de schaduw waar de stem mij haalt. 
 
*     *     *     *     * 
 
16-03-2001 
Dirk Viroux  
Nieuwkerken-Waas (Belgium)  
 
Wanneer zal jullie volgende niet-uitverkochte concert zijn in België? Zal er ook ooit wel eens een optreden 
zijn in de namiddag voor onze dochtertjes van bijna 7 en 4 jaar ? Dank u. 
 



*     *     *     *     * 
 
15-03-2001 
Jeroen Odijk  
Den Haag (Netherlands)  
 
Hallo meiden van Lais. Als fan van jullie en jullie muziek heb ik een luistertip. Het betreft een cd van drie 
Noorse meiden genaamd 'Tiriltunga' met de titel 'Det ae tungvint fri'. Dit is een cd uit 1992 en erg 
interessant. Luister vooral dan naar het nummer 'Sven Svane', prachtig 3-stemmig gezongen maar voor mij 
een raadsel hoe ze dit doen. Ik heb trouwens onwijs genoten van jullie optreden, uitgezonden door Canvas. 
Ik heb die band al drie keer gezien en die week kon niet meer stuk (hoewel het hier aldoor regende)!!  
Succes met jullie zoektocht naar meer van die prachtige muziek! 
 
*     *     *     *     * 
 
15-03-2001 
Elias Baudouin  
Antwerpen (Belgium)  
 
Ik ben Elias en ik ben 8 jaar ik hou hEEEEEEEEEEEEEEl erg veel van jullie. Ik heb julie ook al een tekening 
gegeven op een levende lijven: voor Jorunn Nathalie & Annelies. Daaaag 
 
*     *     *     *     * 
 
15-03-2001 
Johan Legemaate  
Alem (Netherlands)  
 
Beste dames van Lais, jullie maken fantastische muziek. Zowel de zang, het repertoire als de 
arrangementen van de nummers op jullie beide cd's vind ik zeer de moeite waard. Bovendien is het prima 
dat jullie succes ook weer een impuls geeft aan de folk music als zodanig. Dat gaat - als we terugkijken op 
de laatste 20/30 jaar- met golven, en het werd hoog tijd dat er weer een golf kwam. Mede dankzij jullie dus. 
Luisterend naar jullie 2 cd's lijkt het erop dat jullie met gemak nummers vinden, maken en/of aanpassen. Er 
is vast al een omvangrijke collectie voorhanden, ook voor toekomstige optredens en cd's. Als ik hoor hoe 
jullie met muziek omgaan lijkt het me zeer de moeite waard als Laïs zich af en toe ook zou wagen aan een 
bewerking van nummers uit de Nederlands/Vlaams/Franse folk-historie uit het eind van de jaren 70/begin 
jaren 80.  
 
Een paar suggesties:  
- Marions les roses (FR, Malicorne, met de jullie bekende Gabriel Yacoub, 1975);  
- Le prince d'orange (FR, LP/CD 'Malicorne en concert', 1978);  
- Gekwetst ben ik van binnen (BE, de LP 'Rum 3', van RUM, de groep met Vera Coomans, 1975);  
- Island (BE, LP 'Hinkelen' van RUM, 1978);  
- La fille d'usine (FR, LP 'La saisons des amours' van La Bamboche, 1978);  
- Drie zusters (NL, van de LP 'Tegen wind' van Wolverlei, 1980).  
 
Enfin, waarschijnlijk hebben jullie helemaal niet de behoefte om (veel) te coveren, maar de gedachte aan 
een Laïs-bewerking van de bovengenoemde nummers zou mij zeer aanspreken. Maar ook zonder dat: veel 
waardering voor jullie muziek. Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-03-2001 
Sarah  
Bilzen (Belgium)  
 



Ik ben verslaafd aan "Dorothea". En live zijn jullie helemaal adembenemend !! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-03-2001 
Daniela Mara Ramiris  
Sao Paulo (Brazil)  
 
Hola. Estive em fevereiro no seu concerto em Roeselare e agora aguardo anciosamente mais 10 dias para 
estar em Essen !! Gostaria de parabenizalos pelo site que a cada dia esta melhor e tambem agradecer pelo 
concerto na Canvas que gravei e assisto todos os dias. Até dia 24 de março !!  
(Hello. I was in Your show in Roeselare, in the beginning of February and it was fantastic, and now I am 
waiting anxiously for the next concert in Essen, wich i will go too.  
I would also like to say congratulations for the site, and also for the new special edition from the CD 
Dorothea, and of course for the show in Canvas, wich I recorded and watch it every single day... thank you 
guys, and see you 24th March in Essen !!)  
Dani 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2001 
Dennis van Ravenswaaij  
Maarsbergen (Netherlands)  
 
Dames, afgelopen weekend heb ik jullie 2e CD gekocht en die vind ik nog beter dan jullie debuut. Op zoek 
naar jullie concertagenda ben ik nieuwsgierig op deze site gaan kijken en na het lezen van de commentaren 
zijn mijn verwachtingen alleen maar groter geworden. Wanneer komen jullie weer naar Nederland? Groet. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2001 
Sander Goudswaard  
Nijmegen (Netherlands)  
 
Bij deze wil ik even laten weten dat ik Laïs een fantastische formatie vind. Mijn vraag is of ik ergens een 
langere concertagenda kan vinden.(¹) Zodat ik kan kijken wanneer ik een optreden kan bezoeken.  
Verder wilde ik graag weten of jullie ooit van Fungus hebben gehoord. Een Nederlandse folkband uit de 
jaren zeventig (hitsingle "Al die willen de kaapren varen"). Zo niet dan zou ik aanraden om het eens te 
beluisteren! Tot op het podium!  
 
(¹) Neen. Dit zijn op 't ogenblik alle officiële concertdata van Laïs - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
13-03-2001 
Elías Jil Cid  
Madrid (Spain)  
 
Muchas gracias por vuestras música, a ver si os pasáis por aquí a cantar.  
(thank you for your music, could be better if you would play here). 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2001 
Charlotte Wilms  
Leuven (Belgium)  



 
HEEEEEEEEEEEEEEEEEY. Kei cool zo een groepke me 5 ! Enik vin dus persoonlijk da lieke van 't Smidje 
het beste!! Echt waar en daar hebben de ander groep ook op gedanst opt optreden en da was kei fijn!  
Allé byebye - en mail trug he 
 
*     *     *     *     * 
 
12-03-2001 
Pieter Baets  
Deinze (Belgium)  
 
Oh my god!!!!!!!!!!!! 'k Heb het gevoel da 'k 'k wee nie hoeveel gemist heb met het niet zien van jullie optreden 
op Canvas. 'k Ben nu 15 jaar en door m'n jonge leventje heb ik nog nooit een live-optreden gezien van jullie. 
Ik was nochtans op het juiste moment in Canada, Calgary waar jullie op een folkfestival zouden optreden 
maar ik kreeg te horen dat jullie concert gecancelled was. Ik luister nochtans al bijna 2 jaar naar de prachtige 
muziek die jullie zingen.  
Proficiat met de tweede cd, hij is echt de max!!! Maar hou de extra-nummers alsjeblieft!!!!! in't vervolg voor 
de eerste pressing. Morgen doe ik een bespreking over jullie in de les MO. Duim voor mij!!!!!!!! Kom 
alsjeblieft nog ne keer naar Gent, of beter nog naar Deinze, in de Brielpoort! Want nu lopen jullie alsmaar 
verder weg van hier.  
Nog veel succes met jullie zalige muziek!!!!!  
Groetjes en dikke kus. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2001 
Lien en Joke Huwels  
Brecht (Belgium)  
 
We vinden jullie muziek heel mooi en origineel. Samen met vriendinnen 'coveren' we jullie liedjes en we 
leren er veel van bij. Het optreden van 'Plankenkoorts' op Canvas was zeer sfeervol en mooi gebracht. We 
kijken al uit naar de volgende CD.  
Liefs van Lien en Joke Huwels. 
 
*     *     *     *     * 
 
11-03-2001 
Karen Crommen  
Bilzen (Belgium)  
 
Ik wou gewoon even vertellen dat ik jullie gezien heb in Saint-Chartier in Frankrijk en dat jullie optraden op 
zo'n mini podiummeke en 2 of 3 jaar later zag ik jullie op Dranouter in zo'n gigantische tent. Ik ben pas 16 en 
jullie lagen toen ook op onze camping in Frankrijk. Nog veel plezier en succes en blijf het met plezier doen, 
dan zullen jullie echt ver geraken.  
Ik was op zoek naar de tekst "Grand Jacques" omdat ik mijn eindwerk van Frans daarover doe, maar de 
tekst staat niet op de cd en ik vind ze ook niet op het internet.  
Veel groetjes en knuffels. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2001 
Stef Maricou  
Vlamertinge (Belgium)  
 
Nog geen enkel live optreden gezien, maar indien in de buurt kom ik zien.De concerten op TMF & Canvas 
vond ik schitterend. Muziek doet soms aan "Le Mystère des Voix Bulgares" denken. Nooit gedacht dat 



"folk", in de brede zin v/h woord dan, de mensenmassa zou boeien. Chapeau! En doe zo verder.  
Veel succes toegewenst. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2001 
Luc Suttels  
Zaventem (Belgium)  
 
Meisjes, jullie zijn echt de top. Ik herondekte jullie op Canvas en laat jullie niet meer los. Doe zo voort. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2001 
Lien | http://aslpage.com/lieneke  
Schellebelle (Belgium)  
 
Hey hey Lais. Wil even kwijt dat jullie prachtig zingen. Ik heb jullie muziek een paar maanden geleden leren 
kennen en ik was er meteen weg van. De cd Dorothea is momenteel aan het spelen en ik ben er echt weg 
van. De vorige cd zal ik ook nog eens moeten aanschaffen. Ik hoop dat jullie ook eens vlug in de buurt van 
Gent (Wetteren of Wichelen) misschien komen optreden.  
Nog veel succes verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-03-2001 
Valérie  
 
 
Jullie zijn gewoon heeeeeeeeel goed!!!  
Ik ben nooit zo voor folk geweest, maar voor jullie liedjes maak ik graag een uitzondering! Stop nooit!  
Knuffels, Valérie xxx  
*     *     *     *     * 
 
09-03-2001 
Ingrid  
Nijlen (Belgium)  
 
Hallo Laïs,  
Ik heb zaterdag met spanning de hele avond uitgekeken naar "Plankenkoorts" en ik heb nu zo ongeveer een 
idee van wat ik live gemist heb.  
Jullie zijn werkelijk uniek en brengen de meest fantastische muziek. De mooie commentaren komen dan 
ook niet uit de lucht vallen. Ik kan dus alleen maar voor de zoveelste keer in herhaling vallen, blijf jezelf, doe 
verder zoals jullie bezig zijn!!!! Jullie gaan het nog ver brengen! En dat is jullie van harte gegund!!  
Groetjes van 6 grote fans. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2001 
Stef Maes  
(Belgium)  
 
Helaba. Ja somige kunne da nie geloven da kik veu ellieje muziek zen omdak kik ok normaal nor metal enzo 
luistert ma ik vin Laïs bangelijk goe. Wanneer kunde die liekes van ellieje nieuwe cd beluisteren? Allé 
sloderkes.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....  



Stuurt is ne keer ne mail nor mij as ge wild. Merci. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2001 
Carina  
 
 
Hallo Laïs. Ik zat zaterdag te zappen en kwam zo uit bij een concert op BRT. Ben blijven hangen want het 
was een fantastisch concert. Wat een stemmen, wat een muziek.  
Zondag was het koopdag bij ons en ik ben dan ook meteen de cd Dorothea gaan kopen. Is inmiddels bijna 
grijs gedraaid.  
Jullie hebben er een fan bij!!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-03-2001 
Tine Rommelaere  
Ieper (Belgium)  
 
Laïs is prachtige muziek. Hopelijk houden jullie niet snel op. Ik zou graag hebben dat jullie nog eens naar het 
Folkfestival van Dranouter komen of een optreden geven in Ieper. Jullie zijn echt goed. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Ann  
Genk (Belgium)  
 
Eerst en vooral wil ik u een dikke proficiat wensen met jullie muziek! Ik leerde ze kennen een paar jaar 
geleden, toen ik op kamp ging met de CM. En vorig jaar april heb ik uiteindelijk jullie (eerste) CD gekocht. Ik 
vind ze echt knap, vooral de a capella nummers!!  
Samen met 5 andere meisjes had ik op onze 6e jaars-proclamatie vorig jaar 'In this heart' (3stemmig) 
gezongen. Ik moet zeggen, het was muisstil, zo sloeg het aan!!  
En de 2e CD was natuurlijk ook een juweeltje. Dat er zo nog veel mogen volgen!!!  
En zoals mijn schatteke Geert het al eerder zei (2/3): Kom AUB naar Pukkelpop! Limburg houdt van jullie!! 
Veel groetjes en natuurlijk nog heel veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Shirin Eimermacher  
Gent (Belgium)  
 
Hoi, ik had gewoon eens zin om te schrijven, maar treden jullie nog eens in de buurt van Gent op? Ik heb 
gekeken in jullie site maar niets gevonden!!!  
Groeten, Shirintje *** 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Jeroen VdM  
Bellegem (Belgium)  
 
Hoi Laïs. Ik ken jullie reeds van jullie debut, maar sedert "Dorothea" ben ik echt wel een fan geworden! Er 
staan daar enkele prachtige nummers op! Voort doen zo! Hoewel ik hoofdzakelijk naar metal luister hebben 



jullie mij toch kunnen bekoren met deze cd! 't Is toch raar dat die limited edition pas later uitkomt! De fans 
van het eerste uur zijn er dus een beetje aan voor de moeite, nu 't zal wel de firma zijn en niet jullie! Ik moet 
jullie performance van in "Plankenkoorts" nog bekijken en na wat ik er hier al over gelezen heb zal het wel 
best de moeite zijn! Veel groeten en succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Marc van Beek | http://www.bloemencorsozundert.nl  
Zundert (Netherlands)  
 
Zat zaterdag tv te kijken en zapte naar de BRT en zag Plankenkoorts.... Wow! Geweldig! Ik had nog nooit 
van Laïs gehoord. Ben maandag gelijk de cd Dorothea gaan halen tig x gedraaid en heb nog maar een 
conclusie: waarom heb ik dit niet eerder ontdekt. Echt super!! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Hanneke (Monétoille)  
Tilburg (Netherlands)  
 
Ik heb jullie 20 december in het Chasse-theater in Breda gezien en het was echt het mooiste concert dat ik 
ooit gezien heb. Ik zat midden in mijn tentamenperiode en ben blij dat ik gegaan ben! Een betere 
ontspanning bestaat niet!  
Tja...ik zou toch ook graag willen dat ik mooi kon zingen... Maar goed ik kan wel mooi naar de muziek 
luisteren! Veel succes verder en ik hoop jullie nog eens te zien! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Peter John Müller  
Engelburg (Switzerland)  
 
Hello Girls! I'm a classical and early jazz and folk composer/guitarist from New York City who has been living 
in Switzerland since 1970. I met up last year with a friend of mine in Belgium who told me I should take a 
listen into your first CD, (&#8220;Dorothea&#8221; wasn&#8217;t released yet), as I might like it. I am more 
than just surprised, to say the least. The variety of material, the vocal interpretation, the natural blending 
harmonies and not to forget the musicians behind all this are absolutely superb. You have taken on some 
pretty difficult material, including the tunes you didn&#8217;t write, and have turned them into an exquisite 
sound that&#8217;s all your own. I don&#8217;t remember being so fascinated from a debut CD since the 
Finnish group Värttinä put out their fourth CD, &#8220;Seleniko&#8221; some years ago (please listen to it 
if you haven&#8217;t yet.) There are some very daring female vocals in that group! The old Karelian folk 
song Kylä Vuotti Uutta Kuuta (&#8220;The Town Is Waiting For The New Moon&#8221;) from that CD will 
absolutely blow you away; it&#8217;s that beautiful!  
As I had also studied middle-age music and madrigals for quite some time, I also see that you treat the older 
material with a lot of respect. As I said, the CD is perfect, absolutely perfect.  
I have recently purchased &#8220;Dorothea&#8221;, as well, and am just as happy with it as I was with the 
first offering. Once again, you stretch the boundries of traditional and modern music to produce a sound that 
is instantly recognizable, even though it draws from so many different sources. It is amazing how well your 
voices blend together.  
I have had the pleasure (well, SOMETIMES it was a pleasure&#8230;) of meeting many of the 
&#8220;bigger names&#8221; in the music business, as I took care of the international stars at many open 
air festivals here and more times than not, I was disappointed with both the live performances of many of 
them, not to mention their sometimes &#8220;strange&#8221; behavior backstage (you know, the usual 
sex, drugs and alcohol&#8230;&#8230;)  
Amongst the many I&#8217;ve met was also Emmylou, who payed you a very nice compliment on your 



music that I am sure she meant VERY sincerely, as she is still one of the few beautiful people left in the mad 
world that has become &#8220;Music Row&#8221; in Nashville. It&#8217;s a compliment you can be 
readily proud of and I agree with her. I hope when we get to Heaven one day (if we&#8217;re good 
enough&#8230;!) yours will be the voices we hear up there.  
Please stay good friends and keep bringing out the music. It would be a great favor to today&#8217;s stale 
music industry if we could one day look back at a collection of 20 or 30 CD&#8217;s from you to pick from!  
If I, as an old dog in the music world, can give you two tips: Firstly, don&#8217;t forget where you&#8217;re 
coming from, because that way, you won&#8217;t lose direction of where you&#8217;re going to and, 
secondly, remember, the singer serves the song, not the other way around. We vocalists are the vehicles 
that carry the melody, but it&#8217;s the melody that the people will remember and take home with them. 
Do the songs good justice. In other words, just keep on doing what you&#8217;re doing right now!  
Congratulations also to a new and visitor-friendly website with lots of interesting infos. You will be pleased to 
know that the people I&#8217;ve presented your music to have all been jumping on my back and asking me 
who that is. I have a feeling that Laïs could become a very-well known name in the near future! As for me, I 
would love to write a three-part madrigal for you ANY DAY!  
Thanks for the sweet music. Love & a big kiss to all three of you &#8211; would love hearing from you if and 
when you have the time. Groetjes van Zwitserland.  
 
P.S. I decided to write to you in my mother tongue English, as I don&#8217;t find Swiss-German all that 
pretty and I&#8217;m afraid you might have terrible problems deciphering the little Flemish that I CAN 
speak! Sorry&#8230;.! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Bert Jurgens, Liselotte en Frederique  
Ven-Zelderheide (Netherlands)  
 
Lieve dames en heren van Lais, dank voor jullie optreden op de BRT. We hebben ervan genoten en meteen 
de nieuwe CD gekocht. Die wordt dus nu grijs gedraaid door mijn beide dochters (van 6 en 4 jaar)... Ze 
zingen al bijna alle liedjes mee. 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Annemiek  
Terneuzen (Netherlands)  
 
Hee meiden. Even zeggen dat jullie echt tof zijn, en ik hoop echt dat jullie dit jaar eens richting Lowlands 
komen... 
 
*     *     *     *     * 
 
08-03-2001 
Frederik  
Zuienkerke (Belgium)  
 
Hallo. Ik vind jullie muziek gewoon schitterend. Normaal luister ik naar hardere muziek zoals Metallica maar 
toen ik jullie muziek hoorde was ik meteen verkocht.  
Proficiat en blijf zo doorgaan zou ik zeggen.  
Veel succes nog. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-03-2001 
Karen Poesen  



Bilzen (Belgium)  
 
Ook ik heb zaterdag naar Plankenkoorts gekeken, en ik vond het echt heel goed! Blijf zo doordoen! Jammer 
genoeg zijn de concerten in Essen en in de AB uitverkocht, want na Tongeren heb ik de smaak te pakken, 
en wil ik jullie graag nog eens live aan het werk zien! Maar hopelijk kan dat binnenkort weer.  
Komt Laïs eigenlijk ook naar 1 van de zomerfestivals? Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2001 
Treeske Vanhaeren  
Bilzen (Belgium)  
 
Alo! Ik ken jullie muziek nog niet zo heel lang, maar ik moet zeggen: fantastisch. Het is weer eens wat 
anders als de dagelijkse muziek.  
Vooral zo verder doen!!! Nog veel succes! ! ! Groetjes uit Limburg. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-03-2001 
Jorijn  
(Belgium)  
 
Machtig! Mega mooie muziek! Naar jullie concert op tv (in Plankenkoorts) gekeken, tof jong! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2001 
Raf Porto Carrero  
Freiburg (Germany)  
 
Wees gegroet Laïs. Ben weliswaar nog nooit op 1 van jullie concerten geweest...en heb jullie muziek 
eigenlijk ook maar net leren kennen... niet slecht... Moesten jullie eens een concert hebben in 
(Zuid-)Duitsland of Zwitserland... zal ik wel voorbij komen. Eens gedacht aan een nieuwsbrief ?(¹) Zo'n jong, 
vrouwelijk, Engels violistengroepje Bond hebben dat ook... weet men precies wanneer jullie waar/wanneer 
concert, optredens e.d. hebben...  
Allez, Jorunn, Annelies en Nathalie, de groeten uit Duitsland van Raf PC...  
 
(¹) Een ongeveer wekelijkse nieuwsbrief verschijnt in de Laïs-mailinglijst. Voor gratis inschrijving, zie de 
mailinglijstrubriek op de Nieuwsbladzijde - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2001 
Mats  
 
 
Dag Laïs, ik heb jullie afgelopen zaterdag voor het eerst via Ketnet mogen ontmoeten. Ik was gelijk 
verkocht! Geweldige muziek, leuk concept, geweldige dames! Ik heb meteen jullie cd's besteld. Jammer dat 
de op 5 maart uitkomende cd 4 nummers extra heeft. Veel succes in de toekomst, jullie zijn kanjers! 
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2001 
Ferry Scharn  



Utrecht (Netherlands)  
 
Hey meiden, Ook de echte metalfan krijgen jullie op de knieën hoor. Laïs rules. Maar natuurlijk heb ik die 
uitzending van 3 maart gemist. Kan iemand ook mij aan deze uitzending op videotape helpen? Bij voorbaat 
dank. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-03-2001 
Wim Philips  
Gent (Belgium)  
 
Zaterdagavond al zappend op canvas geraakt en blijven plakken. Vandaag, maandag direct naar de CD 
winkel gecrosst en de twee Cd's gekocht die daar lagen. Beiden pareltjes, er wordt nu al volop uitgekeken 
naar de volgende. Blijven doordoen, zo. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Joost  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Hé Laïs, (en fans). Zaterdagavond (3 maart) heb ik mezelf in de laatste 15 minuten van "Plankenkoorts" 
gezapt. Nog niet eerder had ik van jullie gehoord en nog nimmer was ik zo aangenaam verrast. Direct heb ik 
de Video aangezet. Die laatste 15 minuten heb ik die nacht nog zeker 10x afgespeeld. De volgende dag ben 
ik meteen naar de platenwinkel gegaan. Ik zou graag de hele aflevering nog eens zien. Wordt deze nog 
herhaald of kan iemand mij aan een video helpen???? Bedankt. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Dames, dames, dames toch, waar gaat dat toch naartoe? Ik vind het echt wel heel leuk dat jullie een 
speciale gelimiteerde versie van Dorothea uitbrengen, maar jullie platenmaatschappij neemt hier wel jullie 
échte fans in het ootje. Deze stonden namelijk net zoals ik al enkele dagen voor het verschijnen van 
Dorothea te zagen aan de oren van de verkopers waar die CD bleef en hebben ze dan ook meteen gekocht. 
Waarom geven jullie niet aan die échte fans een extraatje, door de allereerste persing van een paar 
live-nummers te voorzien ipv achteraf de niet-eens-half-overtuigden nog over de streep proberen te trekken. 
Ik kan er inkomen dat de platenmaatschappij enkel aan haar geld denkt, maar iedere rechtgeaarde fan heeft 
het hier zeer moeilijk mee. Dus, misschien enkele ideetjes voor de toekomst: maxi-singles met extra 
live-nummers en een extraatje bij de eerst persing van de volgende CD, waar ik nu al naar uitkijk. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Joris Wallaert  
Mechelen (Belgium)  
 
Een berichtje voor Bart Denolf.  
Hoi Bart. Gisteren (3/3/01) na het genieten van het concert in A'pen uitgezonden door Canvas werden de 
bandleden voorgesteld and guess what? Jeps bart leeft nog en amuseert zich nog steeds voluit (hoop ik dan 
toch) met muziek. Na Jaren no contact dan toch weer een spoor. Door de jaren een aantal andere muziek 
en podiumbeesten tegen het lijf gelopen die je kenden, maar geen concrete aanknopingspunten. Wellicht 
lukt het via deze weg wel. Laat iets van je horen. 



 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Lais fan  
 
 
Jullie zijn geweldig!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Lien  
Lint (Belgium)  
 
Ik vind het nen kei goeie groep. Echt waar. Ik hoop da ze nog lang blijven bestaan. En dat ze nog goeie 
muziek maken.  
Veel groetjes, Lien XXX.  
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Anja van der Meulen en Frits Broekema  
Groningen (Netherlands)  
 
Geachte meiskes van LAIS, wij hebben jullie gezien en vooral gehoord in "Plankenkoorts" (3/3/01) en we 
waren meteen verk(n)ocht!!!! We hebben meteen jullie CD's aangeschaft.  
Wat een prachtige, zuivere en strakke samenzang!! Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Lies Jokaby  
Diest (Belgium)  
 
Hallo, ik ben Lies. Gelle zingt echt kei schoon tzijn ook wel grappige liekes zenne!! Maar waar haalt gelle ulle 
teksten ik zou da graag weten... Want ik zen e bike jaloers!!!! Wilt ge da a.u.b. doorsturen naar 
naaktebosneger@hotmail.com. Dan kan ik ook es lieke maken en opdragen aan ulle!!!!!  
..........SLUKESZ..........LIESJEPIESJE!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Evelien Desmet  
Torhout (Belgium)  
 
JULLIE ZIJN EEN MEGA MACHTIGE SUPER DELUXE MEISJESGROEP. EENTJE DIE EEN PLAATJE 
OP MTV MOET KRIJGEN.  
***** GROETJES, EEN MEGA FAN EVELIEN ****** 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Hans Cools  
Den Haag (Netherlands)  
 



Lieve Dames, veel dank om jullie prachtige muziek! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Sam Dewaele | http://www.iscipbena.com  
Waregem (Belgium)  
 
Dag Laïs. Eigenlijk vraag ik me af of jullie 3 dit ook lezen. Waarschijnlijk krijgen jullie dit nooit te zien. Maar 
hopelijk deze keer wel.  
Ik heb Laïs ongeveer zo'n 4 jaar geleden leren kennen. Ik hoorde jullie dan nauwelijks. Maar vanaf vandaag 
zijn wij trots jullie te hebben. Ik ben een fervente meezinger van jullie en toen ik jullie laatste cd gekocht had, 
zo'n 2 à 3 maand geleden, - als het al niet vroeger was - heb ik pas de cd stopgezet tot ik alle liedjes uit het 
hoofd kon meezingen. Ikzelf sta bekend in school voor de grootste tekstkenner van Laïs, want iedere dag 
zing ik liedjes van jullie. Ik vind het gewoon schitterend, die liedjes.  
Nu heb ik wel 1 vraag: waarom zingen jullie altijd over meisjes? Waarom niet eens over jongens? Ik ben van 
het mannelijk geslacht en over ons bestaan er toffe liederen. Maar allee zeker zo verder doen. Ik hou van 
jullie en jullie zangtalent.  
 
P.S. Canvas - gewoonweg zalig. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Sabrina  
Silvolde (Netherlands)  
 
Hoi Laïs!!! Ik heb gisteren jullie concert op ketnet gezien. Was natuuurlijk weer even goed als alle keren die 
ik in het echt heb gezien!!! Ga zo door. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Tom | http://www.belgica.com/pattyn  
Waregem (Belgium)  
 
Hallo Laïs. Het is niet zo mijn gewoonte om in gastenboeken te tekenen, maar voor jullie 3 doe ik graag een 
uitzonderingetje! Gisterenavond een optreden van jullie gezien op Canvas, en ik vond het gewoon 
adembenemend!! Die stemmen van jullie dragen je gewoon mee, dit is wat muziek gewoon moet zijn/doen. 
Voor gisterenavond had ik mij nog niet zo veel naar jullie genre aangetrokken gevoeld, maar nu ben ik 
gebeten door de microbe! Ik ga mij maandag jullie CD gaan aanschaffen, en een concertje zal ik zeker ook 
wel eens meepikken in de nabije toekomst.  
Al wat ik kan zeggen is : Meisjes blijf vooral zoals je bent want jullie eenvoud in combinatie met schoonheid 
en prachtige samenzang daar boven op is gewoon perfect!! Ik voel me trots dat we zulk talent in ons landje 
hebben rondlopen!! Nog veel succes verder... 
 
*     *     *     *     * 
 
04-03-2001 
Carlos  
León (Spain)  
 
Busco la Portada de Dorothea. 
 
*     *     *     *     * 
 



25-02-2001 
Marieke vd Lustgraaf  
(Netherlands)  
 
Ik zag jullie voor het eerst op tv bij een programma op Nederland drie geloof ik. Het was "Reiziger in 
Muziek". Jullie deden daar een optreden en ik was meteen verkocht. Jullie kondigden daar jullie nieuwe cd 
aan, dat heb ik meteen maar even in de gaten gehouden.  
Ik vind jullie echt helemaal top. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2001 
Cindy Van Calenberg | http://users.pandora.be/alex.cindy  
Wetteren (Belgium)  
 
Hallo. Mijn naam is Cindy, 21 jaar jong en ik ben kleuterleidster van beroep. Graag zou ik jullie willen 
feliciteren met jullie prestatie. Ik vind het gewoon fantastisch wat jullie doen. Dagelijks luister ik naar jullie 
cd's. Zelfs in de auto ligt jullie cd die ik regelmatig opleg. Ik zet hem dan meestal "vollenbak". Enkele weken 
geleden heb ik jullie live gezien in "de Singel" te A'pen (Aperitiefconcert Standaard). Ik zat toen gewoon aan 
mijn stoel genageld. Echt prachtig. Ik heb daarna (op receptie) ook enkele minuten met Annelies gepraat. 
Toen kon mijn geluk echt niet op. En natuurlijk toen we naar huis reden zette ik jullie cd (Dorothea) vollenbak 
en maar meezingen (Tot grote spijt van mijn vriend).  
En weet je wat mijn grootste wens is? Eens samen met jullie op het podium staan. Waarschijnlijk zal dit er 
nooit van komen (hoewel ik tamelijk goed zing, 'k heb vijf jaar muziekschool achter de rug, speel piano en 
dwarsfluit en op school moest ik steeds zingen als er iets te doen was: bv.op schoolfeest, in missen en zelfs 
in een juf haar trouwmis), maar ik mag toch blijven dromen hé? Dus... als jullie ooit een vierde persoon 
zoeken, jullie weten me te vinden hé. Dan zou ik heel graag de auditie meedoen.  
Tot slot heb ik nog één vraagje: Hoeveel kost het om jullie te vragen voor een optreden?(¹) En zingen jullie 
ook trouwmissen en wat vragen jullie hier voor?(¹) Ik ben echt geïnteresseerd. Laat aub iets van jullie horen.  
 
(¹)Voor boeking en management van Laïs dien je contact op te nemen met mevr. Purnelle, de manager van 
Laïs. 
 
*     *     *     *     * 
 
25-02-2001 
Angela  
Balen (Belgium)  
 
Fantastisch hoe jullie stemmen samenklinken! Jammer dat ik niet naar Geel kan gaan ... had jullie wel graag 
eens live gehoord. Volgend keer beter! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2001 
Lotte Bogaerts  
Rillaar (Belgium)  
 
He, ik kwam vandaag in Leuven in de Fnac aan en toen kreeg ik te horen dat het concert is uitgesteld 
wegens ziekte.Ik vond het kei erg, want ik had me er zo hard op verheugd. Maar ze zeiden dat het concert 
wordt uitgesteld tot 31 Maart. Ik kom dan op 31 Maart terug naar de Fnac, ik kom waarschijnlijk ook naar het 
concert in de AB in Brussel.  
Nog 1 vraagje: wie was er ziek van jullie 3? Alle tot ziens en voor de zieke nog veel beterschap. Tot nog 
eens. 
 
*     *     *     *     * 



 
24-02-2001 
Hidde en Sanne Kiekens  
Vrasene - Sint Niklaas (Belgium)  
 
Allo. Ulder liekes zin wree goe zen. 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2001 
Luc  
 
 
Dag dames. Onlangs ontdekte ik Laïs in de Gentse Fnac tijdens een zoektocht naar een CD van 
ik-weet-niet-meer-wie. Mijn aandacht werd getrokken door drie prachtige en harmonieuze en kristalheldere 
stemmen. Ik kon niet kiezen welke Cd, dus werden het de twee. Mijn favoriet is "In this heart", 'k hoop echter 
iemand te ontmoeten met wie ik dit kan delen. Andere, iets levendigere favorieten zijn "'t Smidje" en "Zeven 
steken". Telkens ik naar buiten kijk, met zicht op De Nieuwe Wandeling - gevangenis, word ik eraan 
herinnerd en daar gaat de Cd voor de zoveelste keer. Op jullie 1ste Cd staat nog een nr 15. Hoe noemt dit, 
waar gaat het over en welke taal is het?(¹) Weten jullie waar ik iets kan bekomen over de groep Cantovivo 
waarvan jullie Barbagal hebben uitgebracht?(²) Wanneer brengen jullie nog eens een bezoekje aan de 
thuishaven Gent? Spijtig genoeg heb ik er jullie optreden gemist.(³)  
Mijn dank voor het lezen van deze (te veel tijdrovende reactie) en een kleine verrassing gegarandeerd bij 
het eerst volgend optreden in Gent voor het beantwoorden van mijn vragensalvo.  
Ladies,  
A lot of success,  
Ignore being commercial,  
Stay who you are.  
 
(¹)Het vijftiende nummer van de debuutcd is de omgekeerde weergave van vijf strofen van '7 Steken'. Zie 
ook de faq-rubriek - mt  
(²)Contavivo-info : http://users.iol.it/brunellaefabio/albertocesa/index1.htm - mt  
(³)Laïs gaf op 10 februari ll. een miniconcert in de Fnac. Er zijn voorlopig geen andere concerten voorzien in 
Gent - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
24-02-2001 
Jan van Haag | http://www.angelfire.com/ne/seebe  
Gaanderen (Netherlands)  
 
Met veel plezier luister ik nog steeds naar jullie tweede cd, hij is beter dan de eerste, die trouwens ook niet 
slecht was, integendeel. Mijn complimenten. Zelf ben ik de zanger van een Nederlandse popgroep, 
genaamd BLAUWE MAANDAG, wij zingen en spelen uitsluitend eigen teksten en muziek. We zijn een 
vijfmans formatie, met luisterliedjes, zelfspot, liefdesliedjes, en stevige rock. Al de leden van de band zijn 50 
jaar of ouder, behalve ondergetekende, ik moet nog 46 jaar worden.  
Om nu weer terug te komen op jullie, ik blijf genieten en hoop een keer bij jullie optreden te mogen zijn. Jullie 
timing en zuiverheid van de klanken is geweldig op de cd. Heel veel succes en tot ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-02-2001 
Willem Liek  
Hoorn (Netherlands)  
 
Laïs is fantastisch als tegenpool van alle techno ect. Laïs is net zo goed als vroeger RUM!!! Graag 



meer.......!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
22-02-2001 
Marc | http://www.ping.be/ml-cmb  
Puurs (Belgium)  
 
Hey Laïs, Ik geniet tenvolle van jullie muziek. Ik heb jullie leren kennen via een vriendin. Haar 
lievelingsnummer was 'In This Heart'. Het werd -wat mij betreft- ons nummer. Maar hoewel zij alom 
aanwezig was in mijn hart bleek het niet wederzijds. Onze wegen kruisen mekaar niet meer, maar 
misschien dat jullie en de muziek van Laïs ons terug bij elkaar kunnen brengen. Muzikale groetjes.  
 
P.S. Ik ben altijd van oordeel geweest dat een cover nooit een origineel kan overtreffen, maar jullie versie 
van 'In This Heart' is sterk, zeer sterk... en wat harmonie betreft zeker beter dan het origineel. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2001 
Jos Stork  
Elburg (Netherlands)  
 
Beste Nathalie, Jorunn en Annelies, op de eerste plaats wil ik jullie heel erg bedanken voor het geweldige 
concert dat jullie gaven op 11 januari in Zwolle. Ik heb genoten en zo gauw ik de kans heb zit ik weer in de 
zaal.  
Ik vond het ook erg leuk om na afloop nog even kort met jullie te praten. Jullie zullen het je niet herinneren, 
maar ik was die avond een van de laatsten die langs kwam om een CD te kopen. Man van 52 met baard, die 
het onder meer geweldig vond toen jullie vertelden met de trein te zijn gekomen en dat je daarom de eerste 
CD niet bij je had.  
Ik heb toen verteld dat ik volledig verkocht was toen ik jullie één keer in de Plantage had gehoord en gezien. 
Werkelijk: ik ging plát voor "Zeven steken". Niet lang daarna had ik de pech te laat binnen te komen bij het 
programma van Han Reiziger. Toen was mij maar een minuutje meer gegund van "De wereld vergaat". 
Maar ik wist toen zeker dat ik een concert van jullie wilde bijwonen.  
En ik had geluk; jullie kwamen naar Zwolle. Het was een geweldige avond. Naast de perfecte muziek heb ik 
zitten genieten van jullie ongedwongen houding, de humor tussen de liedjes in en de pretentieloze omgang 
met het geluid, zonder dat er (letterlijk) een wanklank was. En als ik terugdenk aan de niet versterkte 
allerlaatste toegift, krijg ik weer kippenvel. Fabuleus! Ik vertel het ook overal en prijs jullie muziek bij 
iedereen aan.  
Dorothea is inmiddels (voor zover dat kan) grijs gedraaid en onlangs heb ik jullie eerste plaat ook 
aangeschaft. Die ik minstens net zo goed vind. En de mensen die ik jullie muziek laat horen, zijn allemaal 
enthousiast. Hoewel (te) veel mensen nog nooit van Laïs hebben gehoord. In ieder geval wil ik tot slot 
stellen dat jullie er in Nederland in ieder geval een heel enthousiaste fan bij hebben. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-02-2001 
Anneke Ottevaere  
Oudenaarde (Belgium)  
 
Hoi, ik ben Anneke en ik vind jullie muziek heel erg tof. Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan met zingen. Ik 
volg zelf ook zang en ik zing dagindaguit. Mijn droom is dan ook om later van mijn hobby mijn beroep te 
maken!!  
Tot hoors. 
 
*     *     *     *     * 
 



20-02-2001 
Marc Van Daele  
Aalter (Belgium)  
 
Zoals Toots Tielemans zo graag eens zegt: kiekenvel. Muziek is pas echt als je kippenvel krijgt ... Wel: de 
zaterdag (10 februari) in de Fnac in Gent was het weer zover, amper een half uurtje (veel te kort !) en ik was 
helemaal van de kaart ... Gevreesd dat Laïs na zoveel succes naast hun schoentjes zouden stappen, lopen, 
dansen, ... niets is minder waar: nog steeds staan de meisjes te gibberen op 't podium ! Voldoende om er op 
29 maart in de AB van Brussel ook bij te zijn !! 
Bedankt voor die mooie momenten !! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2001 
Bram  
Gent (Belgium)  
 
Yow de meiskens. Bijzonder leuk concert in Tongeren!!! Ik heb er echt van genoten. Mijn enthousiasme 
werd echter wel getemperd door het omringd zijn door het soort mensen dat met armen gekruist, naar 
achter leunend zit te kijken, en lui en onactief waren als was 't een aquarium met drie goudvissen in waar ze 
naar zitten kijken. Omdat ik het gevoel heb dat jullie er ook zo over dachten, wil ik graag even stellen dat er 
wel degelijk een hele hoop mensen waren die op het puntje van hun stoel zaten, klaar om in volle 
Dranouter-stijl jullie optreden te vieren.  
Mij goed geamuseerd met "Renard & Belette" (mijne favoriet van "Dorothea") en echt kippenvel bij jullie 
afsluiten in de duistere zaal zonder micro.  
See you soon (misschien nog eens Dranouter?)  
 
PS: Annelies, goed dat gij deze week de naam Goldfrapp hebt laten vallen, zo krijgt ze misschien wat meer 
naambekendheid (02/04/2001 in de AB trouwens!!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
20-02-2001 
Johan Willems  
Riemst (Belgium)  
 
Schitterend concert in de Velinx gezien! Ik had nog geen enkel nummer gehoord van de nieuwe CD tot dan. 
Een kennis vertelde me vlak voor het concert dat er een nieuwe CD uit was en dat hij helemaal anders klonk 
dan de eerste en die eerste hoorde ik zo graag. Dus was ik een beetje ongerust maar dat was volkomen 
onterecht.  
De nieuwe liedjes zijn schitterend en ik moet niet de enige geweest zijn die dat zo vond want de dag na het 
concert ben ik dan gaan kijken voor de nieuwe CD en in de eerste 2 CD-winkels in Tongeren waren alle 
exemplaren verkocht. Bij de derde kon ik er nog eentje vinden.  
Vooral niet stoppen met wat jullie bezig zijn! 
 
*     *     *     *     * 
 
19-02-2001 
Karen  
Bilzen (Belgium)  
 
Waaauw, jullie waren echt geweldig in Tongeren! Amai, 'k ben echt onder de indruk! Ik ga zeker nog eens 
naar een concert komen kijken!  
Da-ag, groetjes 
 
*     *     *     *     * 



 
18-02-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo dames. Jullie waren afgelopen zaterdag in Tongeren weer in grote doen. Werkelijk schitterend 
concert!! Alleen jammer dat die Limburgers zo moeilijk van hun stoel af te krijgen waren, maar ja, dat was 
dan weer goed voor een door mij zeer gesmaakte grap van Annelies (en dat ik daar als Brabander voor 
applaudiseerde is dus minder onlogisch dan het leek Annelies). Apropos, toffe 'speciale' versie van 
Barbagal, zo'n toontje of twee lager dan normaal...  
Enfin, wat rest er mij nog meer dan te zeggen doe zo voort en nog veel succes.  
Tot zaterdag in Leuven!  
 
P.S. Wanneer verschijnen er nog eens nieuwe foto's op de site?(¹)  
 
(¹)Van het ogenblik dat Laïs of Virgin nieuwe foto's ter beschikking stelt, worden ze gepubliceerd op de site 
- mt 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2001 
Mattias Van den Abeele  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Ik vind jullie muziek prachtig. Ik hou nu eenmaal van a capella muziek. Ik heb met jullie muziek kennis 
gemaakt op een fuif waar ze 't Smidje draaide. Ik was onmiddelijk verkocht. Ik heb allebei jullie CD's 
gekocht. Hoewel ik de eerste CD beter vind dan de tweede, is de tweede ook heel goed.  
Ik heb wel een vraagje, waar halen jullie die inspiratie en de teksten? 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2001 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Fnac-forum was weer wat anders dan wat we gewend zijn. Eerlijk gezegd hou ik meer van de afwisseling 
met de instrumenten erbij op een gewoon concert. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2001 
Sören Van Hemelrijck, 10 jaar  
Merchtem (Belgium)  
 
Hallo, de eerste CD ken ik uit het hoofd, al weet ik niet waarover de teksten gaan. De tweede ga ik nu ook uit 
het hoofd leren, want die is NOG beter. Vele groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-02-2001 
Steve en Wendy Sleurs-Dalemans  
As (Belgium)  
 
Schitterende nieuwe CD, meiden. Doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 



 
17-02-2001 
Hubert Van Hellemont  
Meise (Belgium)  
 
Laïs, ik ben jouw grootste fan. Dit klinkt misschien nogal cliché, maar het is toch echt waar!! Ik hoop dat ik 
een mailtje terugkrijg. Anders zal ik toch een beetje teleurgesteld zijn, en m'n mening over jullie herzien. Tot 
mails. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2001 
Heleen de Brabandere  
Hooglede (Belgium)  
 
Ik vind jullie muziek heel tof en rustgevend, ik hoop dat jullie zo doordoen en zeker nog een cd op de markt 
brengen. Jammer dat het concert in Roeselare een donderdag is, anders kwam ik. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2001 
Karen  
Leuven (Belgium)  
 
Meisjes, jullie waren FANTASTISCH!!! (Tongeren). Ik weet niet waar te beginnen: die prachtige stemmen, 
afwisseling tussen instrumentele muziek en a cappella, het eenvoudige maar mooie decor,... Ik ga zeker 
nog een keer komen!! Gewoon hemels...  
Doe vooral zo verder!! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-02-2001 
Nele Geerts  
Berendrecht (Belgium)  
 
Jullie waren (we hadden niets anders verwacht) weer fantastisch in Tongeren. Vooral naar het einde toe!  
Nog eens proficiat met jullie Zamu! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2001 
 
 
 
Voor altijd mijn hart verloren ...  
(vandaag bleek dat eens te meer) 
 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2001 
Zulma  
(Belgium)  
 
Ik ben voor de eerste keer naar een optreden geweest. Dat was op 10 feb. in Gent. 't Was heel tof! Er zal 
ontwijfeld een 2de keer (3de, 4de...) keer volgen!! Veel Succes!!  
Groetjes. 



 
*     *     *     *     * 
 
16-02-2001 
Marietje Zuliani en Lientje Moerman  
Harelbeke (Belgium)  
 
Wij luisteren graag naar de liederen van Laïs. We zouden dan ook eens graag naar een concert gaan maar 
het is altijd iets te ver. Treden jullie niet eens op in West-Vlaanderen (bijv. Kortrijk)? Als er eens een fanclub 
komt, verwittig ons dan zeker!  
Deze site zit zeer goed in elkaar. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2001 
Annick  
Leuven (Belgium)  
 
Ik heb jullie muziek leren kennen door het liedje 'De wereld vergaat'. Het intrigeerde mij onmiddellijk : de 
waarheid in de tekst, jullie stemmen en de melodie klonken me letterlijk als muziek in de oren. Momenteel 
ben ik naar jullie andere liedjes aan het luisteren en ik moet zeggen : het wordt alleen maar beter!  
Proficiat : eindelijk nog eens een Vlaamse groep met talent en waardigheid. 
 
*     *     *     *     * 
 
15-02-2001 
Tom en Sara Huysmans  
Zoersel (Belgium)  
 
Wij vinden jullie muziek prachtig. Wij komen op 24 maart 2001 naar jullie luisteren, samen met mama en 
papa. We hebben jullie cd's in huis. Mijn (= Tom, 8 jaar) lievelingsliedje is "'t Smidje" en het mijne (= Sara, 7 
jaar) is "Zeven steken". We vinden het tof dat jullie op ons mama haar computer staan!  
Daag, knappe zangeressen! Tot op 24 maart. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2001 
Iwein Henau  
Zottegem (Belgium)  
 
Laïs is gewoon fantastisch. Ik heb ze bezig gezien op de wei van Werchter en ik was er weg van. Net als alle 
andere aanwezigen.  
De cd's staan trouwens regelmatig op in ons jeugdhuis (Vroem).  
Nog veel meer van dat a.u.b. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2001 
Lotte Bogaerts  
Rillaar (Belgium)  
 
Hallo, bij ons zondag in de chiro moeten we ons verkleden in onze favoriete zanger of zangeres. Ik wil me 
verkleden in Nathalie, maar ik weet niet wat ik moet aandoen. Al wie weet wat ik moet aandoen, email het 
AUB door. Alvast bedankt.  
Nathalie nog een gelukkige verjaardag!!! Daag!!!!  
 



P.S: Tot in de Fnac in Leuven. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2001 
Chris Vosters | http://blackpotatoe.topcities.com  
Kessenich (Belgium)  
 
Laïs regeert! Echt waar, sinds ik een tijdje geleden "Kanneke" live op tv zag ben ik er zot van; keep up the 
good work girls! Jullie cd is prachtig, ik kan "Belle" wel 20 keer na elkaar beluisteren en het nog leuk vinden! 
En dikke proficiat voor Jorunn en Nathalie!  
Gisteren was ook nog eens een live concert van jullie op TMF! Yay! Ik hoop dat jullie nog eens hier in de 
buurt komen. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-02-2001 
Jenna  
Valencia (Spain)  
 
Hey Lies!! Leuke website!!  
Zondag kom ik al naar huis, we spreken binnenkort wel eens iets af he!? Ik kom zeker naar de Rex. Doe de 
groetjes thuis, dikke kus y hasta pronto!!  
Jen(na) xx 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Driewerf hoera voor onze jarige Nathalie! Bestaat er een mooiere dag om te verjaren? Ik denk het niet. 
Enfin, ik zou zo zeggen doe nog vele jaren voort zoals je bezig bent en het allerbeste gewenst.  
Ciao. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Dorien Sauwens  
Bilzen (Belgium)  
 
Ik ben Dorien, 17 jaar. Ik heb jullie 1 keer zien optreden in Bilzen zelf (Kadril was er toen ook) en ik vond het 
prachtig! Ik heb nu ook de nieuwe cd en "'t Kanneke" en "Tina Viera" vind ik echt ongelooflijk mooi. Nu was 
ik te laat voor het optreden in de Velinx (volzet!!!) wat ik super jammer vind. Please, kom zo vlug mogelijk 
terug naar Limburg! Ik leeef voor jullie muziek! Veel succes en groeten.  
Dorien -xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Fem en Saar  
Lennik (Belgium)  
 
Oeps we waren vergeten jullie nog veel succes te wensen! En we zullen zeker naar jullie concert komen in 
de AB in Brussel (als we jullie CD uit het hoofd kennen natuurlijk en ook als we weer geld hebben om een 
ticket te kopen).  



Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Femke Vansnick  
Lennik (Belgium)  
 
Na jullie eerste CD ongeveer 100 keer gehoord te hebben zijn ik en mijn zus ze nog steeds niet beu. 
Integendeel zelfs we zullen zelfs de tweede CD ook kopen (als we terug geld hebben).  
By the way, wij zijn de nichtjes van Peter-Jan Daems (kennen jullie die soms van vroeger?).  
Groetjes, de Vansnickskes. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Shirin Eimermacher  
Gent (Belgium)  
 
Hallo, ik wou Nathalie en Jorunn (misschien een beetje laat) gelukwensen met hun verjaardag. Groetjes.  
 
P.S. Wanneer spelen jullie nog eens in de buurt van Gent (hopelijk zo snel mogelijk!!!) 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Jeroen aka JP  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Nathalie van harte gefeliciteerd.  
Een kwart eeuw toch? 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Marie  
Grembergen (Belgium)  
 
Meisjes, jullie concert gezien op TMF, en lichtjes in de wolken. 't Is beter live dan op cd, want liedjes als 
"Belle" en "Benedetta" vind ik nogal traagskes om zomaar even naar te luisteren, maar als jullie ervoor 
stààn, dan kan ik niet anders dan genieten, natuurlijk.  
Twee vraagjes nog: wanneer komen jullie nog eens in de buurt van Dendermonde? Geel en Tongeren zijn 
zo ver... enne: Nathalie, hoe krijg jij je haar altijd zo leuk? (beetje banaal vraagje, maar ze brandt op mijn 
lippen).  
Nog veel lol. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Jan, Eleni, Christof en Dimitri (Vanhengel)  
Genk (Belgium)  
 
Liefste meisjes en gevolg. Vooreerst willen wij Jorunn en Nathalie een zeer gelukkige verjaardag wensen en 
hopen op nog vele gezonde LAÏS-jaren.  
Na het fijne concert in Maastricht eind vorig jaar hadden Eleni en ik het geluk van jullie weer aan het werk te 
zien op het nieuwjaarsconcert van de Standaard. Wij waren 2x nogal onder de indruk en zeer blij met de 



korte babbel achteraf in Antwerpen. Dimitri (8j) en Christof (9j) des te meer teleurgesteld dat ze niet mee 
konden gaan toen ze hoorden dat we ECHT met jullie gesproken hadden maar ze waren toch zeer blij met 
de handtekeningen op het "chikletpapierken".  
Ondertussen hebben we thuis alvast de tickets klaarliggen voor het concert in de AB eind maart waar we 
spijtig genoeg onze 2 "smurfkes" weer niet kunnen meenemen gezien dat het vermoedelijk in de AB gaat 
om een STAAND publiek. We hopen echter stiekem dat we achteraf jullie weer effekens kunnen ontmoeten 
en zo onze jongens deftig gesigneerde foto's of zoiets kunnen bezorgen.  
Ook wou ik nog kwijt hoe lastig ik was met het gepruts van TMF, het live optreden is gewoon slecht van 
klank- en beeldkwaliteit en ik had zelfs de indruk dat Fritz en co daardoor ook problemen hadden om de 
nummers goed te spelen. Ik hoop in ieder geval dat er ooit eens een deftige concertregistratie komt van 
Canvas of zo.  
Er is nog een beetje vanalles wat we wel willen vertellen maar dat houden we wel voor een andere keer. In 
ieder geval mag ik gerust zeggen dat we alle 4 kunnen gerekend worden bij jullie allergrootste fans. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-02-2001 
Sven  
(Netherlands)  
 
Een vraag die wacht op antwoord: laatst was ik in een kroeg waar ze liedjes van Laïs draaiden met een 
prachtige, eigentijdse beat eronder. Kan dat een officiële uitgave van een Laïs-plaat zijn geweest, of 
gewoon eigen knutselwerk? Wie o wie? 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2001 
Iris De Prest  
(Belgium)  
 
Hallo, ik ben Iris en ben al fan van jullie sinds ik jullie de eerste keer zag (als voorprogramma van Kadril in 
februari 1998). Ik heb dan ook zo snel mogelijk de CD gekocht en ik moet zeggen:'Hij is ongelooflijk goed!!!' 
Ondertussen heb ik jullie al een paar keer live gezien en ook allang de tweede CD gekocht.En ook die vind 
ik ongelooflijk goed.  
DOE ZO VOORT !!!!  
 
PS: Nathalie, je hebt een heel schattig dochtertje. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2001 
Veerle  
Brugge (Belgium)  
 
Happy birthday Nathalie! 
 
*     *     *     *     * 
 
12-02-2001 
Ineke van den Berg  
Meerle (Belgium)  
 
Dag Laïs. Gewoon om jullie te feliciteren met het succes van de nieuwe Cd. En om te zeggen dat de twee 
optredens die ik gezien heb fantastisch waren !!!!  
Doe zo verder! Nathalie alvast een gelukkige verjaardag gewenst. Misschien zien we je nog eens in 't 
Verschil. 



 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2001 
Frieda (Geeurickx)  
Kortenberg (Belgium)  
 
't Is gewoon om te zeggen dat jullie fantastisch bezig zijn, doe zo voort!!! Jullie stemmen passen als geen 
andere samen... Jullie liedjes zijn schoon,....  
Gewoon schitterende muziek!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2001 
Shirin Eimermacher | http://ourworld.compuserve.com/homepages/eimermac  
Gent (Belgium)  
 
Hey, Ik ben het weer. Jullie mini-concert in de Fnac in Gent was echt "cool". Alleen het was zo druk, en we 
moesten zo lang wachten, en we zaten vlak bij de luidspreker. Hopelijk zijn de foto's die ik daar getrokken 
heb gelukt, want als ik foto's trek...! Ik heb een klein vraagje: wie overleest deze briefjes, niet dat ik degene 
die het overleest niet vertrouw, maar ik ben een héél klein beetje nieuwsgierig.(¹)  
Misschien willen jullie onze website eens bekijken. Er klopt geen snars van, maar als je wat noodzakelijke 
dingen wil weten dan moet je daar zijn. De foto's zijn van ons als kleuter en de tekeningen van jaren 
geleden. Ook de leeftijden kloppen niet meer. Ik (Shirin) ben 11 jaar en geen tien of negen zoals daar staat 
vermeld.  
Groeten van een hééééééééél nieuwsgierige Laïs-fan!!!  
 
(¹)Om je van je brandende nieuwsgierigheid te verlossen: vóór publicatie worden alle bijdragen gelezen 
door de webbeheerder. Maar Annelies heeft al meermaals bevestigd dat vooral de gastenboek-rubriek 
regelmatig door de groep gelezen wordt. - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2001 
Filip Vandekerckhove  
Kortrijk (Belgium)  
 
We hebben hier in Kortrijk een prachtige schouwburg. Kom gerust eens af..... 
 
*     *     *     *     * 
 
11-02-2001 
Frits Dumortier  
Gent (Belgium)  
 
Ah! Heel toevallig ben ik vorig jaar op een zaterdagmiddag via de leuke tekst van Luc de Vos in contact 
gekomen met de liedjes van Laïs. Dorothea lag al snel in mijn CD-kast en Laïs kon ik via de Laïs website bij 
Wild Boar Music aanschaffen. Gisteren lekker meegedrumd (nou ja) in de Fnac Gent en de kaartjes voor de 
Ancienne Belgique zijn al gereserveerd. :o)  
Koptelefoon op, oogjes dicht, en genieten ... Mooi mooi mooi! ... Houden zo! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Katrijn  
Laarne (Belgium)  



 
Wree wijze muziek. Wel nooit tuttig worden hoor (dan luister ik nooit nie meer). 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Manja  
(Netherlands)  
 
Jullie zijn echt onwijs goed. Ik vind het jammer dat je weinig over jullie hoort hier in nederland, maar daar 
begint volgens mij verandering in te komen (gelukkig).  
Veel succes. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Sofie | http://drop.to/sofie  
Oostende (Belgium)  
 
'K vind dat Laïs echt fantastisch is. Ik heb de 2 CD's en m'n lievelingsliedjes zijn: 't Smidje en Dorothea. 
Maar Laïs op zijn eigen is de max.  
Ik wou gewoon zeggen dat ik hou van Laïs. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Kris  
Hasselt (Belgium)  
 
Ik vind Laïs geweldig goed maar ik heb een vraagje: kan iemand mij zeggen waar ik nog kaarten kan vinden 
voor het concert in Tongeren? Help mij aub! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Sofie | http://www.asl.to/fientje  
Welle (Belgium)  
 
Laïs is gewoon zalig!!! En superplezant om te zingen als we op uitstap zijn met school!!!  
Of gewoon onder vrienden. Tis allemaal begonnen met Line, zij heeft Griet en Sofie de Laïs-kriebels 
overgegeven!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Grietjen | http://www.asl.to/grietjen  
Denderleeuw (Belgium)  
 
Laïs is gewoon zalig!!! En superplezant om te zingen als we op uitstap zijn met school!!!  
Of gewoon onder vrienden. Tis allemaal begonnen met Line, zij heeft Griet en Sofie de Laïs-kriebels 
overgegeven!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Line (bird) | http://www.asl.to/bird  



Iddergem (Belgium)  
 
Laïs is gewoon zalig!!! En superplezant om te zingen als we op uitstap zijn met school!!!  
Of gewoon onder vrienden. Tis allemaal begonnen met Line, zij heeft Griet en Sofie de Laïs-kriebels 
overgegeven!! 
 
*     *     *     *     * 
 
10-02-2001 
Dani (Daniela Ramiris)  
(Brazil)  
 
Hallo. I was in your concert in Roeselare (8 februari) and there I had the opportunity to hear and see that 
perfect thing. The whole concert was perfect, and I was truly happy to be there. I'm from Brazil and i'm living 
here in Belgium for 1 year (exchange student project) and if anyone asks me what was the best thing from 
Belgium I have ceartenly to say : Laïs !  
I had never heard Folk music before but after six months here in this country and listening everyday to your 
music I'm already a Folk lover and specially a Laïs fan. Thank you very much for giving me this opportunity 
to learn what truly music is. I will have this memory forever. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2001 
Hervé  
Tregueux (France)  
 
Merci pour la soirée tonique et chaleureuse de mardi soir (6/2) ! Une grande qualité d'interprétation et une 
belle complicité entre vous sept !  
Pas de doute : on vous redemandera de venir dans notre far-west ! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2001 
Lotte  
Rillaar (Belgium)  
 
Voor mijn favo Nathalie alvast een gelukkige verjaardag en nog veel succes met Laïs.  
Tot ziens!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2001 
Michaël Loedts | http://users.skynet.be/13pluslinden  
Linden (Belgium)  
 
De site is even prachtig als hun liedjes.  
Blijf zo zingen zou ik zeggen. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2001 
Joke  
 
 
Kiekeboe. 'k Heb gisteren genoten van jullie prachtig concert in de Spil, het was fantastisch!!!  
Jorunn, het spijt me verschrikkelijk dat ik te laat ben voor je verjaardag, maar toch nog nen grote proficiat! 



Had de "juiste" geboortedatum in het boekje van de Spil gestaan, dan had ik je gisteren kunnen feliciteren bij 
het signeren, maar nu is het dus nog nen dag later, sorry.  
En je kleine gebaartjes bij Pier en Trijn vond ik wel tof, ge hadt waarschijnlijk graag zelf van die soufletten 
uitgedeeld!  
Kusjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2001 
Hein Remmerie  
Emelgem (Belgium)  
 
Gisterenavond (8/2/2001) De Spil Roeselare: 3 mooie meiden, 3 prachtige stemmen, fantastische 
muziekanten, kortom: SUBLIEM.  
Doe zo verder meiskes -en heren muziekanten- WE LOVE YOU!!! Jammer van de weinige optredens in 
België en in zalen waar gedanst kan worden.  
See ya. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2001 
Peter Hayes  
Zoetermeer (Netherlands)  
 
Hallo dames. Die verrekte vpro toch, ze laten ook deze muziek horen op radio3. Gelukkig maar want je oren 
worden de hele dag al gemarteld met r&b of limp bizkit enzo. Doei. 
 
*     *     *     *     * 
 
09-02-2001 
Davy Spiessens | http://www.biertoeren.be.tf  
Ingelmunster (Belgium)  
 
Gisteren (8 feb) voor het eerst Laïs aan het werk gezien in Roeselare. Het was fenomenaal, overweldigend. 
De rillingen gaan nog steeds door mij en de liederen blijven door mijn hoofd spoken. Wie eenmaal een 
concert van jullie heeft gezien keert altijd terug! De aantrekkingskracht van die geweldige stemmen is 
enorm.  
Dus... tot de volgende keer, en nog veel succes meiden! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-02-2001 
Francien Scheepens  
Maastricht (Netherlands)  
 
Aan alle Laïsfans. In Nederland kan vandaag ook worden gekozen voor een concert bij Tmf Late in 
Nederland. Aangezien de concurrrentie bestaat uit Janez Def (ofzo) en Krezip en de tussenstanden er als 
volgt uitzien: Janez Def 14%, Krezip 78%, Lais 8%, is dit een noodoproep, want al wordt het niet 
uitgezonden, 8% is toch wel weinig. En omdat ik in Nederland woon en het concert wel wil zien, zou ik het 
super vinden als jullie dit zouden willen doen...  
Dus surf naar www.tmf.nl, klik "programs", klik "tmf late", en stem. Alvast bedankt namens mij en alle 
Laïsfans in Nederland.  
Groetjes, Francien. 
 
*     *     *     *     * 
 



07-02-2001 
Aloyse RODESCH  
Roeser (Luxembourg)  
 
J'ai découvert vos voix par pur hasard en recherchant des chansons sur le prénom Isabelle, celui de ma fille 
.... je suis émerveillé par la beauté et l'harmonie de vos voix.  
Je me tiendrai au courant de vos concerts et de vos CD. Bravo. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Bart Broex  
Baarn (Netherlands)  
 
Een paar dagen geleden heb ik "Dorothea" gehoord........... wat mooi!  
Jorunn, van harte gefeliciteerd. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Sabrina  
Silvolde (Netherlands)  
 
Hoi Jorunn!! Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Stijn | http://www.stijnmeesters.com  
Edegem (Belgium)  
 
H E L P !!! Kan er iemand mij aan een goede psychiater helpen? Dat hun liedjes door mijn hoofd spoken en 
er gigantische wervelwinden in veroorzaken, leek mij nog normaal en te begrijpen. Dat heb je met goede 
liedjes. Dat ik alle moeite van de wereld heb gedaan om naar een optreden te kunnen gaan (wat nog altijd 
niet gelukt is, maar als ze nog eens in de buurt van Edegem optreden, ben ik er bij!!), leek mij ook vrij 
logisch. Want als je ze bezig hoort op CD en bezig ziet op TV, vliegt het plezier en de ambiance zo vanaf. 
Dat ik hoopte ze ooit te kunnen ontmoeten, leek mij ook te doen.  
Maar... als ik ze denk te zien op Antwerpen Zingt, begin ik toch zwaar aan mezelf te twijfelen.  
En dan nog te weten komen (via die fijne webstek) dat twee van de meiden in hetzelfde gezegende jaar 
geboren zijn. Ik kan je verzekeren dat dat die hormonenspiegel toch niet echt te goede komt. Als die twee 
meiden het echt waren op het swingpaleis (en met die fijne gedachte loop ik nu al een tijdje rond), geldt dit 
wel eventjes:  
 
Ik ben toen verdronken in een diepe ogenzee  
Ik voel me net beschonken, Laïs, neem me mee  
 
Zoals ik al zei, serieus behoefte aan een gesprek met een psychiater, misschien wel tijd voor eeuwige 
internering. Of die nieuwe CD gaan kopen, kan hij al aan een deel van de behoefte voldoen. ;-)  
Slukes, en misschien eens tot op een optreden. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Maarten Gijsenberg  
 
 



Jorunn, van harte een gelukkige verjaardag gewenst. 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Nele Tilley  
Buggenhout (Belgium)  
 
Hey, Ik ben wanhopig op zoek gegaan naar de tekst van Noi, dat Laïs samen met I Muvrini heeft gezongen. 
Het is echt zo'n mooi lied maar de lyrics zijn blijkbaar onvindbaar! Bestaan die eigenlijk wel en zo ja, waar 
zou ik die dan kunnen vinden?(¹)  
Vele groetjes.  
 
PS Gelukkige verjaardag aan Jorunn !  
 
(¹)Te vinden in het begeleidende tekstboekje van de cd "A Strada" van I Muvrini  
(2000, EMI 7243 5 25606 2) - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Jeroen aka JP  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Jorunn, gefeliciteerd met je verjaardag ! 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Bob Debrouwere  
Tielt (Belgium)  
 
Ik wil mijn Laïs favoriet, Jorunn dus, een gelukkige verjaardag wensen. Ik kan niet langer meer wachten. 
Morgen is het zo ver. Een concert van Laïs in De Spil. Doet het goed é meiskes. Misschien tot na het 
concert????? 
 
*     *     *     *     * 
 
07-02-2001 
Martijn Storms  
De Bilt (Netherlands)  
 
Hierbij wil ik mijn complimenten uitspreken voor de prachtige cd "Dorothea". Werkelijk adembenemend. Het 
optreden in Vredenburg (Utrecht) was ook geweldig. Wisten jullie trouwens dat Gerrie Kneteman (De Kneet, 
bondscoach wielrennen) ook aanwezig was. Volgens mij heeft hij ook genoten.  
Ik heb ook nog een vraagje: in welke taal / dialect wordt het lied "Marider" gezongen. Ik houd het voorlopig 
op Galicisch.(¹)  
Groetjes (en kusjes)  
 
(¹)In het dialect van Béarn, een regio in het Zuid-Westen van Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2001 
Ken | http://looknmeet.com/flower_ken  
Overijse (Belgium)  



 
Eerst en vooral wil ik Jorunn morgen een hele gelukkig verjaardag wensen en 3 dikke kussen (kben een 
profiteureke eh 'k weet het :-)).  
Maar ik heb ook nog een vraagje voor de mensen die het misschien zouden zien zitten om mij te helpen. Ik 
moet namelijk samen met 2 anderen van mijn klas (4e jaar menswetenschappen) voor het vak Frans 
mondeling examen maken over een groep die ook in het Frans zingt en aangezien wij alle 3, de ene al wel 
meer dan de andere, nogal 'fan' van Laïs zijn leek het ons een leuk en origineel idee ons examen dan ook 
daarover te doen. Mijn vraag was of er soms mensen zijn die ideeën hebben hoe we dit naar voor kunnen 
brengen of materiaal hebben dat we zouden kunnen gebruiken. Ook zijn we op zoek naar de tekst, partituur 
en tablatuur van "Grand Jacques" omdat we dit in de klas zouden brengen als voorstelling van een lied. 
Iedereen die zo vriendelijk zou willen zijn om ons te helpen, mag altijd iets laten weten op mijn e-mailadres.  
Alvast bedankt en nog veel Laïs-genot!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
06-02-2001 
Frank-Robbrecht Dusar  
Diepenbeek (Belgium)  
 
Ik ben Frank-Robbrecht Dusar en ben 6 jaar.  
ik vind jullie liedjes heel mooi en kan er zelfs sommige meezingen. Spijtig dat ik niet alle teksten heb.  
Ik wens jullie veel geluk. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2001 
Alban Montbilliard  
Reims (France)  
 
Un vrai ravissement pour le coeur et une magie pour les sens. Nombre de soirée passé entre ami avec 
comme petite voix de fond votre douce musique qui nous réunis encore et encore. Continuez longtemps à 
ravir nos sens de vos si belle voix.  
Bon voyages.  
Alban Montbilliard, Secrétaire de la Guilde des Veneurs 
 
*     *     *     *     * 
 
05-02-2001 
Marco Treskes  
Almere-Buiten (Netherlands)  
 
Prachtige muziek, echt genieten. Succes & graag tot horens (live of op CD).  
Marco & Francis; Jelle, Eline & Bart 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2001 
Katrien | http://asl.to/sleaper  
Zonhoven (Belgium)  
 
Hallo!!!!! Ik kan hier wel wel niet veel zetten omdat ik nooit weet wat te schrijven in een gastboek, maar ik 
wou jullie gewoon laten weten dat jullie muziek de beste is!! 
 
*     *     *     *     * 
 
04-02-2001 



Thibault Jonville  
Angers (France)  
 
Quand vos trois voix se fondent pour n'en faire qu'une, on entend alors LAÏS et c'est superbe. Après votre 
concert d'hier soir à St-Barthélémy d'Anjou, j'attend déjà avec impatience de vous réentendre à Angers.  
Revenez vite !... 
 
*     *     *     *     * 
03-02-2001 
Liam McKenny  
Cambridge (United Kingdom)  
 
A wonderful site for a wonderful band.  
Keep up the good work.  
 
P.S. Come and perform in England! 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2001 
Doher  
Saint Pol de Léon (France)  
 
Je vous ai vu à Chartres de Bretagne. Vous êtes EXCEPTIONNELLES!  
Continuez à nous faire rêver... 
 
*     *     *     *     * 
 
03-02-2001 
Ines Konings  
Essen (Belgium)  
 
Jullie begonnen klein, werden al wat bekender en nu zijn jullie sterren. Ik vind jullie muziek prachtig. En 
Annelies, je woont in een schoon huisje. Veel succes met je vriend.  
Vele groetjes.  
Ines (Konings, vriendin van Sanne Van Soest)!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2001 
Wendie  
Bierbeek (Belgium)  
 
WAUW. Er is maar 1 woord dat in mijn gedachten opkomt als ik deze drie meisjes met hun 
engelenstemmetjes hoor zingen: WAUW.  
Eindelijk eens iets anders dan anders, dit is echt muziek die iedereen aanspreekt, zelfs mijn ouders en mijn 
jongere zusje willen hier met plezier naar luisteren! Vooral zo voort doen zou ik zeggen !!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2001 
Sam Dewaele | http://www.iscipbena.com  
Waregem (Belgium)  
 
Op een klare dag, net als toen,  
daar stond je, onbemand - schrikkend - vrezend,  



Net daar waar niemand je zag,  
Kekend in de ogen van de vrees, blies je het geluk weg.  
 
Vogels floten hun laatste melodie,  
Net toen die avond viel, zijn lied was uit.  
Als een stem in mijn gelaat  
fluisterde - fluitende, Laïs komt eraan  
 
Daar was het, het nieuwe begin van mijn leven,  
Net toen ik dacht het is gedaan, net toen kwamen jullie eraan.  
Niets kan mij nog weerhouden, om met die dood te trouwen  
Jullie zullen nooit vergaan. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-02-2001 
Else & Egbert | http://users.pandora.be/egbert.hertsen  
Mechelen (Belgium)  
 
Hoi! Congrats met jullie toffe webpagina. Een goeie mix van foto's en info! Zin om ons, een Mechels 
gezinnetje, wat beter te leren kennen? Surf dan eens naar ons webstekje en lees over onze hobby's, 
vakantieverhalen en naturismebeleving. Absoluut doen! en vergeet ons gastenboek niet...  
Daaaaag.... 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2001 
Mark Groeneveld  
De Lier (Netherlands)  
 
Dromend op de eerste rij  
ging al het andere in de zaal aan mij voorbij...  
Voor de pauze heel breekbaar en puur,  
later swingend, fantastisch en vol vuur  
 
't Laatste nummer met de lichten gedoofd,  
Laïs heeft voor altijd mijn hart beroofd  
Van sterralures heeft Laïs echt geen zin,  
want na afloop pakte Jorunn zelf het busje in!  
 
Naaldwijk, 12 Januari 2001 
 
*     *     *     *     * 
 
01-02-2001 
Heidi Docx  
Mechelen (Belgium)  
 
Hallo, ik ben een 19-jarig meisje en heb jullie muziek voor het eerst gehoord op het internaat voor blinden en 
slechtzienden in Brussel. Jullie kennnen zeker ons Malika Birsa; die heeft met jullie nog meegezongen. 
Door haar heb ik de muziek leren kennen. En 't is echt knap, amai.  
Dikke proficiat en blijven doorzingen, hé; 't is echt knap.  
Vele groetjes van Heidi xxx 
 
*     *     *     *     * 
 



31-01-2001 
Frédéric JACQ | http://keltieg.free.fr  
Dinan (Bretagne) (France)  
 
J'étais à votre concert à Chartres de Bretagne mardi 30 janvier : c'était simplement magique ! Quelle 
émotion !!! Mille mercis ! Vos trois voix et trois coeurs unis en un seul organe pour exprimer tour à tour la 
tradition, l'émotion, la puissance et toujours la grâce : sublime !  
Je fais partie d'un groupe de musique celtique en Slovaquie. J'aimerais vous inviter lors d'un des festivals 
que nous organisons, pour que les Slovaques découvrent une autre musique du coeur. Accepteriez-vous ?  
Encore merci, et je vous souhaite de charmer la terre entière comme vous avez charmé le public breton lors 
de votre tournée cet hiver 2001 ! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2001 
Ben Kockx  
Kalmthout (Belgium)  
 
Ik sluit mij volledig aan bij Stijn D.K. !!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2001 
Setanta | http://go.to/setanta  
Belsele (Belgium)  
 
Beestige 2de CD!!!! Goede groep, muziek, knappe meisjes..... het kan niet op!  
Salukes. 
 
*     *     *     *     * 
 
31-01-2001 
Stijn de Koning  
Kalmthout (Belgium)  
 
Meiden, hopelijk staan jullie dit jaar wel eens op de Bogerfeesten in Kalmthout. Na zoveel jaar proberen, 
mag het ooit wel eens lukken...  
In alle geval veel succes! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2001 
Ingrid en Marc  
Nijlen (Belgium)  
 
Proficiat met jullie tweede cd Dorothea!! Er staat weer echt hemelse muziek op, van het eerste tot het laatste 
lied. Onze kinderen (9, 8, 6 en 4 jaar) zijn eveneens héél grote fans van jullie!! We waren te laat voor tickets 
om jullie optreden in Geel op 2 maart bij te wonen, maar als jullie nog eens in onze buurt komen (Lier of zo), 
dan zullen we er zeker bij zijn!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
30-01-2001 
Sanne Jansen  
Brasschaat (Belgium)  
 



De eerste keer dat ik jullie hoorde, was op het concert dat jullie met Kadril meezongen. Toen ik thuiskwam, 
vertelde ik onmiddellijk dat jullie muziek fantastisch was. Even later lag jullie eerste cd in de winkel... en ik 
heb hem meteen gekocht. Later natuurlijk ook Dorothea: prachtig... echt waar. Ik hoop dat jullie nog veel 
cd's zullen uitbrengen...  
De mooiste liedjes vond ik: 'zeven steken' en 'de wereld vergaat'.  
Bedankt voor jullie mooie muziek!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2001 
Fabrice Leyman | http://www.newhorizons.be/  
Bruxelles (Belgium)  
 
Bonjour à toutes et à tous. Ces quelques mots juste pour vous dire ma profonde admiration pour votre 
groupe. Je suis litérallement tombé amoureux de votre chanson 'Belle', que j'écoute en moyenne 10 fois par 
jour... Si un jour il vous manque une voix, n'hésitez pas à me joindre... Je faisais moi-même partie d'une 
chorale comme bariton-basse...  
Continuez sur votre lancée et mettez nous en plein les oreilles... 
 
*     *     *     *     * 
 
29-01-2001 
Maarten Jaspar  
Zeist (Netherlands)  
 
Vorige week ben ik met mijn vriendin naar Utrecht geweest om jullie voor de vierde keer te zien. Helaas 
vond ik dit toch wel een van jullie mindere concerten. De boxen in de zaal stonden niet prettig opgesteld, 
zodat velen jullie niet konden zien. Daarom hebben wij het tweede deel maar op de trap gezeten.  
Verder zaten er toch de nodige foutjes in, deels in de muziek, deels in de techniek. Tenslotte had ik na 
afloop gehoopt dat jullie iets spontaner zouden zijn. 
Dit alles bij elkaar maakte op mij geen goede indruk en paste niet in het beeld dat de flyer wilde schetsen: 
"Lais, klaar om Europa te veroveren." 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2001 
Karine :-)  
Lyon (France)  
 
Salut Laïs, cela fait maintenant presque un an que je connais votre groupe, je vous écoute quasiment tous 
les jours (je n'ai que votre premier album pour l'instant, mais je vais très vite me procurer le deuxième!). Je 
remercie vivement Ellen, une amie flamande venue faire ses études à Lyon, sans qui, je ne vous aurais peut 
être jamais connues ! (peut-être se reconnaîtra-t'elle si elle lit ces quelques lignes). Cela aurait été bien 
dommage, des voix pareilles, de passer outre!  
Une seule chose manque à présent à mon entière satisfaction, vous voir en concert ! A chaque fois que 
vous venez en France, c'est toujours trop loin de chez moi ! J'aurais aimé venir vous applaudir à Strasbourg 
lors du festival Babel en juillet dernier ou encore près de Nantes fin janvier 2001.  
J'espère réellement qu'un jour proche vous viendrez vous produire dans ma région. En attendant ce jour, 
continuez à me rêver avec vos voix et vos belles mélodies !!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2001 
Katrijn De Cooman  
Nieuwenhove/Geraardsbergen (Belgium)  
 



Hallo, ik heet Katrijn en ik wil zeggen dat jullie muziek prachtig en inspirerend is! Elke ochtend als ik naar 
school moet (6u20) zet ik één van jullie cd's op zodat mijn dag toch goed begint tot als ik op school aankom 
natuurlijk. Ik ben 15 en niemand van mijn 'vrienden' begrijpt waarom ik fan ben van Laïs. Ik ben al eens naar 
een concert geweest en ben van zin om dat nog eens te doen.  
Ik wens jullie nog veel succes en doe zo verder. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2001 
Guus en Karien Kramer  
Rosmalen (Netherlands)  
 
Alle lof....... 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2001 
Katja Vandenbroucke  
Gent (Belgium)  
 
Dag dames, ik ben content dat ik eindelijk internet heb en ik op deze site kan surfen. Mijn beste vriendin is in 
april vorig jaar bevallen van een intussen prachtige en lieve dochter : Laïs. We kennen jullie muziek van toen 
jullie 't voorprogramma van Kadril deden. Ik vond het toen altijd te kort en geniet met volle teugen als jullie 
een optreden geven.  
Petra en Lieven horen ook ontzettend graag jullie muziek, waarschijnlijk ook dat ze daarmee hun dochter 
Laïs noemden. Lieven is zeer muzikaal. Ik zou hen graag een plezier doen en hen verrassen met een 
optreden. Maar ik merk dat het nog een tijdje zal duren eer jullie in Gent of Aalst of die omtrek spelen.  
Trouwens jullie gelukwensen met de geboorte van Laïs is met veel plezier ontvangen. Dochter, zus, moeder 
en vader stellen het wel.  
Met vele groeten, en hopend op een berichtje,  
KATJA, DUZE 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2001 
Ana Maria  
(Chile)  
 
Hay alguien que hable español?, me encantó el estilo de estas chicas. Si alguien de habla hispana desea 
comunicarse conmigo, no hay problema. 
 
*     *     *     *     * 
 
28-01-2001 
Roland J. Quoidbach  
Herve (Belgium)  
 
Hoi meisjes !! Wat jullie doet is ongelooflijk goed, ik hou echt veel van uw muziek !! Wij wachten op u in 
maart in den AB !! Personlijke nota voor Jorunn : gij zij ne schat... E-mail mij a.u.b., ik zou het gelukkigste 
man zijn !!  
Rol'  
 
PS : Sorry voor mijn nederlands die een beetje "gebroken" is !! 
 
*     *     *     *     * 
 



27-01-2001 
Gino Aerts  
 
 
Na enkele ontmoetingen met jullie muziek op radio en TV heb ik besloten de 'Dorothea' CD aan te kopen. Ik 
heb er nog steeds geen spijt van : de ritmiek en melodieën zijn fris en inspirerend, het geheel is 
internationaal en klinkt toch bekend. Heel origineel vind ik de stilte op het einde van de CD en dan na 10-15 
minuten de soundcheck die dit alles afsluit.De franstalige songs doen ook plezier aan mijn echtgenote.  
Doe zo verder, dit is wat Vlaanderen nodig heeft : een brede kijk op de wereld en geen navelstaarderij. 
 
*     *     *     *     * 
 
27-01-2001 
Bianca  
Blankenberge (Belgium)  
 
Hoi, ik vind jullie echt een heel goeie groep. 2de cd heb ik net in huis gehaald en die is kei goe!! Ik zoek ook 
mensen die bij mij in de buurt wonen (West-Vlaanderen) om samen eens naar een optreden of zo te gaan. 
Want ik ken eigenlijk niet veel mensen die ook fan zijn.  
Vele groetjes xxx 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2001 
Miet Coorevits  
Desselgem (Belgium)  
 
Hallo, ik ben Miet Coorevits uit Desselgem (West-Vlaanderen). Ik hoor jullie muziek zeer graag en kom ook 
binnenkort naar een optreden van jullie. Ik vind jullie muziek zeer mooi en eens wat anders dan al die 
andere muziek. ik wil gewoon zeggen dat er nog echte muziek bestaat.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2001 
Tine De Baere  
Evergem (Belgium)  
 
Nathalie, Jorunn, Annelies, ik ben een jonge fan van 10, Tine. Ik leerde jullie muziek kennen doordat mijn 
papa jullie eerste cd in huis bracht. Daarna zag ik jullie live in Terneuzen. Sinds Dorothea gaat er geen dag 
voorbij zonder met jullie mee te zingen.  
Zelfs bij het ochtendgloren kan ik jullie niet missen!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2001 
Mieke Ceulemans  
Overpelt (Belgium)  
 
Hey Laïs, ik vind jullie muziek echt te gek. Ik ben vooral weg van jullie stemmen die mij samen tot rust 
brengen in deze drukke wereld. Ik heb alle 2 de cd's al en vind ze echt zalig om er naar te luisteren. Het is 
een apparte stijl die jullie hebben en ik wens jullie veel succes toe met jullie tournee.  
Jammer genoeg kan ik niet komen kijken naar jullie optreden maar ik weet dat jullie fantastisch zijn en weet 
dat jullie concerten de max zullen zijn.  
Heel veel liefs! 
 



*     *     *     *     * 
 
26-01-2001 
Roel  
(Netherlands)  
 
Ook ik heb in de Melkweg in Amsterdam genoten van jullie muziek en uitstraling. Ik heb de volgende dag 
meteen jullie laatste cd gekocht en net nog jullie eerste cd via het net. Live komen jullie nog beter over dan 
op cd; vooral instrumentaal is er een groot verschil. Vooral de draailier was heel heftig, of kwam dat door de 
nieuwe muzikant? Ik hoop jullie snel weer te horen en te zien. 
 
*     *     *     *     * 
 
26-01-2001 
Ingeske | http://expage.com/lievelingsvak  
Mechelen (Belgium)  
 
Ik vin Laïs ne zaaaaaligen groep, nog nooit zoiets goe gehoord! Die tekste zen echt DIEP! Gewoon 
S.U.P.E.R !!!  
~xxx~ 
 
*     *     *     *     * 
 
25-01-2001 
Walter Bakhuis  
 
 
Hoi verfraaiers van het leven. Ik las zaterdag in de krant over jullie concert in Amsterdam waarna ik alle 
liedjes van jullie heb beluisterd en alle beide cd's heb gekocht. Prachtig! Ik vind het altijd zo mooi om 
"nieuwe" muziek (die mij voorheen onbekend was) te ontdekken. Ik baal als een stekker dat ik er dus niet bij 
was in Amsterdam, maar volgende keer beter!  
Ik acht de kunde om melodieën te schrijven erg hoog, en jullie zingen ook nog met gevoel en prachtige 
stemmen! Wat wil je nog meer? Jullie hebben mijn leven verfraaid, en daarvoor DANK! 
 
*     *     *     *     * 
 
24-01-2001 
Maarten Gijsenberg  
Geetbets (Belgium)  
 
Hallo dames, afgelopen maandag heb ik het genoegen gehad om aanwezig te zijn op het speciale concert 
voor De Standaard en het dient gezegd: het was werkelijk voortreffelijk (zeker vanop de tweede rij), en daar 
konden zelfs problemen met de 'oortjes' niets aan veranderen, jullie bleven werkelijk perfect zingen.  
Daarenboven bleken jullie naast het podium ook nog eens zeer joviale en uitermate vriendelijk te zijn (niet 
dat ik anders had verwacht, maar kom). Ik vond het alleen jammer dat Zeven Steken er niet bij zat, maar 
misschien heb ik in Tongeren meer geluk.  
Alvast tot dan. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2001 
Ed Frijters  
Kalmthout (Belgium)  
 
Sorry, Jorunn. Jouw stem zou alle kopjes in de kast laten bibberen. Sorry, Annelies. Jouw deugenietenstem 
is fantastisch. Ik ben echter (bijna) verliefd op de stem van Nathalie. Die pakt me gewoon. Niet meer, niet 



minder. Kiekenvel. En het is nog een schoon meiske ook. Sorry, Annelies en Jorunn, jullie zijn ook schone 
meiskes. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2001 
Jan en Monique Corstjens  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Beste dames, wij hebben genoten van het concert dat jullie afgelopen zaterdag (20-01-2001) in de Melkweg 
gegeven hebben. Een speciaal woord van waardering voor de nieuwe muzikant die er die avond voor het 
eerst bij was. Ik weet nog steeds de naam van het instrument niet, een luit of een draailier of whatever, hij 
haalde er fantastische klanken uit. Schitterende geïmproviseerde solo's die op moderne gitaarriffs leken. 
Een driewerf chapeau.  
We hebben wederom genoten van een ontspannen concertavondje.  
Nogmaals dank. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2001 
Denny Van de Velde  
Schepdaal (Belgium)  
 
Laïs, jullie leveren prachtig werk en ik hoop dat jullie zo blijven doordoen. Jullie hebben er een grote fan bij.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2001 
Koen de Vleeshaas  
Eindhoven (Netherlands)  
 
Dames, gullie zijn goed bezig! Ik zou zeggen: "Ga zo door, ik kan de liederkens wel waarderen." En ook de 
uitstraling van jullie drie is niet voor de poes!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2001 
Sanne  
(Netherlands)  
 
Het concert vrijdag in Utrecht was erg leuk en we hebben allemaal genoten! Vooral dat allerlaatste toegift 
vond ik geweldig ("tof" heet dat, toch?), omdat het nieuw was, en onversterkt (dus intiemer) en vooral heel 
sfeervol, zo in het donker. Erg goed.  
Alleen jammer dat de begeleiding vaak te hard was, waardoor de zang (en daar gaat het natuurlijk om!) wat 
wegviel. Daardoor werden de a capella nummers trouwens wel extra mooi :-) 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2001 
Michal Staporek  
(Poland)  
 
Salut, j'ai découvert votre music l'année dernière quand j'étais à Paris. En écoutant "De Wijn" pour la 
première fois je n'arrivais pas à croire que cela pouvait être possible! C' était génial, je vous remercie 
beaucoup pour la music. Dans une semaine je repars en France et j'en suis sûr que je m'achèterais 



"Dorothea".  
Même si je ne comprends pas tous les textes je les apprécie. Mais, en tout cas ce n'est pas un problème - 
l'année dernière j'ai laissé traduire "De Wijn" aux jolies dames de l'institut néerlandais à Paris. Elles étaient 
bien sympa! 
 
*     *     *     *     * 
 
23-01-2001 
Rombout Vandael  
 
 
Ik wil nu niet den ambetanterik uithangen maar er schort toch wel het een en ander aan jullie site! De 
geluidsfragmenten werken geen een van allemaal? Ligt dit aan mij?(¹)  
Verder had ik nog een vraagje: waarom staat de tekst van Grand Jacques niet tussen de andere lyrics? ik 
was daar nu net naar op zoek! Jammer!(²)  
Verder toch ook nog een positieve noot! Jullie muziek blijft gewoon bangelijk!!!!  
 
(¹) De geluidsfragmenten kun je enkel beluisteren met de (gratis) g2-player van RealAudio op je harde schijf. 
(Gratis af te halen van de Real Audio website) - mt.  
(²)Voor deze tekst is er geen publicatietoelating van de Fondation Brel - mt. 
 
*     *     *     *     * 
 
22-01-2001 
Katrien Van Bauwel  
Borsbeek (Belgium)  
 
Ik heb ongeveer een jaar geleden jullie eerste CD van iemand geleend en sindsdien hebben jullie er een fan 
bij. Ik had nooit gedacht dat je met zo'n oude teksten zo'n toffe liedjes kunt maken.  
Ik vind de twee CD's echt schitterend. Als er nog een CD uitkomt loop ik onmiddellijk naar de CD-winkel. 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2001 
Joost Claassens  
Den Bosch (Netherlands)  
 
Zaterdagavond (20-01-2001 Melkweg Amsterdam) voor het eerst met jullie kennisgemaakt. In een woord: 
geweldig. De afwisseling, de zuiverheid, de presentatie, het was gewoon geweldig.  
De cd, die ik daarna heb gekocht is ook fantastisch (bedankt trouwens voor het signeren, dit was zeker een 
pen waard!!)  
Waarschijnlijk tot de volgende keer in Nederland! 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2001 
Marc  
 
 
Geachte Laïs, eind vorig jaar heb ik jullie CD "Dorothea" gekocht. Het was ongeveer van het beste wat ik 
sinds jaren gehoord had. De perfectie van de stemmen, de harmonie van jullie drie stemmen, de juistheid 
van de arrangementen,... Gewoon perfect. Het heeft uiteraard niet lang geduurd of ik heb jullie eerste CD 
gekocht, en alweer bingo.  
Een dikke proficiat voor wat jullie tot nu toe gedaan hebben, en doe zo voort. Ik zal alvast aanwezig zijn op 
jullie concert in Tongeren op 16 februari. Tot dan.  
Vriendelijke groeten. 



 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2001 
Josephine van de Beld | http://www.schildwacht.com/Josie/  
 
 
Laïs heb ik in de zomer van 1999 voor het eerst gezien in Den Bosch. Ik was compleet verkocht. De eerste 
CD heb ik grijs gedraaid, als dat kan met CD's. Afgelopen vrijdagavond (19 januari) heb ik ze in Vredenburg 
in Utrecht gezien. In één woord fantastisch!  
Na afloop heb ik dan ook meteen 'Dorothea' gekocht en hierbij wil ik Jorunn, Nathalie en Annelies bedanken 
voor het signeren van het CD-boekje, maar in de eerste plaats natuurlijk voor dat fantastische optreden.  
Jullie zijn geweldig en ik hoop jullie weer te zien eind maart!  
Liefs, Josephine 
 
*     *     *     *     * 
 
21-01-2001 
Hans  
Haarlem (Netherlands)  
 
Laïs, bedankt voor het erg mooie concert in de Melkweg !! Met volle teugen genoten van de muziek en de 
teksten. De dulcimer was een perfecte toevoeging. Het concert had somtijds de sfeer van I Muvrini en 
Hedningarna.  
Ga zo door! Hopelijk heb ik tijd om het concert eind maart in Utrecht bij te wonen. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2001 
Marijke Nerinckx  
 
 
Proficiat met jullie nieuwe CD. Ik vind hem zalig goed!! 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2001 
Veerle Castelijns  
(Netherlands)  
 
Ik ben Veerle. Ik ben negen jaar. Ik vind jullie muziek de leukste muziek. Ik ben ook naar het optreden 
geweest in de Kattedans. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2001 
Shirin Eimermacher | http://ourworld.compuserve.com/homepages/eimermac  
Gent (Belgium)  
 
Hey, het is nu al de derde keer dat ik iets schrijf in het gastenboek. Maar die stemmen zijn gewoon 
FANTASTISCH. Ik ken alle liedjes van buiten. Op school kent ondertussen heel de klas deze PRACHTIGE 
muziek. Laïs is momenteel de enigste muziek die ik beluister of graag hoor. Ik hoop dat jullie binnenkort nog 
een concert in de buurt van Gent geven. Dat zou GIGANTISCH zijn. EINDELOOS VEEL GROETEN.  
Shirin (11 jaar) 
 
*     *     *     *     * 



 
20-01-2001 
Claudia Koenig  
Isle of Man (United Kingdom)  
 
Dear members of Lais! I have become a great fan of your music over the last few months - your singing is 
absolutely wonderful!  
I have listened to the extract of 'De Ballade van Boon' on your website and I have fallen in love with that 
particular track. I have tried to order it from Proxis as well as from Azur, but it is not available from either of 
them. Is there any other company I could order it from? Is it available directly from EMI Belgium? (I have also 
tried the Fnac, but they only have the first Lais CD). I would be very grateful if you could help me!  
Yours, Claudia Koenig 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2001 
Hilke | http://hillebil.cjb.net  
Leuven (Belgium)  
 
Laïs, tja ik kan alleen maar beamen wat iedereen hier voor mij gezegd heeft en ongetwijfeld wat er nog zal 
komen. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik in contact met jullie muziek ben gekomen, maar ik ben al mijn 
kotgenoten aan het "bekeren" (allé ze kunnen er toch al naar luisteren). Doe zo verder.  
Eén puntje kritiek misschien. Ja eigenlijk geen kritiek, maar ik vond de eerste cd stukken beter, al mag 
Doran er ook wel zijn.  
Doei. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2001 
Marijke Bijzitter  
Oostellingwerf (Netherlands)  
 
Mmm... wat moet je over deze muziek nog zeggen. Ik heb het concert in Zwolle meegemaakt en ik vond het 
geweldig. Ik weet niet of iemand mij aan het programma van het concert kan helpen, maar ik zou er erg blij 
mee zijn. Ik was wel benieuwd wat voor doelgroep jullie probeerden te bereiken (ik ben 15 jaar), maar het 
was wel een gevarieerd publiek. Toch ben ik nieuwsgierig wat voor publiek jullie nou echt willen bereiken.  
Misschien dat jullie eens een liedje kunnen reproduceren van Kate Bush. ('t is maar 'n idee). Ik weet niks 
meer te zeggen, alleen dat ik blij ben dat ik jullie concert mocht meemaken.  
Heel veel liefs aan jullie van Marijke. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2001 
Karlijn  
 
 
Hoi, ik doe mijn spreekbeurt over Dranouter folkfestival. We zijn er al vaak geweest en ik heb er jullie ook 
gezien. Ik kan er niet veel over vinden dus ik dacht laat ik jullie maar eens vragen.  
Ik vind jullie heel leuk. De laatste keer dat ik jullie gezien heb was in Bergijk. Jullie waren geweldig, vooral 
dat laatste nummer.  
Nog veel succes met het zingen. En alvast bedankt.  
Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 
20-01-2001 



Lisette Mentzij  
 
 
Wat een heerlijke cd om naar te luisteren. Wie had dat gedacht toen we bij de stamppot met worst stonden 
in Gooik. Ik kijk alweer uit naar de volgende.  
En als jullie je voor gaan bereiden straks op een volgende cd of bij willen komen van de komende 
zomeroptredens, dan kun je jezelf in het zuiden van Frankrijk terugtrekken. Daar is door Vlaamse mensen 
afkomstig uit Meer een aantal jaren geleden een oud klooster gekocht, het Couvent d'Ouillas in Brassac.  
Zij maken hiervan een hotel/vakantie accomedatie. Je kunt er gebruik maken van een heus atelier. Ook de 
kapel heeft een enorm goede akoestiek.  
Vele hartelijke groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2001 
Marijn Schillemans  
Den Haag (Netherlands)  
 
12 januari jl., De Naald (Naaldwijk). Mijn eerste Laïsconcert en nog eerste rij ook, fantastisch. Het geluid van 
de zang en muziek (gebruik van effecten) was erg goed.  
Schitterende uitvoeringen van "Marider", "De Wanhoop", "Tina Vieri" (zeker het UPTEMPO na de 
introductie van de bandleden), "'t Smidje", "In This Heart", en niet te vergeten "Le Renard Et La Belette". 
Laïs, jullie hebben er een serieuze fan bij. Ga zo door!  
Tot slot nog een vraag: zijn de twee uitgebrachte cd's ook op vinyl verkrijgbaar??? 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2001 
Bob Debrouwere  
Tielt (Belgium)  
 
Hallo Laïs, hier met Bob. Ik heb een vraagje voor jullie. Waar kan ik de vertaling van het liedje Tina Vieri 
vinden?  
Ik kom ook naar jullie concert in de spil in Roeselare. Mijn geluk kan niet op. De eerste keer jullie live aan het 
werk zien. SUPER!!!! Tot dan. 
 
*     *     *     *     * 
 
18-01-2001 
Gunther Van Clapdurp  
Gent (Belgium)  
 
Gewoonweg prachtig wat jullie maken!!!  
Woorden komen te kort om de finesse van jullie stem te omschrijven. Bravo. 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2001 
Bodo  
A'pen (Belgium)  
 
Erg genoten van het concert tijdens De Nachten. Electronische backing paste wonderwel met jullie 
schitterende stemmen.  
Meer van dat? 
 
*     *     *     *     * 



 
17-01-2001 
Eveline Thijs  
Hasselt (Belgium)  
 
Ik vind het ontzettend fijn om met jullie mee te zingen als ik jullie cdeetje draai! Ik heb dan ook jullie teksten 
van jullie goede site kunnen downloaden! Handig!  
HEEL VEEL SUCCES NOG IN WAT JULLIE DOEN !!!  
Kussen, EVeLINe 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2001 
David Wuyts | http://www.discobarstarlight.com  
A'pen (Belgium)  
 
Leuke muziek, prachtige sfeer, gewoon goede Vlaamse (en anderstalige) Folk ! 
 
*     *     *     *     * 
 
17-01-2001 
Kasper | http://www.shadowbreed.nl  
Limburg (Netherlands)  
 
Hey, ik als Limburgse metalfan ben zelf al jaren geïntrigeerd door de verhalen, sages en legendes die de 
ronde doen in zowel Belgisch- en Nederlands-Limburg. Ben daarom ook erg verheugd dat ik Laïs ontdekt 
heb. Niets dan lof en respect voor Laïs en het in stand houden van de Limburgse cultuur en de folk-muziek.  
Hopelijk zie ik jullie binnenkort live aan het werk, vandaag speelden jullie in Venlo, maar helaas was ik 
verhinderd ! Succes ! 
 
*     *     *     *     * 
 
16-01-2001 
Pieter Baets  
Deinze (Belgium)  
 
Jullie zijn gewoon fantastisch. Ik wil jullie ook feliciteren met jullie prachtige nieuwe cd!! De eerste cd was om 
van weg te dromen, maar de 2de cd is verslavend. De liedjes "Houd uw kanneke" en "Dorothea" zijn 
gewoon de max, nee alle liedjes van de nieuwe cd zijn zalig om naar te luisteren. Doe zo voort!!!!  
Pieter(15)  
 
P.S.: Kan er iemand m'n mail beantwoorden die ik gestuurd heb? 
 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2001 
Michel Van Essche  
Korbeek-Dijle (Belgium)  
 
Hallo, ik heb jullie cd Dorothea gekregen van mijn petekind Lies (12j), en zelden zo blij geweest met een 
nieuwjaarscadeautje. Al liggen mijn "roots" meer bij de lievelingsmuziek van Nathalie - rockabilly, rock en 
dergelijke - toch gaat dit heel veel in mijn cd-speler zitten. Dit verdient n'en dikke knuffel.  
Michel (48j) 
 
*     *     *     *     * 
 



14-01-2001 
Shirin Eimermacher | http://www.ping.be/eimermac  
Gent (Belgium)  
 
Hey, ik ben het weer. Ik ben een heel jonge fan van Laïs (11 jaar). Ik heb Laïs leren kennen bij de "J.N.M." 
(Jeugdbond voor natuurstudie en mileubescherming). Daar werd zoal eens deze prachtige muziek 
opgelegd. Dit was in de zomer van 2000. De cd van "Vergeten straat" heeft mijn papa via internet besteld. 
Van de drie liedjes gezongen door Laïs die er op staan vind ik "Ballade van Boon" het allermooiste.  
Hééél vééél groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2001 
Veerle Bal  
Brasschaat (Belgium)  
 
Ik wil ff mededelen dat ik Laïs fantastisch vind!!!!!!!! 
 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2001 
Frederik Winters | http://users.pandora.be/go  
Zonhoven (Belgium)  
 
Jullie laatste CD is zó goed dat ik ze meteen ben gaan kopen bij proxis.be. Geweldige muziek. Doordoen zo!  
Internationale ambities? Het moet volgens mij geen enkel probleem zijn om ook daar door te breken... 
 
*     *     *     *     * 
 
14-01-2001 
Birgit Witwerts  
Stadskanaal (Netherlands)  
 
Hallo Annelies, Nathalie en Jorunn. Ik ben op 11 januari in Zwolle naar jullie concert geweest. Het was mijn 
allereerste concert. Ik vond het heel erg mooi. Ik ben al heel erg lang fan van jullie, sinds 1998 toen mijn 
moeder jullie eerste CD van mijn oom kreeg. Ik ken alle liedjes uit mijn hoofd. Mijn moeder heeft jullie 
tweede CD op haar verjaardag gekregen (met jullie handtekeningen erop) van mijn oom.  
Na het concert in Zwolle mocht ik nog met jullie op de foto. Van de foto laat ik een poster maken en een 
t-shirt. Als er nog kaartjes zijn ga ik ook nog samen met mijn oom en tante naar jullie concert in Amsterdam. 
Dan wil ik graag als het mag nog een keertje met jullie op de foto.  
Ik heb nog een vraagje : wij gaan binnenkort verhuizen naar Emmen; daar hebben ze ook een theater: De 
Muzeval. Komen jullie daar ook een keertje optreden? Dat zou ik echt cool vinden.  
XXX  
 
P.S. als mijn t-shirt klaar is zal ik die naar het concert in Amsterdam aan trekken. 
 
*     *     *     *     * 
 
13-01-2001 
Christine Malec  
Estinnes (Belgium)  
 
Je suis restée sans voix la 1ère foix que je vous ai entendue au festival folk au Moulin de Ferrières près de 
Huy. C'était en 1995 ou 96 peut-être. C'était pour moi un moment magique.  
J'irai a l'AB en mars; vous êtes le plus grand groupe belge. 
 



*     *     *     *     * 
 
12-01-2001 
Jeroen aka JP | http://users.bart.nl/~vdweijde  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Net terug uit Naaldwijk. Mijn vierde concert uit deze tour inmiddels. Was samen met mijn moeder, want zij 
wilde Laïs ook eens zien en horen en wederom was het een geweldig optreden. (Geluid was OK Mark! 
Soms de vocalen een beetje zacht, maar OK). Professioneel en amusant hoe Annelies een hoestbui oploste 
tijdens 'Doran'. Eindelijk ook eens een zaal waar daadwerkelijk 'gedanst' werd en de Bretoense golven 
tijdens 'Le Renard et La Belette' ook echt door de zaal golfden.  
Enfin, ik heb weer genoten. Kijk nu al weer uit naar het volgende optreden (weet alleen nog niet wanneer)... 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2001 
Sven Wilpstra | http://krezip.pagina.nl  
Oostellingwerf (Netherlands)  
 
Hoi. Ik hoorde een interview met jullie op de Nederlandse radio 2. Is het ook mogelijk om daar een opname 
van te bestellen? Ik heb radio 2 ook al ge-emaild, maar daar heb ik geen reactie op ontvangen. Hopelijk 
kunnen jullie er mij verder mee helpen, alvast bedankt!!  
Groeten. 
 
*     *     *     *     * 
 
12-01-2001 
Robin Elfrink | http://www.a1.nl/~elfrink  
Hengelo (Netherlands)  
 
Sinds gisteren heb ik naast de eerste ook de tweede CD in huis, Dorothea, deze zonder verwarrend 
dobbelsteentje (waar dient die eigenlijk voor?)(¹).  
Ik vind dit allemaal geweldig, en hoop dat we nog vele jaren mogen genieten van uw muziek.  
 
(¹)Het dobbelsteentje is één van de symbolen van Wild Boar Music, de vorige platenmaatschappij van Laïs. 
Hun debuutcd is bij Wild Boar Music verschenen - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
11-01-2001 
Bart en Hanny Schoppers  
Drachten (Netherlands)  
 
Na al vanaf het prille begin fan te zijn van Laïs en regelmatig deze site te bezoeken hebben we hedenavond 
LAÏS in Zwolle zien optreden. Prachtig concert, genoten en de moeite waard van de lange reis. Hoogtepunt 
waren wat ons betreft de toegiften en het feit dat we nu ook hun tweede CD "Dorothea" hebben gekocht van 
henzelf. Het feit dat we nu een gesigneerde CD hebben, maakt het nog veel mooier.  
Ga zo door...... en kom nog eens wat noordelijker. 
 
*     *     *     *     * 
 
10-01-2001 
Valerie  
Antwerpen (Belgium)  
 
Laïs is echt een getalenteerde groep!! En die stemmen! Toen ik het eerst van jullie hoorde (ongeveer in 



1997) sprak het me direct aan dat jullie ook oudere liedjes publiceren, en dat ze altijd een verhaal 
weergeven! Echt tof, ook jullie CD's zijn zeer goed!!!  
Blijf zo verder doen!!!!!!!! En vooral niet stoppen! (naar welke muziek moet ik anders luisteren?!) 
 
*     *     *     *     * 
 
09-01-2001 
David  
(Spain)  
 
¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿ Cuándo demonios van a volver a España ??????!!!!! No se si podre soportar más tiempo la 
espera..... 
 
*     *     *     *     * 
 
08-01-2001 
Dinah Mellin  
Cape Cod (United States)  
 
How do I buy a CD, I am a DJ in Cape Cod in Massachusetts at WOMR 92.1FM and host a CELTIC radio 
program....would like to purchase a CD(¹).  
Thank you.  
(also member of The Cape Cod Fiddlers - 10 piece fiddle band)  
 
(¹)You can buy the Laïs cd's on line by ordering on the sites of azur.be or proxis.be - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
08-01-2001 
Koen De Smet | http://www.capco.com/  
 
 
Anekdote die bewijst dat van pretentie geen sprake is:  
Juni 2000, 's middags spelen ze Werchter plat en 's avonds sta ik met Nathalie aan den toog van De Kroon 
in Nieuwmoer een pintje te pakken.  
"Nathalie? Wa doede gij hier? Deze middag stonde nog in Werchter." is de vraag. 
"Seg, het is wel Nieuwmoerse Kermis he!" is haar antwoord...  
Doorgaan dames! 
 
*     *     *     *     * 
 
08-01-2001 
Jan Van Hecke  
Wevelgem (Belgium)  
 
Ik heb de Dorothea CD gekocht en vind deze schitterend. Het enige wat ik niet begrijp is dat er ongeveer 15 
minuten stilte staat op de CD en dit na de laatste song. Ik heb een CD-wisselaar en dat is uiteraard heel 
vervelend.  
Heb ik een slecht exemplaar of zijn alle CD's zo gemaakt?(¹)  
 
(¹)Alle cd's zijn zo gemaakt. Cfr. de omgekeerde "7 steken"-mystery track op de Laïs-debuutcd. "Dit was wel 
degelijk de bedoeling," dixit Annelies Brosens van Laïs - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
07-01-2001 



Saskia van de Nieuwenhof  
Milheeze (Netherlands)  
 
Ik had voor mijn vriendin als verrassing kaartjes voor het concert in Veldhoven gekocht. Op Pinkpop 1999 
hebben we Laïs maar heel even kunnen zien. Daar waren we allebei al diep van onder de indruk. Na dit 
concert nog veel meer. Op de terugweg baalden we van al die "slechte" muziek op de radio... 
 
*     *     *     *     * 
 
07-01-2001 
Raf Beckers  
Sint-Martens-Voeren (Belgium)  
 
Hallo, ik kan alleen maar goede dingen zeggen over Laïs. De hemelse klanken zijn zo rustgevend, en jullie 
cd's kan ik zo vaak opzetten als ik wil, ik word ze nooit moe. Ik heb jammer genoeg nog geen concert 
kunnen meepikken. Wat ik wil zeggen: doe zo verder. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2001 
Maaike van Breugel  
Sterksel (Netherlands)  
 
Plots sluipt er een deuntje m'n hoofd binnen: Doran...... vlak na het concert in Veldhoven kon ik me er 
geeneen herinneren... zo indrukwekkend en mooi vond ik m'n eerste kennismaking met Laïs. Nagenieten 
met beide cd's in huis is erg plezierig. A capella kwam tijdens het concert het mooiste over; de muziek 
overstemde de zang nogal eens. Erg knap wat jullie driestemmig brengen; de vibraties en uithalen maakt 
het extra aangenaam luisteren. Vast nog eens tot ziens. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2001 
Marijn Schillemans  
Den Haag (Netherlands)  
 
In de Crossing Border krant van oktober 1999 las ik voor het eerst iets over Laïs. Als liefhebber van 
(psychedelische) folkrock (periode 1965 - 1973) werd ik toch nieuwsgierig naar de muziek van Laïs. Tijdens 
het festival heb ik wel de eerste CD van Laïs gekocht, echter voor hun optreden was ik te laat. Tijdens het 
beluisteren van de eerste CD was ik meteen verkocht en had mezelf ook voorgenomen hen eens live te 
bewonderen.  
Inmiddels heb ik ook het meesterlijke "Dorothea" in mijn bezit en een kaartje voor 12-01-01 in de Naald. 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2001 
Sanne Heesmans  
Milheeze (Netherlands)  
 
Hallo allemaal. Mijn beste vriendin nam me als verrassing ergens mee naar toe. Ik wist dus niet wat, maar 
het bleek het concert van Laïs te zijn en dat vond ik dus wel een hele gave verrassing. Het is lang geleden 
dat ik zo'n goed concert gezien heb, wat me vanaf de eerste tot en met de laatste minuut zo boeide, ik heb 
echt genoten.  
Dat wilde ik even laten weten. Groetjes. 
 
*     *     *     *     * 
 



06-01-2001 
Mark Daris  
Bergeijk (Netherlands)  
 
Veldhoven was niet geheel perfect, de bas klonk niet lekker en volgens Annelies hadden ze daar ook 
problemen mee. Het a-capella deel was wel goed hoor. Het was dus schitterend, maar ik heb ze beter 
gezien..... 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2001 
els van den bossche  
Denderhoutem (Belgium)  
 
Ik wil jullie gewoon eens zeggen dat ik het echt fantastisch vind wat jullie maken. Het is alsof jullie muziek 
een bepaalde gevoelssnaar ergens in mijn onderbewuste raakt. Er zijn zo van die ogenblikken in je leven 
dat je echt voelt dat je leeft! Dat je zin hebt in alles en dat je beseft wat je hebt. Wel, jullie muziek bezorgt me 
van die momenten en dat vind ik gewoon overweldigend!! Ik appreciëer ook erg het materiaal waarmee jullie 
werken, waarschijnlijk is dit ook één van de redenen waarom jullie muziek zo anders en levendig overkomt.  
salu - v. elsken 
 
*     *     *     *     * 
 
06-01-2001 
Jeroen aka JP  
Dordrecht (Netherlands)  
 
Vanavond naar Veldhoven geweest. Mijn derde Laïs-concert in drie weken. Ook dit keer was het weer super 
! Geluid had overigens ietsje beter gekund. Favoriete live nummers blijven: 'Marider' , 'Le Renard et La 
Belette' en 'Tina Vieri'. Maar eigenlijk is alles goed.  
Volgende week neem ik mijn moeder mee naar Naaldwijk, want ook zij is ondertussen fan geworden en wil 
Laïs wel eens zien optreden. 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2001 
Liam McKenny  
Cambridge (United Kingdom)  
 
Excellent site for an excellent band...  
Dorothea has not left my CD player since I got it. Keep up the good work.  
Liam.  
 
P.S. Come and do some shows in England! 
 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2001 
Katrien Maleux  
Blanden (Belgium)  
 
Hoj, Laïsmeisjes. Wanneer komt jullie derde cd uit? Heel veel proficiatjes met Dorothea!!! Jullie hebben er 
weer al eens iets subliems van gemaakt!!! Ik wacht al ongeduldig op het Laïs-songboek.  
Dit is waarschijnlijk een al vaak gestelde vraag, maar kan ik op een of andere manier aan een vertaling van 
jullie liedjes geraken?  
groetekes, Katrien. 



 
*     *     *     *     * 
 
05-01-2001 
Kenneth Verstrepen | http://www.geocities.com/WestHollywood/Parade/2677/  
Dendermonde (Belgium)  
 
Hallo. Ik hoorde (houd uw) Kanneke op Radio 1, 2 of 3 in België (ik weet niet of jullie van Nederland of België 
zijn). Prachtig!!! Ik vind Bruidsnacht ook heel mooi.  
Heel raar eigenlijk, ik ben een jongen van 19 jaar en luister eigenlijk enkel naar house en zo, en toch, vind ik 
dit prachtig, PRACHTIGE STEMMEN, heeeeel speciaal, betoverende muziek, ik hoop nog veeeeeel van 
jullie te horen. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2001 
Danny Gisgand  
 
 
Wat de eerste cd betreft: zelden heeft muziek zo een brede waaier aan gevoelens losgeweekt. Dank 
daarvoor. Kan je de groeten doen aan Fritz Sundermann? Wij hebben samen nog school gelopen in 
Anderlecht. Ik heb altijd al vermoed dat hij met goede dingen bezig was. 
 
*     *     *     *     * 
 
04-01-2001 
Paul van Haaren  
Amsterdam (Netherlands)  
 
Hoi. Echt fantastisch, die CD Dorothea !! Ik ben helemaal verslaafd; mijn favoriete nummer is (Houd uw) 
Kanneke. Ik zei tegen mijn vriendin: "dEUS zou willen dat ze een nummer hadden gemaakt dat half zo mooi 
is als Kanneke" (wellicht wat overtrokken, maar het geeft wel aan wat ik erover denk). Ik kan niet wachten 
om meer CD's van Laïs te gaan kopen. Hoeveel volledige CDs hebben jullie nu precies, 2 of 3?(¹).  
Nog een vraagje: zit het erin dat jullie binnenkort in Amsterdam optreden?(²) Anders zie ik mij genoodzaakt 
naar Vredenburg in Utrecht te gaan, maar dat is al over 2 weken en misschien dus al uitverkocht.......  
Doei  
 
(¹)Twee cd's tot op heden. "Laïs" (1998) en "Dorothea" (2000) - mt  
(²)De concertkalender vermeldt alle officiële optredens die het Laïs-management me heeft meegedeeld. 
Voor 't moment geen optreden in Amsterdam - mt 
 
*     *     *     *     * 
 
03-01-2001 
Dennis Kerkhofs  
Sint-Truiden (Belgium)  
 
Ik ben waarschijnijk de jongste fan, ik ben 14 en hoor heeeel graag folk, niet alleen Belgische of Vlaamse, 
maar ook heel graag Ierse en zo. Heel vreemd is ook dat ik een zeer grote fan ben van the Corrs !!! Ik heb 
jammer genoeg de 2e cd van Laïs nog niet in huis, maar de 1e is al zotgedraaid !!!  
Ik heb wel alle cd's van The Corrs en ik ben naar het concert geweest. Iedereen die ook maar iets wil 
vertellen over Laïs of wat dan ook, je kan mij altijd mailen.  
Groetjes aan iedereen, van Dennis. 
 
*     *     *     *     * 
 



02-01-2001 
Shirin Eimermacher | http://ourworld.compuserve.com/homepages/eimermac  
Gent (Belgium)  
 
Hoi, ik ben Shirin, ik ben een zéér grote fan van deze fantastische folkgroep. Op school wil ik een 
eindproject over Laïs doen. Toen ik wist dat de 2de cd in de winkel was moest en zou ik hem hebben. Nu 
heb ik hem zeker al 5 miljoen keren beluisterd. Ook toen ik ze live zag zingen was het niet te geloven. Nu 
wacht ik op een 3de cd. 
 
*     *     *     *     * 
 
02-01-2001 
Rainer Wenzel | http://www.rainerwenzel.de  
Nürnberg (Germany)  
 
Ich hörte flämische Musik das erste Mal 1973 im damaligen Folkclub in Bremerhaven, und seither ließ mich 
das Interesse dafür auch nicht mehr los. Durch die vielen Jahre und verschiedenen Stile und Einflüsse finde 
ich die flämische Folkmusik zeitlos. Toll, was aus diesen kleinen Ländern Belgien und Niederlande so alles 
kommt!  
Aber mit das Beste sind LAIS, eine wunderschöne Musik! Leider verirrt sich so eine gute Band nie oder nur 
selten in den Süden Deutschlands - also darauf warte ich noch!! Wie wäre es mit dem Nürnberger 
Bardentreffen 2001?? Solange spiele ich alleine auf meinem flämischen Pijpzak....  
Herzlichen Gruß und weiter so mit sovielen schönen Liedern! 
 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2001 
Dimitri en Domien  
 
 
Dag Marcel. Je hebt een heel prachtige site gemaakt. Je hebt er veel werk ingestoken. Zeker de muziek is 
ook heel mooi. Leve LAIS!!!!!!!!!!!  
Groetjes van Dimitri en Domien 
 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2001 
Joke Desimpel  
Moorslede (Belgium)  
 
Kiekeboe, hier nog eens ikke. Toen ik de eerste keer iets neertikte in jullie gastenboek, had ik alleen nog 
maar jullie eerste cdtje. Maar toen ik jullie optreden had gezien op den tv kon ik gewoon nie wachten om den 
tweede ook binnen te halen. En die is gewoon ook weer fantastisch. Ik kan niet wachten om jullie eens live 
te zien optreden!!!  
Knuffel, Joke.  
Nog een vraagje: op het einde van jullie cd Dorothea staat zo nog een gebroebel van in de studio, heeft dit 
een betekenis? 
 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2001 
Vicky Smet  
Temse (Belgium)  
 
Mooie stemmen, leuke teksten, goed bezig! Keep going.  
Vicky 



 
*     *     *     *     * 
 
01-01-2001 
Lina en Valerie  
Heusden-Destelbergen (Belgium)  
 
Een vree wijze groep. 
 
*     *     *     *     * 
 
 
 


